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Demokratija - palaida bala?
Žmonės nori būti laimingi. To jie siekia įvairiais 

būdais, bando išnaudoti pasitaikančias progas. Laimin- 
gesniam gyvenimui susikurti skleidžiamos idėjos, ku
riamos konstitucijos, priimami įstatymai.

O
 PO visų tų praktikų ir bandymų kiekvienai kar
tai tenka patirti tų pastangų netobulumą, išgy
venti nusivylimą ir tyliai ar garsiai pritarti išva

dai - ką kas bedarytų, visų niekas nepatenkins ir visi 
niekada nebus laimingi. Į klausimą žvelgiant valstybi
niu mastu, šiuo metu idealia valdymosi sistema yra lai
koma demokratija. Ją įgyvendinti yra užsimojusios be
veik visos pokomunistinės valstybės, taigi ir mūsų Lie
tuva. Reikia džiaugtis, kad jau daug gerų žingsnių ženg
ta ta linkme. Tačiau rūpestį kelia demokratijos vardu 
sklindanti jokių ribų nebepripažįstanti laisvė, žmogų 
tiesiog gundanti priešintis viskam, kas tvarkoma, nor
muojama, nurodoma, patariama. O į kiekvieną pastabą 
klystkelių ieškotojai ir rėmėjai atšauna, kad tai atgyvenę 
užmojai žmogaus teisėms varžyti. Teisės ir teisės - kaip 
nauji dievukai, kaip civilizuotos pažangos apvainikavi
mas! Atrodo, viskas galima, kas ką besugalvotų. O jau 
kas amerikietiška - beveik šventa, arba mažiausiai mo
derniam žmogui - privalu. Šitoks paviršutiniško pobū
džio žaidimas, demokratijos vėliavą iškėlus, yra labai 
pavojingas ir kenkiantis pačiai demokratijai, kuri nepri
imtinu ir negražiu būdu tapatinama su “palaida bala”. 
Toks vaizdinys kai kur diktatūrų režimus patyrusioms 
kelia rimtų abejonių, ar demokratijose iš viso yra įma
noma kokia nors tvarka? Ar laisvasis žmogus, besinau
dodamas žmogaus teisių apsauga, netampa tik asmeni
nių įgeidžių tenkintoju, gryniausiu savanaudžiu?

K
YLANČIAS abejones dar labiau sustiprina re
gima tikrovė, tyčia ar netyčia dirbtinai sulipdy
ta iš dviejų dalių: surašytų, didingai skamban
čių pastraipų ir menkutės priežiūros, kad bent kiek pa

našiai būtų elgiamasi kaip surašyta. Nerangus ar ne
mokšiškas teisėtvarkos įgyvendinimas raudonu siūlu 
driekiasi nuo pat nepriklausomybės pradžios, tartum dėl 
to būtų kalti blogai paruošti eiliniai policininkai... Nusi
vylimas vykdomųjų institucijų veikla ne vienam pakiša 
mintį, kad Lietuvai demokratinė sistema dar netinka, 
nes nėra vadovų, kurie tą sistemą patys geriau suprastų. 
O vadovai, išaugę visiškai priešingoje sistemoje, tiesiog 
nesugeba padaryti, kad demokratinis valdymosi orga
nizmas pradėtų tinkamai veikti, ir gyventojai pradėtų 
atitokti, kas iš tikrųjų yra toji laisvė ir kur tos laisvės ri
bos baigiasi. Suprantama, kad viską per trumpą laiką 
suvokti ir įvertinti nėra lengva. Ir tai ne vien tik Lietu
vai. Reikia laiko, reikia patirties, pamokų ir gerų pavyz
džių. Manoma, kad šalies įsijungimas į Europos sąjungą 
paspartins demokratėjimo praktiką - atsakys į daugelį 
klausimų, padės lengviau išspręsti nemažai jau susi
klosčiusių problemų. Galbūt? Bet “stebukladariais” pir
miausia turime būti mes patys. Nekalbant jau apie kitus 
svarbius veiksnius, kylanti ekonominė gerovė turėtų 
žmones drausminti, sudėlioti daiktus į jiems priklausan
čias vietas, stiprinti viltį, kad patys esame savo krašto 
šeimininkai, kuriems rūpi tvarka, labiausiai galinti tą 
gerovę saugoti ir kelti, kad taip įtemptai nebereikėtų 
dairytis į svetimas padanges, kurios pilnos ne tik švie
sulių, bet ir dūmų. Lietuviškoji demokratija neturėtų 
būti koks aklas sekimas viso to, kas mums netinka. O 
kalbant apie žmogaus teisių užtikrinimą ir apsaugą, rei
kėtų visuomenei įsakmiai nurodyti, kas iš viso yra tos 
teisės, kam jos naudingos ir kam gali būti žalingos. To
kių nuorodų vengiant, sudaromos sąlygos kiekvienam 
susikurti “savąją demokratiją” ir ja naudotis. Bet tai ab
surdiška. Č.S.

Savaitė L i e t u v oje

KANADOS ĮVYKIAI_______

Daug bylų - mažai sprendimų
Vyriausybės žinioje yra 86 

pagrįstos bylos, dėl kurių būtų 
galima apkaltinti kriminalinius 
karo nusikaltimus atlikusius as
menis. Jų tarpe yra ir Kanados 
piliečių. Yra žinomi dar kiti 75 
įtartini asmenys, atlikę karo me
to kriminalinius nusikaltimus, 
kuriems buvo įsakyta palikti 
Kanadą, tačiau jie yra dingę, 48 
yra deportuoti, o 355-iems ne
buvo leista įvažiuoti. Daugelis 
tų nusikaltėlių yra pietryčių Eu
ropos piliečiai, tačiau, kad ir be 
nusikalstamumo įrodymų, yra 
dar tebevilkinamos senos Antro
jo pasaulinio karo bylos. Praei
tos savaitės išleistame Valstybės 
metiniame pranešime apie nusi
kaltimus prieš žmoniškumą ir 
apie karo nusikaltimus sakoma, 
kad buvo patikrintos 2,103 by
los. Pranešime net 30 kartų bu
vo paminėta “karo nusikaltimai” 
ir “nusikaltimai prieš žmoniją” 
tačiau iš paminėtų 20 asmenų, 
nė vienam nebuvo prisegtas ka
ro nusikaltimas. Iš jų šeši jau 
mirę, du palikę Kanadą patys, 
trys buvo išteisinti, kitiems by

los yra tęsiamos, tačiau ne už 
karo nusikaltimus, bet už tai, 
kad įvažiuodami į Kanadą nepa
sakė savo tikro užsiėmimo. 
Dauguma jų ukrainiečiai, kurie 
buvo priversti tarnauti vokiečių 
daliniuose, tačiau nėra įrodymų, 
kad jie ką nors būtų skriaudę. 
Naujieji karo ir žmoniškumo 
nusikaltėliai (Bosnijos, Kroati
jos, Rwanda) nėra išvardijami, 
nes dabar galioja privatumo 
įstatymas, tačiau kiekvienam 
naujam pilietybės ministeriui vis 
užkliūva jau penkiasdešimt me
tų Kanadoje išgyvenę piliečiai. 
Jų apkaltai jau nėra įmanoma 
rasti autentiškų nusikalstamumo 
įrodymų, tačiau manoma, kad 
jie, greičiausiai, nesakę savo tik
rojo užsiėmimo imigruodami į 
Kanadą. Vienu metu buvo net 
siūloma Kanadoje gimusiems 
vaikams, kurių tėvai galėjo būti 
kaltinami aukščiau minėtais nu
sikaltimais, atimti pilietybę ir 
juos deportuoti. Nieko nebuvo 
minima apie vaikaičius. Žino
ma, šis įstatymas nebuvo pri
imtas. (Nukelta į 6-tą psl.)

Velykų senelė, aplankiusi Toronto Maironio mokyklą su dovanomis. Žemiau - mokiniai rimtai dirba, nes 
artėja mokslo metų pabaiga Nuotr. A. Šimonėlienės

Trys angelai sargai genius procuta

ŽydH gelbėtojai 1943-1944 m. Vilniuje - šviesus puslapis tragiškoje istorijoje
Lietuvos seimo leidykla - 

“Valstybės žinios” 2003 m. iš
leido Rimanto Stankevičiaus pa
rengtą knygą - Slėptuvės aris
tokratai. (Prisiminimai / Pasau
lio tautų teisuoliai). Tai iš pirmo 
žvilgsnio nedidelės apimties (92 
psl.) leidinys, tačiau talpus ir sa
vo turiniu labai svarbus, gerai 
paruoštas ir gražiai išleistas. Jo
je rašoma, kaip trys žmonės (du 
lietuviai ir lenkė) rizikavo savo 
gyvybėmis, kad išgelbėtų dvyli
ka visai nepažįstamų Vilniaus 
žydų.

Nuo 1997 m. Vilniuje buvo 
išleista šešetas knygų apie žydų 
gelbėjimą vokiečių okupacijos 
metais Lietuvoje. Šioji, Rimanto 
Stankevičiaus, skiriasi tuo, kad 
jinai sutelkia dėmesį į vieną gel
bėjimo atvejį - joje kaip liudi
ninkai kalba patys gelbėtojai ir 
išgelbėtieji.

Knyga, šalia didžiosios da
lies liudininkų medžiagos, turi 
dar (psl. 5-16) R. Stankevičiaus 
įvadą bei baigiamąsias pastabas. 
Abi dalys yra reikšmingos, kaip 
ir Viktorijos Sakaitės (psl. 82- 
90) paruoštas YAD VASHEM 
apdovanotų Lietuvos piliečių 
(gelbėtojų) - Pasaulio tautų tei
suolių sąrašas.

Knygoje yra ir nemažai iko
nografinės medžiagos: gelbėtojų 
ir kai kurių išgelbėtų nuotrau- 
kos-atvaizdai, dokumentų ir me
no darbų reprodukcijos, ypač 
ant viršelio panaudotas Samue
lio Bako išgyvenimų ir didžiojo 
vokiečių dailininko Albrecht 
Dūrer (1471-1528) žinomo rai
žinio Melencolia I, inspiruotas 
Keliautojų angelas paveikslas.

Ši knyga yra gražus pa
minklas ir padėka trims žmo
nėms, kurių gerumo, ryžto ir ri
zikos dėka buvo išgelbėta dau
giau negu dvylika gyvybių. Ra
šo Ester (Fira) Taffe (Kantoro- 
vič): “Tokiu siaubingu laiku ri
zikuodami jie ne tik išgelbėjo 
mums gyvybę, bet išsaugojo 
mūsų tikėjimą žmogumi” (psl. 
40). Jai pritaria Mirijam Rolnik- 
Lisauskienė: “Neduodami nužu
dyti manęs, jie leido gimti ir už
augti dviem mano sūnums. Turiu 
jau ir anūkę. (...) Jie nusipelno 

didelės pagarbos, padėkos ir ne
blėstančio atminimo (psl. 66)”.

O kas gi buvo tie “trys an
gelai sargai”, kitų dar mūsų glo
bėjais, geradariais ir gelbėtojais 
vadinami? Vyriausias, ne am
žiaus prasme, bet einamų parei
gų, autoriteto ir drauge šio “pro
jekto” sumanytojas, buvo Juo
zas Stakauskas (1900-1972), ka
talikų kunigas, istorijos dakta
ras, Vilniaus Valstybinio archy
vo direktorius. Antrasis, pirmojo 
jaunystės draugas - Vladas Že
maitis (1900-1980), fizikos mo
kytojas, to paties archyvo tar
nautojas, Stakausko “dešinioji 
ranka”. Trečioji - sesuo Marija 
Mikulska (1903-1994) Vilniaus 
benediktinių vienuolė. Vokie
čiams vienuolyną uždarius ir jo 
patalpas prijungus prie Vilniaus 
archyvo, sesuo Mikulska liko 
ten gyventi kaip pastato prižiū
rėtoja - archyvo tarnautoja.

Prijungtąjį vienuolyno pa
statą vokiečiai buvo pavertę į 
vietinę Alfred Rosenberg (Rei
cho Rytų) ministerio įstaigą - 
sandėlį, kurin buvo vežami iš 
Minsko, Vitebsko, Polocko ir 
Smolensko pagrobti archyvai, 
vertingos knygos, meno pa
veikslai. Šiam darbui paspartin
ti, vokiečiai atvarė 30 Vilniaus 
geto žydų. Kasdieninis žydų 
darbininkų artumas, jų tragiška 
padėtis paskatino Juozą Sta- 
kauską ryžtis bent dalį jų išgel
bėti.

Naudodamasis savo - direk
toriaus padėtimi ir jaunystės 
draugo Vlado Žemaičio pasiti
kėjimu bei jo “auksinėmis ran
komis”, jis nurodė vieną ilgo 
koridoriaus galą, “sutrumpinti”, 
taip uždengti įėjimą į didoką 
vienuolyno kambarį, kuriame 
galėjo gyventi apie tuziną žmo
nių. Sieną per kelias dienas Že
maitis pastatė ir ją užkrovė iki 
lubų keliomis eilėmis didžiulė
mis knygomis. Ant grindų kele
tas storų foliantų (iš vidaus pu
sės) galėjo būti atitraukti, ir pro 
tą angą buvo galima įlįsti į su
trumpintą koridoriaus dalį, o iš 
ten į užslėptą kambarį, kuriame 
išsigelbėjo: Aleksandaras, Vera 
ir Liuba Libų šeima, Jakovas, 

Sofija ir Monika Jaffe šeima, 
Mitą Markovska (Bak) ir jo sū
nus Samuelis, Grigorijus Jas- 
zunskis su žmona Irena, Ester 
Jaffe ir Mira Rolnik.

R. Stankevičius yra vienas 
iš tų žmonių, kuris stengiasi pa
gerinti lietuvių-žydų santykius. 
Jo dėka Samuelis Bakas po ilgo 
delsimo ryžosi neseniai sugrįžti 
pirmam vizitui į Vilnių. R.S. dė
ka buvo suorganizuota didelė 
reprezentacinė dail. Bako darbų 
paroda Valstybinėje galerijoje. 
To atsilankymo proga dailinin
kas sukūrė didesnį tapybos dar
bą “Sugrįžimas į Vilnių”. Jį ga
lima pamatyti Slėptuvės aristok
ratai, 73 psl.

R.S. savo baigiamosiose pa
stabose pažymi, kad “JAV ir ki
tose valstybėse gyvenantys iš
gelbėtieji toli gražu ne visada 
pasinaudojo galimybe” (...) “at
sidėkoti ir įamžinti savo gelbė
tojų atminimą” (psl. 76). Toliau 
jis priduria: “Šis atvejis (kun. dr. 
Juozo Stakausko, G.P.) akivaiz
džiai parodo ir tai, jog net dau
gelį metų viešai žinomi žydų 
gelbėtojai ne taip greitai buvo 
pripažinti Pasaulio tautų teisuo
liais” (psl. 77).

Labai gaila ir ironiška, kad 
kun. dr. Juozas Stakauskas, su
organizavęs vieną iš drąsiausių, 
rizikingiausių ir sėkmingiausių 
žydų gelbėjimo operacijų Vil
niuje, vokiečių okupacinės įstai
gos (Rosenbergo štabo) ir tar
nautojų panosėje (tame pačiame 
pastate, tik už sienos!), gyvas 
būdamas nesulaukė oficialaus 
“Yad Vashem” pripažinimo bei 
pagerbimo. Jis mirė 1972 m., o 
pripažinimas atėjo tik 1974-ais. 
Be to, pati “Yad Vashem” insti
tucijos atestacija buvo išduota - 
pasirašyta 1979 m., vadinasi 35 
metais po 12 gyvybių išgelbėji
mo. Deja, tokiame svarbiame 
dokumente buvo klaidingai įra
šytas jo vardas, vietoj Juozas 
įrašyta dr. Juzas Stakauskas. 
Kad jis buvo kunigas, nors visi 
žydų šaltiniai tai mini, nebuvo 
pažymėta (žiūr. psl. 79).

Kad šie “trys angelai sar
gai”, kaip dail. Bakas rašo (psl.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Atšvęstas spaudos atgavimo 
100-metis

Vilniuje gegužės 7 d. įvyko 
seimo iškilmingas posėdis lietu
viškos spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo 100-mečiui 
paminėti. Dalyvavo laikinasis 
prezidentas Artūras Paulauskas, 
ministeris pirmininkas Algridas 
Brazauskas, Nepriklausomybės 
akto signatarai, įvairūs valstybės 
ir užsienio pareigūnai bei sve
čiai.

Trumpą istorinę apžvalgą 
pateikė dr. Aivas Ragauskas. 
Taip pat kalbėjo buvęs disiden
tas Vytautas Andziulis, Martyno 
Mažvydo bibliotekos, Valstybi
nio muziejaus, Žurnalistikos 
instituto, Dailininkų sąjungos 
pareigūnai, Literatūros ir meno 
redaktorius, poetas Kornelijus 
Platelis, išeivijos spaudos vardu 
“TŽ” redaktorė R. Sakalaitė-Jo- 
naitienė. Laikinasis seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas sa
vo žodyje priminė, jog tapatybės 
esmė yra gimtoji kalba, būtina 
išsaugoti lietuviškąsias šaknis. 
Iškilmingame posėdyje seimo 
narių buvo mažiau kaip treč
dalis.

Spaudos atgavimo 100-me- 
čio proga išleistas naujas, grynai 
lietuviškam raidynui pritaikytas 
šriftas “Palemonas”, pristatytas 
spaudos konferencijos prieš pat 
iškilmingą posėdį. Siam pasibai
gus, vyko priėmimas Seimo ga
lerijoje, kuriame pristatytas Li
teratūros ir meno 3000-asis nu
meris, ir šio leidinio istorija fo
tografijų parodoje. Po to vyko 
Varnių vyskupijos muziejaus di
rektoriaus Antano Ivinskio pa
skaita su skaidrėmis apie šį mu
ziejų.

Martyno Mažvydo bibliote
koje 2 v.p.p. įvyko spaudos 
draudimo laikų dokumentų ir 
leidinių parodos atidarymas, ku
riame kalbėjo laikinasis prezi
dentas Artūras Paulauskas, lai
kinasis seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas, Bibliotekos di
rektorė ir kiti pareigūnai. Keletą 
dainų padainavo solistė Irena 
Milkevičiūtė. Vakare vyko pa
bendravimas Lietuvių kalbos 
institute, Antakalnyje.

Šv. Kazimiero jubiliejus
Vilniuje gegužės 6-9 d.d. iš

kilmingai atšvęsta Šv. Kazimie
ro jubiliejinių metų programos 
dalis. Gegužės 6 d. Valstybinia
me muziejuje atidaryta pirmoji 
paroda “Šv. Kazimiero kultas ir 
ikonografija”. Atidaryme kalbė
jo svečias iš Vatikano kardino
las Achille Silvestrini, kardino
las Audrys Juozas Bačkis, Vals
tybinio muziejaus direktorė Bi
rutė Kulnytė. Supažindinta su fi
losofo Vytauto Ališausko knyga 
“Šventasis Kazimieras”, išleista 
anglų, lietuvių ir lenkų kalbomis.

Gegužės 7 d. Vilniaus uni
versiteto Aliumnato kiemelyje 
buvo Šv. Kazimierui paskirtos 
poezijos vakaras. Šeštadienį, ge
gužės 8 vyko mokslinė konfe
rencija “Šv. Kazimiero kulto pa
tvirtinimo ir Šv. Kazimiero baž
nyčios 400 metų jubiliejus“ Vil
niaus jėzuitų gimnazijoje. Šv. 
Kazimiero šventovėje buvo au
kojamos proginės Mišios, vaka
re vyko vigilija, šventinės die
nos išvakarių budėjimas Vil
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niaus arkikatedros Šv. Kazimie
ro koplyčioje.

Sekmadienį Vilniaus arkika- 
tedroje-bazilikoje buvo aukoja
mos iškilmingos Mišios šv. Ka
zimiero garbei, po jų vyko teat
ralizuota eisena į Šv. Kazimiero 
šventovę, pakeliui sustojant prie 
Vilniaus universiteto. Vidurdie
nį Šv. Kazimiero šventovėje Mi
šias aukojo kardinolai A. Sil
vestrini ir A. J. Bačkis. Pamoks
lą skaitė kard. Silvestrini italų 
kalba. Po pietų Katedros aikštė
je vyko giesmių popietė, vakare 
koncertas Šv. Kazimiero šven
tovėje.

Prisiekė naujos sudėties VRK
Gegužės 6 d. seime iškil

mingai prisiekė seimo naujai su
daryta Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK), kuri rengs artė
jančius Europarlamento ir pa
kartotinius Lietuvos prezidento 
rinkimus bei rudenį vyksiančius 
seimo rinkimus.

VRK pirmininku išliko da
bartinis jos vadovas Zenonas 
Vaigauskas. Komisijos nariai 
yra “Tėvynės sąjungos” atstovas 
Vaidotas Bacevičius, Liberalų ir 
centro sąjungos - Jūratė Drungi- 
laitė, Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) - Deivis Valiulis, 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos - Živilė Verbylaitė.

Lietuvos teisininkų draugija 
į VRK buvo pasiūliusi 6 kandi
datus, iš kurių burtais seimo vi
suotiniame posėdyje buvo iš
rinkti trys - Julius Jasaitis, Anta
nas Marcijonas ir Edmundas Sa
kalauskas. Lietuvos teisingumo 
ministeris irgi buvo pateikęs 6 
kandidatus, iš kurių burtais buvo 
išrinkti - Alfonsas Gylys, Vikto
ras Rinkevičius ir Svajonė Šat
kauskienė.

VRK sudėties pakeitimas 
yra susijęs su seimo rinkimais, 
kurie numatyti šių metų rugsėjo 
19 d. VRK įstatymas numato, 
kad komisiją sudaro seimas ket- 
veriems metams. Ji turi būti su
daryta iš naujo, iki eilinių seimo 
rinkimų likus ne mažiau kaip 
120 ir ne daugiau kaip 140 
dienų.
Aptarė NATO misijos veiklą

Laikinasis prezidentas Artū
ras Paulauskas gegužės 10 d. 
kariniame Zoknių oro uoste su
sitiko su ŠAS (NATO) tarptauti
nės misijos, dislokuotos Šiau
liuose, kariais bei karinių pajėgų 
vadovais, domėjosi Greitojo 
reagavimo budėjimo padalinio 
darbu bei problemomis, karių 
saugumo klausimais. A. Pau
lauskas pastebėjo, kad per dvi 
pastarąsias savaites neįvyko 
naujų incidentų tarp NATO pa
jėgų karių bei vietinių gyvento
jų, ir išreiškė viltį, kad ateityje 
pavyks panašių atvejų išvengti.

Jis su kariuomenės vadu. 
Krašto apsaugos ministerijos, 
Šiaulių miesto bei apskrities va
dovais, Šiaulių policijos komi
saru bei tarptautinės misijos va
dais aptarė šios misijos veiklą. 
Susitikime laikinasis preziden
tas paragino policijos, karinių 
padalinių bei miesto administra
cijos vadovus koordinuoti tarpu
savio veiklą bei efektyviau keis
tis informacija. rsj
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9 RELIGINIAME GYVENIME
Kun. Algirdas Jurevičius 

Frankfurto prie Maino Sankt Geor- 
gen aukštojoje filosofijos-teologijos 
mokykloje vasario 13 d. apgynė di
sertaciją teologijos mokslų daktaro 
laipsniui gauti tema Nuolatinis dia- 
konatas. Įnašas Lietuvos Bažnyčios 
atnaujinimui.

Šiaulių universitete kovo 24 
d. įvyko sutiktuvės teologo prof, 
kun. Roberto J. Schreiter knygos 
Susitaikymas. Kun. Schreiter yra 
buvęs Amerikos misiologų organi
zacijos ir Amerikos teologų sąjun
gos pirmininku. Šiuo metu jis yra 
“Orbis Books” leidyklos leidinių 
serijos “Tikėjimas ir kultūra” vy
riausiasis redaktorius. Renginį or
ganizavo Šiaulių universiteto Filo
sofijos katedros vedėjas prof. Gin
tautas Mažeikis ir dėstytojas kun. 
Saulius Matulis. Sutiktuvėse daly
vavo Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, Šiaulių universiteto akade
minės bendruomenės nariai bei iš 
JAV atvykęs knygos autorius, taip 
pat jos vertėjas kun. Rimantas Gu
delis. Knygoje aptariamos melo 
įveikimo, socialinio susitaikymo, 
aukos santykio su engėju temos.

Vilkaviškio vyskupijos šeši 
kunigai, kartu su prel. Vytautu 
Gustaičiu ir mons. Juozu Pečiuko- 
niu lankėsi Bialystoko arkivyskupi
joje, Lenkijoje, susipažinti su sak
ramentų, parapijinės katechezės or
ganizavimu. Išklausyti pranešimai, 
aplankytos kai kurios parapijos toje 
vyskupijoje bei Elko ir Lomžos 
vyskupijose. Katechezė skiriama 
krikštijamų kūdikių tėvams ir krikš
tatėviams mėnesį ar du prieš Krikš
tą, kad jie atnaujintų religinio gyve
nimo pagrindus. Atgailos sakra
mentui ir Pirmajai Komunijai Len
kijoje vaikai parengiami antroje 
klasėje per vienerius mokslo metus. 
Sutvirtinimui rengiamasi I-III gim
nazijos klasėse. Ugdymą tikybos 
pamokose palydi liturginės apeigos 
ir darbas 6-7 jaunuolių grupėse. 
Vilkaviškio vyskupijos kunigų de
legacija taip pat susitiko su Bialys
toko arkivyskupu metropolitu Woj
ciech Ziemba.

Apaštališkasis nuncijus Lie
tuvoje arkivyskupas dr. P.S. Zur
briggen kovo 28 d. Šv. Jono Teolo
go vienuolyne Vilniuje skaitė pa
skaitą Popiežius Jonas Paulius II ir 
Europa. Jis kalbėjo apie pirmąjį 
Europos evangelizavimą pabrėžda
mas, kad dabar popiežius Jonas 
Paulius II kalba apie antrąjį Euro
pos evangelizavimą, pavadino 
Šventąjį Tėvą tikruoju europiečiu, 
naujosios Europos žmogumi. Šv. 
Tėvas daugelyje dokumentų rašo 
kokia turi būti Europa, skatina ti
kinčiuosius prisidėti prie jos atsi
naujinimo, išskirdamas pagrindines 
Europos vertybes - lygybę ir broly
bę, ragina gerbti tiek dvasinį, tiek 
VnlHirini krikščionybės paveldą. 
Arkivyskupas apžvelgė ankstesnių 
popiežių požiūrį į Europą. Pagrin
dinės Europos temos, ypač po karo, 

AtA
GRAŽINAI KOCIENEI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai GRAŽI
NAI BUTKIENEI ir jos vyrui VLADUI -

‘‘Vilnius Manor” gyventojai ir valdyba

AtA
GRAŽINAI KOCIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos dukrai GRAŽINAI ir žentui VLADUI reiš
kiame gilią užuojautą -

Bronė ir Vida Stanius

AtA
DARIUI IŠGANAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame LAIMAI,
ANTANUI ir INGRIDAI bei visiems artimiesiems -

Regina Mačiulytė-Lazzaro ir šeima
Irena Mačiulytė-Guilford ir šeima

buvo jos vienybė ir atstatymas. 
Kalbėtojas priminė, kad Europai 
buvo skirti du (1991 ir 1999 metų) 
vyskupų sinodai, skelbę, jog Euro
pos viltis - Jėzus Kristus. Nuncijus 
užsiminė ir apie ypatingą Katalikų 
Bendrijos Lietuvoje misiją, ypač 
kai dar vis tebesvarstoma, ar Euro
pos konstitucijoje paminėti Euro
pos krikščioniškąsias šaknis. Jo tei
gimu, Europa savo esme nėra tik 
ekonominis, administracinis, kultū
rinis darinys, iš atskirų tautelių ją 
sukūrė, suvienijo krikščionybė. Jis 
pabrėžė visų atsakomybę už Europą 
šiandien, kai humanizmas atmeta 
krikščionybę, bando ištrinti praeitį 
ir išbraukti krikščioniškas vertybes. 
“Europos (ir krikščionių) misija yra 
tapti pasaulio sąžine”, sakė arki- 
vysk. Zurbriggen.

Lietuvos ateitininkų kuopų 
globėjų seminaras Asmuo, šeima, 
tauta įvyko kovo 27 d. Marijampo
lėje. Renginys pradėtas Mišiomis 
Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, 
kurias aukojo Vilkaviškio vyskupi
jos kunigų seminarijos prefektas 
kun. Rimas Skinkaitis. Po Mišių 
apie 30 ateitininkų kuopų globėjų iš 
visos Lietuvos susirinko Vilkaviš
kio vyskupijos Jaunimo centre. 
Juos pasveikino Ateitininkų federa
cijos valdybos pirm. Liutauras Se
rapinas ir Marijampolės vietovės 
valdybos pirm. Zita Legotienė. Die
notvarkę ir lektorius pristatė vice- 
pirm. Laima Šalčiuvienė ir Jaunu
čių ateitininkų sąjungos pirm. Roz- 
vita Vareikienė. Apie sunkių šeimų 
vaikų globą kalbėjo psichologė 
Žydrė Arlauskaitė, Vilniaus para
mos vaikams centro darbuotoja. Ri
ta Venclovienė iš JAV, nuo 2000 
m. vadovaujanti organizacijos 
“Vaiko vartai į mokslą” veiklą Lie
tuvoje, dalinosi mintimis apie vaiko 
įsijungimą į visuomenę. Globėjai 
grupelėse rengė susirinkimo planus 
pagal gautą temą, vėliau supažindi
no su savo veikla šioje organizaci
joje, aptarė užpildytų anketų rezul
tatus. Renginys pasibaigė menine 
programa, bendra malda ir semina
ro įvertinimu. Spalio 2 d. numaty
tas kitas globėjų seminaras Pane
vėžyje.

Kauno “Eglės” galerijoje ko
vo 22 d. įvyko tapybos bei ikonų 
parodos “Pasija” atidarymas. Rodo
mas dailininko Mariaus Vilucko 
darbų ciklas “Kristaus kančia pagal 
Joną”, kuriame atsispindi autoriaus 
meditacijos Evangelijos pagal Joną 
temomis. Jo nutapytų ikonų yra ne 
tik Lietuvoje, bet ir Didžiojoje Bri
tanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Švedijoje, Austrijoje, JAV-se. Jis - 
veiklus katalikas, Telšių vyskupijos 
Rekolekcinio veikimo organizaci
jos steigėjas ir koordinatorius, Šv. 
Jono kongregacijos oblatas. Atida
ryme žodį tarė arkiv. Sigitas Tam- 
kevičius, pasidžiaugęs, jog šis ne
įgalus menininkas, kad ir turintis fi
ziškai silpną kūną, nuveikia tiek 
daug gražių darbų.

Nuotr. T. VyšniauskoKauno miesto panorama

Į i

Viešasis gyvenimas - be religijos 
Amerikiečių pastangos išbraukti Dievo vardą ne tik viešosiose mokyklose, 

bet ir kitose srityse

ILGĄ ŽEMIŠKĄ KELIONĘ PABAIGUSIAM 

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI, 

amžinybėn jį palydėdami, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnus - Anapilio parapijos kleboną prel. JONĄ 
STAŠKEVIČIŲ, kun. VYTAUTĄ STAŠKEVI
ČIŲ, dr. ROMĄ STAS, ir šeimą, dukterį VALEN
TINĄ BALIŪNIENĘ ir šeimą, gimines bei visus 
jų artimuosius -

‘‘TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” darbuotojai

HENRIKAS KUDREIKIS
Atvykau Amerikon prieš 40 

metų. Tuomet Amerika buvo 
dievobaiminga tauta (under 
God). Kas dedasi šiandien? 
Amerikos pradininkai apsiverstų 
karstuose. Daugelis Amerikos 
žurnalistų ir žymių dvasininkų 
taria, kad Amerika jau ateistinė 
valstybė. Verčiami granitiniai 
paminklai su iškaltomis Dešimt 
Dievo įsakymų plokštėmis. Ko
votojų prieš Dievą priekyje ri
kiuojasi federaciniai teisėjai ir 
labai menka skaičiumi organiza
cija - Amerikos civilinių teisių 
unija (ACLU). Organizacijos 
nariai, daugiausia advokatai, 
ateistai ir komunistai.

Prieš pusę šimtmečio Aukš
tasis Amerikos teismas uždrau
dė maldą ir religiją mokyklose. 
Nuo to laiko nusikaltimai mo
kyklose pakilo 600%. Kas deda
si šiandien mokyklose, skaitome 
kasdien spaudoje. Tik neseniai 
televizija rodė, kaip policijos vi
sas eskadronas, ginkluotas auto
matiniais ginklais, vaikė Pietų 
Karolinos mokyklos moksleivius.

Amerikos teisėjai nesilaiko 
Amerikos konstitucijos ir įstaty
mų. Konstituciją jie aiškina sa
vaip, užkaria ant visos tautos sa
vo ideologiją. Kongresas nesi
priešina.

Konstitucijos tėvai tačiau 
niekur nenurodė, kad iš viešojo 
gyvenimo reikia pašalinti religi
ją. Jų nurodymu, Amerikoje ne
gali viešpatauti vienos rūšies 
religija. Jiems nepatiko Anglijos 
pavyzdys - vienos religijos vy
ravimas.

Šiandien neužtenka mokyk
lų, teismo salių. Dievas vejamas 
iš įstaigų ir valstybinio gyveni
mo. ACLU padavė į teismą San 
Diego miestą už leidimą berniu
kams skautams įrengti palapines 
miesto parke. Teisėjas priteisė 
miestui sumokėti ACLU organi
zacijai vieną milijoną dolerių. 
Pagal jį skautai - religinė orga
nizacija.

ACLU patraukė į teismą 
valstijas ir miestus, kurie vartoja 
žodžius Kalėdos ir Velykos. Ke
letas valstijų ir apskričių, bijo
damos didelių baudų, Kalėdas 
pavadino Žiemos ir Velykas - 
Pavasario šventėmis. Alabamos 
miestai, užuot pakeitę Kalėdų 

Kun. H. Šulcas Otavoje susitiko su generolu R. Dallaire, buvusiu JT 
karinio dalinio vadu Ruandoje ir išgelbėjusiu jo gyvybę genocido metu

Nuotr. V. Stanevičienės

paradus - žodžiais Žiemos para
dai, pastaruosius visai panai
kino.

Pradedamos pulti organiza
cijos. Net ir tokią tik gera žmo
nėms darančią organizaciją - 
pusiau religinę Gelbėjimo (Sal
vation) armiją, ACLU patraukė į 
teismą, nes organizacijos tar
nautojai esą privalo tikėti į Jėzų 
Kristų. Pasirodo, kad Gelbėjimo 
armija gauna tam tikrą atlygini
mą iš valstybės už auklėjimo 
darbą kalėjimuose. Žinomas 
žurnalistas Patrick Buchanan 
šypsosi: kaip ACLU bandys iš
rauti kryžius iš valstybinių Ar
lington kapinių!

Sekantis ACLU projektas - 
išmesti žodį “Saint” (šventas) iš 
Kalifornijos vietovių, kalnų, 
upių. Uždavinys, atrodo, per di
delis ir ACLU, nes kainuotų bi
lijonus dolerių.

Kodėl pavieniai radikalūs 
teisėjai ir organizacija, kurios 
nariai nesudaro nė vieno nuo
šimčio valstybės gyventojų, to
kie galingi? Atsakymas - jie yra 
nariai Amerikos elito, kuris tie
sioginiai ar netiesioginiai valdo 
Ameriką.

Puolimas prieš Kristų pra
dėtas 2003 metų lapkričio 3 d. 
ABC žiniose. Per valandą laiko, 
pagal Dan Brown romaną The 
Da Vinci Code, pranešėja Eliza
beth Varga bandė įtikinti žiūro
vus, kad Jėzus vedė Mariją 
Magdaleną, paliko sūnų, kad iš
laikytų kraujo liniją. Draugija 
įsteigta tvirtinti tiesai, kurią esą 
bando užtikrinti Katalikų Baž
nyčia. Šiai draugijai priklausęs 
Leonardo Da Vinci. Pastarasis 
Paskutinės vakarienės paveiksle 
vietoj Šv. Jono nutapęs Mariją 
Magdaleną.

Rašytojas Brent Bozell šią 
ABC istoriją vadina žurnalistine 
baisybe, nes knygos autorius 
Kristaus juodinimui neteikia jo
kių įrodymų. Tai pigus būdas 
parduoti paties išgalvotų istorijų 
knygą.

Dar nepasirodžius Mel Gib
son filmui Kristaus kančia 
(“Passion of the Christ”), sukel
ta didžiulė audra ir neapykanta 
krikščionybei, nes tai esanti ne
va kova prieš antisemitizmą.

Didžiausias filmo priešas - 
dienraščio New York Times žur

nalistas žydas William Safire. 
Jis nužengė tiek toli, kad dėl 
holokausto nusikaltimų kaltina 
Kristų. Pagal jį, Kristus pa
moksluose skelbęs neapykantą 
ir žudynes. Kristus kaltas dėl 
Hitlerio žydų žudynių. Aišku, 
tai nesąmonė. Hitleris nekentė 
krikščionybės ir ją vadino žydų 
išrasta tikyba.

Pakliuvo ir žymus televizi
jos žurnalistas William O’Reyl- 
ly. Jo programoje pasirodė Mel 
Gibson. O’Reylly jį pristatė tei
giama forma. Žydų kontroliuo
jama spauda juos abu išvadino 
hitlerininkais. Išsigandęs O’Reyl
ly bandė gintis. Sakė neseniai 
Los Angeles mieste dalyvavęs 
Izraelio valstybei remti vajuje, 
kur surinkti milijonai dolerių. 
Aišku, O’Reylly ten pažėrė ke
liasdešimt tūkstančių dolerių.

Tiesa, ne visi žydai kriti
kavo Kristaus kančios filmą. 
Žymus žurnalistas žydas John 
Leo filme nerado jokio antise
mitizmo.

Netenka stebėtis, kad filmas 
nepatiko Hollywood’ui. Jo vei
kėjai pastaruoju laiku išleido 
nemažai antikrikščioniškų, ypač 
antikatalikiškų, kūrinių. Mel 
Gibson Kristaus kančia juos 
išgąsdino, - rašo žurnalistas Jo
seph Sobran. Filmo puolime da
lyvauja ir ne žydai, ypač 
Hollywood žmonės: Andy Ro
oney, Christopher Hitchener. 
Ian Boigt ir kt.

Filmą žiūrėjau vidudienį, 
darbo dieną. Grupė žmonių, 
daug jaunimo dvi valandas išsė
dėjo tylūs. Filmas nepaprastai 
sukrečiantis, puiki vaidyba ir tu
rinys. Filme nėra jokio antisemi
tizmo.

Per 200 žiūrovų tyliai išslin
ko iš salės. Aš žengiau lauk, ir 
pasaulis atrodė kitoks. Tą patį, 
pagal spaudą ir televiziją, jautė 
dauguma žiūrovų.

Tikiuosi, kad filmas pasieks 
ir Lietuvą. Jį privalėtų matyti 
ypač tautiečiai, kurie yra nu- 
krikščionėję.

Trys 
angelai... 
(Atkelta iš 1-mo psl.)

72-73), neliktų “nežinomi did
vyriai”, knygą reikia išversti į 
anglų kalbą ir surasti leidėją už 
Lietuvos ribų.

Dar yra kitas būdas perduoti 
šį tautines, religines ir ideologi
nes ribas peržengiantį žmoniš
kumo žygdarbį, ypač jauno
sioms kartoms ir apskritai vi
suomenei. Apie tai užsiminė 
pats kun. Juozas Stakauskas, dar 
gyvas būdamas 1967 m.: “Daž
nai sau galvoju: būtų įspūdingas 
filmas iš to... (psl. 19). Tikrai, 
Slėptuvės aristokratai knyga yra 
puiki bazė scenarijui, dokumen
tiniam ar meniniam filmui su
kurti.

Tokio filmo įgyvendinimas, 
tikriausiai, kaip dabar įprasta, 
būtų tarptautinė lietuvių, lenkų, 
olandų, prancūzų, čekų, vokie
čių, izraeliečių ir kt. bendradar
biavimas.

Netolimoje ateityje norėtųsi 
iš šios knygos sudarytojo ar kitų 
autorių sulaukti dar apie kitus 
daug žydų išgelbėjusius: Oną 
Šimaitę, broliuką Gotautą, pe
diatrą Baublį, Binkių šeimą ir 
kitus taurius žmones, kad jų ge
rumas ir atminimas išliktų ir 
šviestų visiems.

BRANGIAM TĖČIUI

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI 

iškeliavus amžinam poilsiui, sūnums - prel. 
JONUI, ilgamečiam Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos vicepirmininkui, kun. VYTAUTUI, 
korporacijos nariui, dr. ROMUI su šeima ir dukrai 
VALEI BALIŪNIENEI su šeima bei visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos valdyba

BRANGIAM TĖVELIUI

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, jo sūnus - prel. JONĄ, kun. 
VYTAUTĄ, dukrą VALENTINĄ ir visus jų arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Anapilio parapijos choras ir parapijos taryba

MYLIMAM TĖVELIUI

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, mūsų Dvasios Vadą prel. JONĄ, 
kun. VYTAUTĄ, dr. ROMĄ su šeima, mūsų mielą narę 
VALENTINĄ BALIŪNIENĘ su šeima, kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame kleboną prelatą
JONĄ STAŠKEVIČIŲ, kun. VYTAUTĄ STAŠKE
VIČIŲ, visą STAŠKEVIČIŲ šeimą ir gimines -

Delhi Šv. Kazimiero parapijos ir 
apylinkės lietuviai

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnums - 
prel. JONUI STAŠKEVIČIUI, kun. VYTAUTUI 
STAŠKEVIČIUI, dukrai VALEI BALIŪNIENEI su 
šeima ir visiems giminėms -

Vasagos Gerojo Ganytojo misijos tikintieji

AtA
JUOZUI STAŠKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
VALENTINAI ir jos šeimai, sūnums prel. JONUI, 
kun. VYTAUTUI, dr. ROMUI su šeima -

Vasagos choras “Bočiai"

DĖL MYLIMO SENELIO

a.a. JUOZO STAŠKEVIČIAUS 
mirties, KRISTINAI BALIŪNAITEI nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiria -

“PARAMOS” kredito kooperatyvo 
darbuotojai ir valdyba

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos merginų ansamblis atlieka dalį programos š.m. vasario 14 d., minint 
tuo vardu veikiančios gimnazijos 65 metų sukaktį. Pati gimnazija buvo įsteigta 1918 m. Vardas suteiktas 
pagerbiant buvusį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kuris baigęs Taujėnų pradžios mokyklą, toliau 
mokėsi Ukmergėje. Naujieji A. Smetonos gimnazijos rūmai pastatyti 1938 m. Jie buvo laikomi pačiais 
moderniausiais visoje Lietuoje. Inf.

Lietuva renka

Betliejaus seselės Paparčiuose
Neseniai įsikūręs vienuolynas, kuriame gyvena trys prancūzės ir septynios lietuvaitės

KUN. KAZIMIERAS 
AMBRASAS, S,Į

Iš visų pusių aukštoka dvi
metrinė vienoda ruda spalva nu
dažytų lentelių medinė tvora. 
Viduryje kiemo įrengta maža 
katilinė šildo visą nedidelį ke
liolikos trobelių, prie viena kitos 
bemaž tvora prie tvoros ir visiš
kai į viena kitą panašių trobų 
kaimelį. Iš tolo šis dviem linijo
mis išsirikiavusių trobų sambū
ris, iš kurių kiekviena kryžiumi 
pačioje pakraigėje paženklinta.

Vienodų trobelių dviguba 
rikiuotė primena tarsi kokį arti
mų viengenčių taborą, - tokiais 
pačiais langais, durimis, nuo pa
šalinių akių vienur mūrine, kitur 
medine, irgi rudai pilkšva spalva 
nudažyta. Iš tų vienodų trobesių 
savo ūgiu gerokai pranokstanti, 
labai prie dzūkiško gamtovaiz
džio besiderinanti, išorėje visa 
medžio lentelėmis kaip ir kiti 
pastatai, apdailos lentelėmis ap
kalta šventovė ramiai žvelgia į 
Paparčių kaimo resvokai po 
mišką išsibarsčiusias sodybas, į 
pamiškes besidairančius langus.

Kaip viskas čia pasikeitę po 
tų laikų, kai prieš dešimtmetį į šį 
ramų kaimą su kitomis trimis 
prancūzėmis įžengė, savo kil
mingą šeimą palikusi, su aukšto 
rango Prancūzijos karininku tė
vu atsisveikinusi prancūzė. Ji, 
turinčius didelės reikšmės Pran
cūzijos gyvenime tėvus palikusi, 
ramios ir pasiturinčios ateities 
atsisakiusi Marie-Reine, kuri jau 
dešimt metų kasmet čia pažliu
gusiais pavasario ir rudens keliais 
gendančiais automobiliais važi
nėja, žiemomis po gilų dzūkišką 
sniegą klampoja su dešimčia sa
vo bičiulių, tarp kurių yra septy
nios iš įvairių Lietuvos vietų at
siradusios lietuvaitės. Jos dabar 
čionai, šioje baltomis plytelėmis 
išgrįstoje, aidžiais mediniais bal
kiais išraižytoje nedidelėje erd
vėje psalmių melodijomis tebe
skambančioje šventovėje. Keista 
gali atrodyti šiuolaikiniam jauni
mui, kaip jaunos mergaitės, pa
likusios savo namus, tėvus, bro
lius, bendramokslius, o kitos - 
netgi visiškai vienturtės, savo 
noru, niekieno neverčiamos atsi
dūrė šioje dzūkiško pagirio nuo- 
šalybėje.

- Kodėl Lietuvos Bažnyčios 
leidžiamame Katalikų žinyne 
yra užrašytas net trigubas pava
dinimas:- Betliejaus, Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų ir šv. 
Bruno vienuolija? Klausiau vy
resniąją sės. Marie-Reine, kuri 
gabena svečią iš Kaišiadorių 
geležinkelio stoties į Paparčius.

- Mes taip pažymime 
dieviškai atskleistą dogmą, kad 
Nekaltoji Dievo Motina, visuo
met Mergelė Marija, baigusi 

PADĖKA
At A

BRONEI KARNILAVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. P. Šarpnickui, OFM, už 
maldas laidotuvių namuose, Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, OFM, ir kun. 
Iz. Sadauskui, SDB, už koncelebruotas šv. Mišias ir maldas 
kapinėse, muz. D. Viskontienei, muz. D. Radtkei ir muz. 
L.Turūtaitei, “Aro”, “Dainos” ir Prisikėlimo parapijos cho
rams, jų vadovėms už jautrias ir gražias giesmes.

Visiems draugams, “Vilniaus rūmų” gyventojams 
bei pažįstamiems dėkojame už maldas, gėles, užprašytas Mi
šias ir užuojautas. Ačiū karsto nešėjams - “Aro” choristams. 
Ypatingai dėkojame Teodorui Stanuliui už jo pagalbą. Dėko
jame visiems, padėjusiems mums atsisveikinti su velione -

Liūdi vyras Vaclovas, dukra Vida, sūnus Edmundas, 
marti Viviane ir vaikaitės - Erika, Robin ir Brigita

savo žemišką gyvenimą, su kū
nu ir siela buvo paimta į dan
giškąją garbę. Tokius popie
žiaus Pijaus XI 1950 m. lapkri
čio 1-ąją dieną pasakytus žo
džius mes, tarsi kokį savo veik
los kelrodį ir viso gyvenimo šū
kį, užsirašėme mūsų vienuolijos 
veikloje.

Praėjus dvylikai savaičių po 
minėtos dogmos paskelbimo, 
Senso vyskupijoje, Chamvres 
(Šamvro) kaimelyje įsikūrė pir
moji bendruomenė. Jos tikslas - 
nepaliaujamas Švenčiausios Tre
jybės ir Eucharistinio Kristaus 
garbinimas kartu su Mergele 
Marija, tyli, nuošali nuo žmonių 
žvilgsnių malda. Pirmąją savo 
skurdžią koplytėlę jie įsirengė 
tvarte, primenančiame olą, pa
našioje, kurioje buvo gimęs Kū
dikėlis Jėzus. Šitaip maža, be- 
gimstanti vienuolija gavo Užgi
mimo, o paskui Betliejaus vardą.

Betliejaus ir Mergelės Ma
rijos ėmimo į dangų vienuoliai 
(jų pasaulyje yra tik trys vyrų 
vienuolynai - Prancūzijoje, Ita
lijoje ir Kanadoje) ir vienuolės 
(moterų yra jau dvylikoje pasau
lio šalių) siekia suvokti, ką Die
vas nori jiems pasakyti Jėzaus 
Asmens ir gyvenimo paslapti
mis. Jis gimsta Betliejuje, gyve
na tarp žmonių, miršta iš meilės. 
Mergelė Marija visa savo esybe 
vienijasi su savojo Sūnaus gyve
nimu. Visiems laikams Ji pasi
lieka su savo Sūnumi Dvasios 
Ugnyje, Tėvo Meilės šlovėje. 
Nors Marija nėra Dievas, bet iš 
savo Sūnaus gavo malonę gy
venti panašų gyvenimą į Jo - vi
siškai dievišką ir visiškai žmo
gišką. Štai kodėl Ji įeina į šven
tosios mergystės, šventojo ne
turto, šventojo paklusnumo ke
lią, apibūdinantį Jėzaus kelią. 
Štai kodėl, sekdama Jėzų, Ji gy
vena pačioje didžiausioje Meilė
je. Šios vienuolijos nariai priima 
pašaukimą eiti tuo keliu, kuriuo 
ėjo pati Dievo Motina. Šv. Bru
no šiai vienuolijai yra vienuoliš
ko gyvenimo pavyzdys.

Šių vienuolių uždarą, vadi
namą klauzūrinį gyvenimą ne 
tik saugo nuošali ir tyli dzūkiš
kos pamiškės aplinka, bet ir 
aukštoka tvora, kurioje yra tik 
angos įeiti į atskirus namelius, 
kurių gyventojos čionai įsikūru
sios, kur jos meldžiasi, dirba, 
skaito, mąsto, atskirtos ne tik 
nuo viso pasaulio, bet nuo arti
miausio kitapus tvoros gyvenan
čio kaimyno. Jos dukart per die
ną susitinka bendrai maldai 
šventovėje.

Kai į vienuolyną atvažiuoja 
lankyti pažįstami ar bičiuliai, 
namiškiai ar atvyksta svečiai, 
norį ką nors pamatyti ar apsisto
ti, jie gali dalyvuti vienuolyno 
gyvenime, pasimelsti, pamąstyti 

visiškai netrikdydami nei vie
nuolyno tvarkos, nei rimties, nes 
tas namelis yra už klauzūros 
ribų. Tam yra skirta speciali pa
talpa, vadinama svečių nameliu, 
kur jie gali pasikalbėti, pavalgy
ti, pasižvalgyti ir pabūti. Štai 
tokiame kukliame namelyje da
bar, kai pats didžiausias atlaidi- 
nys, galima patekti tam tyčia su
kaltu lieptu, kad nesušlaptum 
kojų eidamas per balas, ant stalo 
padėta pačių vienuolių rankomis 
iškeptos skanios duonos, dvejo
po naminio sūrio, gabalėlis 
sviesto ir keli išgvildenti riešu
tai. Tai atvykusiam svečiui už
kanda prie arbatos, kuri, kad 
neatšaltų laikoma termose. Ant 
stendų ir sienų kabo įvairūs vaiz
dai iš vienuolyno įsikūrimo ir 
kasdienio gyvenimo akimirkos.

Kiekviena Betliejaus vie
nuolė dirba, gyvena ir meldžiasi 
neturto, pasisavinto iš Kristaus, 
dvasia. Vienuolės diena praside
da vakarine liturgija šventovėje. 
Todėl pašauktoji budėti vienuo
lė keliasi prieš aušrą. Nakties 
pabaigoje visų namelių gyven
tojos vėl susirenka kalbėti ryt
metinių maldų ir švęsti Eucha
ristijos. Kasdienį gyvenimą dau
giausia lydi tyla. Šeštadieniais 
bendruomenė susirenka į pasita
rimą, kuris vadinasi kapitula. 
Sekmadieniais visos narės kartu 
pavalgo, pabendrauja ir kelias 
valandas kartu pavaikšto gamto
je. Pirmadienis, kaip jau įprasta, 
yra dykumos diena, kai gyvena
ma visiškai vienišai. Šią dieną 
visos susirenka tiktai Eucharisti
jai šventovėje.

Kad užsidirbtų duonos kąsnį 
ir būtų galima statyti naujus 
vienuolynus, kiekviena vienuolė 
kasdien savo namelyje nuo trijų 
iki penkių valandų dirba kokį 
nors darbą. Toks Betliejaus vie
nuolių darbas yra ne vien tik 
priemonė užsidirbti kasdienę 
duoną, bet tai yra ir tarnystė 
Bažnyčiai. Štai, sakysime, vieni, 
pasninkaudami ir budėdami, ry
tietišku stiliumi tapo Kristaus, 
Mergelės Marijos ir šventųjų 
ikonas, kala, drožia arba lipdo 
romantines ir gotines statulas. 
Betliejaus vienuoliai ir šiandien 
jas bando kurti iš ąžuolo, lanky
damiesi kitados naudotos tech
nikos būdų. Iš maldos ir Šv. 
Dvasios įkvėpto darbo gimusios 
statulos turi didelio poveikio, 
skatina ir gilesnę maldą, tikėji
mą ir ragina pamilti tylą.

Jeigu tikrai jauti, kad tave 
šaukia Dievas ir nori vienumoje 
Dievą garbinti ir ramiai su jau 
esančiomis vienuolika sesių čio
nai gyventi, pirmiausia turi pa
rašyti laišką vienuolijos vyr. 
sesei Marie-Reine: Aušrinės 
Marijos vienuolynas, Paparčiai, 
LT-4233, Kaišiadorių r., arba 
pasikalbėti su ja telefonu (346) 
4 26 16 arba pasiųsti faksu 
(346) 4 26 98 savo preiškimą. 
Jeigu būsi priimta, tada prasidės 
vadinamasis pirmasis laikotarpis 
- gyvenimo mokykla, kurios 
svarbiausias bruožas - dalyvavi
mas bendruomenės gyvenime. 
Jei gausi vienuolinį drabužį, 
pradėsi dvejus metus trunkantį 
postulatą, po kurio dar bus dveji 
naujokyno metai. Tada po šių 
išmėginimų pirmieji įžadai. O 
jau tada po penkerių metų - am
žinieji įžadai. Atitinkamai pagal 
dvasinį lygį ir būdą, vienas ar 
kitas išmėginimų laikotarpis gali 
būti prailgintas ar sutrumpintas. 
Paprastai pirmaisiais vienuoli
nio gyvenimo metais naujokės 
turi progos pagilinti Šv. Rašto, 
filosofines, patristines, teologi
nes žinias. Po amžinųjų įžadų 
vienuoliai vyrai, turintys kunigo 
pašaukimą, kurį paprastai nusta
to dvasios tėvas, gali rengtis ku
nigystei.

prezidentą
DOC. DR. V. BAŠKYS

Spjūvis į veidą
Buvęs Lietuvos prezidentas 

Rolandas Paksas vargais nega
lais seimo pašalintas iš pareigų, 
vėl veržiasi į šią pareigybę. Pen
kis mėnesius vyko jo apkaltos 
procesas. Jį pripažino kaltu A. 
Sakalo vadovaujama komisija ir 
specialioji seimo sudaryta komi
sija. Tačiau prezidentas šaukia 
“Aš nekaltas”. Pagaliau viešai 
per radiją ir televiziją transliuo
jamas konstitucinio teismo pri
pažinimas, kad Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas šiurkš
čiai pažeidė Lietuvos konstitu
ciją, sulaužė duotą priesaiką ir 
pažeidė viešų ir privačių intere
sų derinimo valstybės tarnyboje 
įstatymą. Tačiau R. Paksas vi
siems žmonėms aiškina, kad 
esąs nekaltas, kad prieš jį ren
giamas sąmokslas.

Pagaliau Lietuvos seimas, 
remdamasis konstitucinio teis
mo išvadomis, už konstitucijos 
pažeidimą ir priesaikos sulau
žymą apkaltos būdu pašalino 
Rolandą Paksą iš prezidento pa
reigų. Tai įvyko š.m. kovo 31 d. 
Tačiau jau balandžio 19 d. Pak
sas įteikė dokumentus. Vyriau
siajai rinkimų komisijai dėl 
įregistravimo kandidatu priešlai
kiniuose prezidento rinkimuose.

Seimo etikos komisija pa
reiškė, kad R. Paksas, neturi tei
sės vėl kandidatuoti naujuose 
prezidento rinkimuose. Tačiau 
Vyriausioji rinkimų komisija 
jam leido dalyvauti rinkimuose. 
Komisijos pirm. Z. Vaigauskas 
kaltino Lietuvos konstituciją ne
tikslumu, todėl komisija esanti 
nekalta. Nors, jo nuomone, R. 
Paksas neturi teisės kandidatuo
ti, bet įteikė jam parašų rinkimo 
lapus ir palinkėjo sėkmės. Mat 
klaidžiojant po teisinius labirin
tus padaryta išvada, kad Įstaty
mas dėl viešų ir privačių inte
resų derinimo valstybės tarny
boje taikytinas valstybės tarnau
tojams, bet ne prezidentui. Pre
zidentas yra valstybės vadovas. 
Jis stovi aukščiau. Be to, tas 
įstatymas draudžia tik dirbti, o 
ne kandidatuoti.

Lietuvos seimas, per apkaltą 
pašalinęs Rolandą Paksą iš pre
zidento pareigų irgi nedraudžia 
jam antrą kartą kandidatuoti 
priešlaikiniuose rinkimuose, ku
rie įvyks š.m. birželio mėn. 13 
d. Mat vadovaujamasi romėnų 
teisės principu - niekas neturi 
būti baudžiamas du kartus už tą 
patį nusikaltimą.

Leidimas R. Paksui, paša
lintam iš prezidento pareigų, vėl 
kandidatuoti į prezidentus yra 
spjūvis į veidą visoms apkaltos 
komisijoms, konstituciniam teis
mui ir seimui. Paksas ir jo ko
manda renka rinkėjų parašus, 
reikalingus įteikti rinkimų komi
sijai, ir juokiasi iš apkaltos. Tie
sa, P. Auštrevičius žada paduoti 
į teismą rinkimų komisiją, bet 
kažin ar laimės. Greitai prasidės 
triukšmingas, įtaigus ir agresy
vus Pakso rinkimo vajus. Iš 
lėktuvo bus mėtomi lapeliai su 
buvusio prezidento nuotrauko
mis, su gražiausiais pažadais bei 
raginimais už jį balsuoti. R. 
Pakso nuotraukos puikuosis ša
lia kitų kandidatų, tokių žymių 
žmonių kaip Valdas Adamkus, 
Petras Auštrevičius, Algirdas 
Pilvelis...

Ar Paksas gali laimėti?
Gali. Nors valdžios vyrai 

tuo netiki. Jei tikėtų, nesiryžtų 
su juo rungtis tokie garbingi 
žmonės kaip Valdas Adamkus. 
Kodėl taip yra? Todėl, kad R. 
Paksas, būdamas prezidentu, per 

Keturi ąžuolaičiai Didjurgiai - gabūs vaikai

apkaltą važinėjo po Lietuvos 
miestus, miestelius ir kaimus, 
susitikinėdavo su paprastais 
žmonėmis, kaltindavo seimą ir 
vyriausybę, kad čia klesti ko
rupcija, kyšininkavimas, mafija, 
sakė, kad prieš jį rengiamas są
mokslas, nes jis nori pagerinti 
vargstančių žmonių gyvenimą, 
bet jam neleidžia, prieš jį ren
giama apkalta, nors jis nekaltas. 
Jis kovoja už vargstančių žmo
nių gyvenimo pagerinimą, nes 
ponai seimūnai ir vyriausybinin
kai tik kemša pinigus į savo ki
šenes, o vargšai žmoneliai 
skursta.

Daugelis žmonių, gyvenan
čių žemiau skurdo ribos, juo 
patikėjo. Su juo nuėjo ir tie, 
kurie troško būti valdžioje, ir 
dar kiti...

Lietuva antrą kartą gali nu
stebinti pasaulį; pirmą kartą - 
prezidento apkaltos organizavi
mu ir jo pašalinimu, antrą - jo 
sugrąžinimu.

Kai du pešasi, trečias 
naudojasi

Kai valdžia pešasi, nusikal
tėliai nesnaudžia. Lietuvoje vis 
didėja nusikaltimų. Dažnai pasi
taiko žiaurių žmonių nužudymų, 
išžeginimų, apiplėšimų. Bai
siausia, kad į nusikalstamą veik
lą įsitraukia paaugliai. Tuo ne 
kartą pasižymėjo Kauno ir kitų 
miestų mokiniai: tai randamas 
Kauno gatvės perėjoje nužudy
tas penkiolikmetis, tai ant kalno 
sudegintas paauglys, išprievar
tauta ir nužudyta mokinė. Visa 
tai - mokinių darbas.

Nusikaltėlių netrūksta ir 
Šiauliuose. Lietuvai įstojus į 
ŠAS (NATO) Šiauliuose Zoknių 
oro uoste dislokuoti 4 naikintu
vai, kurie saugoja Pabaltijo vals
tybių oro erdvę. Per vieną mė
nesį nusikaltėliai jau tris kartus 
apiplėšė ir sumušė kelis belgų 
kariškius, apgyvendintus Šiau
liuose, tačiau policija nesugeba 
jų sugauti. Organizuojami mi
tingai, skundžiamasi, kad lėktu
vai kelia didelį triukšmą. Ta
čiau, kai šiame oro uoste buvo 
dislokuota 40 rusų lėktuvų so
vietmečiu, niekas nesiskundė, 
nors lakūnai dažnai benziną 
pildavo žmonėms ant galvų.

2004 m. gegužės 1 d. Lietu
va tapo Europos sąjungos narė. 
Įvairūs “žulikai”, sukčiai jau 
seniai suka galvas, kaip prisi
plėšti pinigų, bet jiems tai nepa
vyks, nes bus griežtesnė tvarka.

Gausių šeimų šventė Kaune
ALDONA GRICIENĖ
Erdvioje salėje pasiruošimo 

šurmulys. Geltonuoja forzicijų 
šakos. Kvepia pavasariu ir jau
nyste.

Šeimų draugija nedidelė, bet 
stipri savo kokybe: ji jungia so
cialiai tvarkingas šeimas. Mūsų 
dienomis pasitaiko, kad praei
viai kreivai žvelgia tas poras, 
kurios vedasi daugiau kaip du 
vaikus. Reikėtų elgtis atvirkš
čiai: žiūrėti į jas su didžiausia 
pagarba. Ir taip nedidelė mūsų 
tauta mažėja: jaunos moterys 
nenori gimdyti, be to, dalis dar
bingų žmonių išvažiuoja už
sienin.

Draugijos tikslas - bendrau
ti, padėti psichologiškai, ugdyti 
vaikų talentus. Didžiausią darbą 
organizuojant šeimų draugiją ir 
jos šventę - Mažąsias Velykas 
nuveikė pirmininkas K. Nausė
da, auginąs 5 vaikus.

Šį kartą jo vaikai dainavo 
“Tėti, mano tėti, užaugę būsime
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Poetas Sigitas Geda iš Lietuvos 2004.V.2 skaito savo eilėraščius 
Spaudos atgavimo šimtmečio minėjime Toronto Lietuvių Namuose

Nuotr. V. Kulnio

“Tenutolsta visoks riksmas...”
40-sis kultūros žurnalo “Santaros” numeris
EDVARDAS ŠULAIT1S
Kaip ir 1989-siais - Lietu

vos atgimimo metais, taip ir 
šiandien žurnalo šūkis buvo ir 
tebėra Tenutolsta visoks riksmas 
ir pyktis. Tai senųjų išminčių 
teiginys, todėl pirmame šio žur
nalo numeryje buvo pabrėžta:

“Dabar mes irgi dažnai kar
tojame aiškią tiesą, kad lietuviai 
čia, lietuviai išeivijoje - nėra 
tautos visuma. Jau nenorime bū-

“Santaros” kultūros žurnalo vyr. 
redaktorius Romualdas Norkus 
kalba Kauno Technikos universi
tete, kai garbės daktaro laipsnį ga
vo prezidentas Valdas Adamkus

Nuotr. Ed. Šulaičio

tokie geri kaip tu.” Kiti vaiku
čiai suvaidino spektakliuką, - jo 
autorė - R. Raudonienė. Vaidi
no 17 vaikų. Jų draugai negai
lėjo katučių. Mažiausioji žiū
rovė Gabija, tokia graži kaip 
Raudonkepuraitė, stebėjo artis
tus išputusi akeles. Tautiniais 
drabužiais apsirengusi Velykė 
dalino margučius.

Šventėje dalyvavo Kauno 
centro seniūnas V. Pauliukas. 
Jis su šeimų draugija sudarė su
tartį: pažadėjo padėti socialinė
je, kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Šeimos įsipareigojo 
dalyvauti seniūnijos organizuo
jamose talkose, padėti meniniais 
renginiais. Daugelis gausių šei
mų vaikų mokosi groti, dainuo
ti, sportuoti.

Kiek plačiau norėčiau papa
sakoti apie S. Didjurgienės šei
mą, kurioje auga 4 sūnūs. Simo
nas (15 m.) groja trombonu, Ig
nas (12 m.) - gitara ir lanko 
Dailės mokyklą, Paulius (11 m.) 
— fortepionu, Steponas (7 m.) - 
birbyne. Jie visi gerai mokosi. 
Vaikai, augą gausioje šeimoje, 
moka dalintis. Jiems nereikia 
gatvės draugų. S. Didjurgienė 
sūnus augina viena. Į klausimą, 
kaip ji pakelia tokį krūvį, atsa
ko: “Dievas naštą uždeda tam, 
kuris pajėgus nešti”. Augindama 
sūnus, S. Didjurgienė baigė dvi 
aukštąsias mokyklas. Dabar mo
teris dirba seniūnijoje, gieda 
bažnytiniame chore, rašo eilė
raščius.

Aktyvūs šeimų draugijos 
nariai, daug nuveikę anksčiau ir 
šiame renginyje, buvo šie: R. 
Raudonikienė (4 vaikai), V. Če
ponis (3), V. Smerdovienė (3).

Belieka palinkėti, kad nedi
delis Gausių šeimų tarpusavio 
pagalbos upelis išsilietų į plačią 
upę.

ti dalinami. Galime vadintis iš
eiviais, Sibiro tremtiniais, Ry
gos ar Tilžės lietuviais, kilniais 
misijonieriais Afrikoje ar prie 
Amazonės, bet negalime pamirš
ti, kad esame vienos Tėvynės, 
vienos tautos vaikai.” Taip aiški
no žurnalo sumanytojas ir vyr. 
redaktorius Romualdas Norkus.

Tada ir pats leidinys buvo 
skiriamas Lietuvai ir išeivijai, nes 
pradžioje išeiviai autoriai ir 
medžiaga apie juos sudarė dau
giau negu pusę žurnalo turinio. 
Bet tokio leidinio išeiviams, kaip 
vėliau patyrėme, nereikėjo. Pa
vyzdžiui, gausūs mūsų tautiečių 
telkiniai Amerikoje, pasinėrę į 
tarpusavio ginčus bei rūpesčius, 
juo nesusidomėjo. Todėl jis tapo 
kultūros žurnalu vien tik Lietuvai.

Tačiau ir čia jis nesusilaukė 
tikėto dėmesio, pritarimo, para
mos. Pradžioje buvo planuoja
ma leisti 6 numerius per metus, 
vėliau - tik keturis... Dabar jau 
išleidžiama tik po porą numerių 
per metus.

40-sis Santaros numeris tu
rintis 112 knyginio formato pus
lapių, pateikia daug įdomios 
medžiagos. Čia kompoz. Gied
rius Kuprevičius pristato savo 
naują operetę Kipras, Fiodoras 
ir kiti. Įdėtas kun. Ričardo Mi
kutavičiaus būties fragmentas iš 
Viktoro Rudžiansko knygos Gy
venęs ir mūsų gyvenimus.

Arvydas Juozaitis prisistato 
su ilgu rašiniu apie kultūros 
aristokratą Liudą Dambrauską. 
Įdomus pasikalbėjimas su M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus di
rektoriumi Osvaldu Daugeliu.

Neužmiršta ir išeivija. Jokū
bas Skliutauskas rašo apie lietu
vių poezijos ambasadorių Alfre
dą Franckaitį, kuris kuria vokiš
kai ir lietuviškai, be to - į vokie
čių kalbą verčia lietuvių prozą ir 
poezija. Čia taip pat ir A. Franc- 
kaičio kūrybos.

Žurnale supažindinama ir su 
Australijoje gyvenančiu ir dir
bančiu aktoriumi, režisieriumi, 
dramaturgu, pedagogu, direkto
riumi Helmutu Bakaičiu. Gedi
minas Ilgūnas straipsnyje Kodėl 
rašau knygą apie Steponą Kairį 
pateikia įdomių minčių apie šį 
Amerikoje mirusį visuomenės ir 
politikos veikėją.

Šiame Santaros numeryje 
gausu ir iliustracijų, kurių dalis 
archyvinio pobūdžio. Štai, Juo
zo Tysliavos ir jo žmonos Vale
rijos (Vienybės laikraščio leidė
jų) nuotraukos bei daugelio kitų.

Priešpaskutiniame žurnalo 
puslapyje cituojamas Santaros 
žurnalo vieno iš pradininkų 
prof. Česlovo Kudabos mirties 
10-mečio minėjimo (2003 m.) 
pasakytos kalbos seime žodžiai, 
kuriuose yra teigiama, jog “Pro
fesorius Kudaba stovėjo prie 
Lietuvai ir išeivijai leidžiamo 
žurnalo Santara ištakų. Jis tapo 
šios tolerancijos sklidino žur
nalo krikštatėviu”.

Čia pristatomas ir šio raši
nio pradžioje minimas žurnalo 
šūkis ir prieraše. Sakoma: “Šia, 
keturiasdešimtąja Santara dar 
kartą klausiame: politikai ir po
litikės, ponai ir ponios - kur link 
traukiate Lietuvą?”

Santaros redakcijos adresas: 
Gedimino g. 10, 3000 Kaunas, 
Lietuva. Žurnalo tiražas tik 500.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
€■> LIETUVIAI PASAULYJE

SUMUŠĖ APSAUGOS 
PAREIGŪNĘ

Nepatenkinti kelionių trauki
niais per Lietuvą tvarka Rusijos na
cionalistai gegužės 11 d. surengė 
neregėtą išpuolį, rašo LGTIC-LR. 
Per Lietuvą vykusiame traukinyje 
Maskva-Karaliaučius vienas šio 
traukinio keleivis sumušė doku
mentus tikrinusią Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos jaunesniąją lei- 
tenantę Nataliją Zablockąją perpjo
vė jai ranką ir ant traukinio sienų 
krauju rusiškai užrašė “Lietuva ru
sams”. Gydytojai jai nustatė sme
genų sukrėtimą, galvos ir veido su
mušimą bei pjautinę žaizdą. Pasie
nietė buvo baigusi darbą, trumpam 
atsiskyrė nuo kolegų ir tuo metu 
buvo užpulta. Gegužės 12 d. dėl in
cidento traukinyje Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Antanas Va
lionis Vilniuje buvo susitikęs su 
Rusijos ambasadoriumi Lietuvoje 
Borisu Cepovu. Pasak A. Valionio, 
“mes abu pripažinome, kad ši pro
vokacija nukreipta tiek prieš Lietu
vą, tiek prieš Rusiją”. Tai ne pirmas 
incidentas, kilęs tranzitiniame Rusi
jos traukinyje.

ELEKTRĄ TEIKS SUOMIJAI
Lietuvos rytas (2004. V. 12) 

skelbia, kad bendrovės “Lietuvos 
energija” valdyba patvirtino įmonės 
investicijų (75.9 mln. litų) į elekt
ros perdavimo kabelio iš Estijos į 
Suomiją statybos projektą. “Lietu
vos energija” taps projekto dalinin
ke ir valdys 20% elektros perdavi
mo sistemos akcijų. Šį mėnesį keti
nama pasirašyti bendradarbiavimo 
dokumentus. Lietuva povandeniniu 
kabeliu, kurį numatoma įrengti iš 
Estijos į Suomiją, eksportuos ma
žiausiai 560 mln. kilovatvalandžių 
elektros. Kabelis bus nutiestas Bal
tijos jūros dugnu. “Lietuvos energi
ja” planuoja, kad investicijos į šį 
projektą, vadinamą “Šiaurės energi
jos tiltas”, atsipirks 2010-2011 
metais.

NELEGALIAI KIRTO 
MEDŽIUS

Kauno marių regioniniame 
parke apie 400 įvairaus dydžio me
džių iškirto sklypo savininkas Arū
nas Stravinskas, neturėdamas jokių 
leidimų. Kaip skelbia Kauno diena 
(2004.V.12), apie vandalizmą suži
nota atsitiktinai, turizmo specialis
tams, laive plaukiantiems mariose 
pastebėjus degančią marių pakran
tę, kur paaiškėjo, kad medkirčiai 
degino nukirstų medžių šakas. Sa
vininkas teigė nematąs savo kaltės, 
valymas buvęs sanitarinis, iškirsti 
menkaverčiai ir sausi medžiai. Ap
linkosaugininkai tvirtina, kad bet 
kokiu atveju reikia leidimo, bauda 
savininkui gali siekti 4000 litų, dar 
reikės sumokėti ir už padarytą žalą 
ir miško atsodinimą.

NELAIMĖ LIETUVIAMS 
KROATIJOJE

Gegužės 7 d. pietinėje Kroati
jos dalyje netoli Bosnijos ir Herce
govinos sienos, ties posūkiu nusly
do ir apvirto Šiaulių universiteto 
dėstytojus ir darbuotojus vežęs au
tobusas. Jis vežė keliautojus namo į 
Lietuvą. Iš jų nukentėjo 21 - devy
ni patyrė stiprius sužalojimus. Sun
kiausiai sužalotos Universiteto ry-

! "Dievas teikia mums meilę, I
kad mylėtume tą, kurį

į Jis mums duoda" ;

Į Lougheed Funeral į
| Home ;
I Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

s 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
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

šių su užsieniu skyriaus N. Lauru- 
tienė, Humanitarinių mokslų fakul
teto dekanė G. Kačiuškienė, prof. 
O. D. Klumbytė ir dėstytoja (TŽ 
bendradarbė) Regina Kvašytė. Kaip 
rašo Lietuvos žinios (2004.V.8), au
tobusas ir kelionės dalyviai buvo 
apsidraudę draudimo bendrovėje 
“Industrijos garantas”, kurio atsto
vai sužinoję apie avariją padėjo or
ganizuoti žmonių parvežimą į Lie
tuvą. Lietuvos karinių oro pajėgų 
(KOP) transporto lėktuvas iš Kroa
tijos pargabeno 26 avarijon pateku
sius. Kroatijos pajūrio kurorto Rije- 
kos ligoninėje liko sunkiausiai su
žalota Nijolė Laurutienė, kuriai bu
vo atlikta galvos operacija.

VĖL KELIAUS NEMUNU
Lietuvos ryto (2004.V. 10) ži

niomis, po ketverių metų pertrau
kos iš Kauno vėl bus galima laivu 
nuplaukti į Nidą. Gegužės pabaigo
je šiuo maršrutu pradės kursuoti ke
leivinis laivas “Deima”. Bendrovė 
“Nemuno laivininkystė” dėl kelei
vių trūkumo tokias keliones nutrau
kė 2000 m. Atnaujinti reguliarų 
maršrutą norėjo Vidaus vandens 
kelių direkcija. Vos paskelbus apie 
planuojamą kelionių atnaujinimą, 
jau atsirado daug norinčiųjų plauk
ti. Laive telpa 40 keleivių. Kelionė 
iš Kauno į Nidą kainuos apie 60 li
tų ir truks 5 valandas. Laivui grįž
tant į Kauną teks plaukti prieš sro
vę, todėl kelionė užtruks viena va
landa ilgiau. Iš Vilijampolėje vei
kiančios upių prieplaukos “Deima” 
plauks šeštadieniais rytą, o sugrįš 
sekmadienį po pietų. Direkcija keti
na įsigyti dar vieną keleivinį laivą, 
tad Nidą bus galima pasiekti 2-3 
kartus per savaitę.

PREKYBOS RŪMŲ 5-METIS
Gegužės 13 d. Vilniuje buvo 

paminėtas Lietuvos ir Didžiosios 
Britanijos prekybos rūmų (British 
Chamber of Commerce) veiklos 
penkmetis. Dalyvavo Britų ir Lietu
vos verslininkų, nevyriausybinių ir 
verslo organizacijų, užsienio diplo
matinių atstovybių bei tarptautinių 
prekybos organizacijų atstovai. Bri
tanijos prekybos rūmai Lietuvoje 
glaudžiai bendradarbiauja su Brita
nijos ambasada Vilniuje, Lietuvos 
ambasada Londone, Lietuvos pre
kybos, pramonės ir amatų rūmų są
junga, Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūra bei laisvosios rinkos insti
tutu. Britanijos prekybos rūmai bu
vo įsteigti 1999 m. Šios ne pelno 
siekiančios organizacijos, vienijan
čios 76 narius, misija yra skatinti 
prekybą ir verslą, plėtoti dvišalius 
santyklius, sudaryti sąlygas infor
macijos plėtrai ir verslo ryšių už
mezgimui.

DARBAI UŽSIENYJE 
RIBOJAMI

Kauno diena (2004.V.13) pra
neša, kad naujai įstojusiems į Euro
pos sąjungą įsidarbinti užsienyje 
nebus lengva, nes senbuvės narės 
nustatė įvairius apribojimus. Airija 
atvykėliams ieškoti darbo suteiks 
socialines garantijas tik įsidarbinus, 
Didžioji Britanija - tik legaliai iš
dirbusiems metus. Tik Švedija su
darė galimybę iš karto įsidarbinti 
tokiomis pat teisėmis, kaip ir šve
dams. Tačiau šiose šalyse darbo 
bus galima ieškotis tik 3 mėnesius, 
išskyrus Daniją, kuri nustatė 6 mė
nesių laikotarpį. Visose kitose ES 
valstybėse dar teks pasirūpinti ir 
leidimu dirbti. Kai kurios valstybės, 
pvz. Norvegija iš anksto skelbė, jog 
liberalizuos darbo jėgos priėmimo 
sąlygas, esant darbo rankų trūku
mui, tačiau artėjant Lietuvos pri
ėmimui į ES, palengvėjimo požy
mių nebuvo. RST

_____.--------------------------------------------- !

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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Hamiltono lietuvių tautinių šokių ansamblio “Gyvataras” vyresniųjų grupė su mokytoja I. Žukauskaite (d.)

Hamilton,
MOTINOS DIENA Hamilto

no Aušros Vartų šventovėje gražiai 
paminėta. Šventę paruošė KLB Ha
miltono apylinkės v-ba, M. Valan
čiaus mokykla ir parapijos valdy
bos liturginė sekcija. Šv. Mišių pra
džioje vaikučiai nešė gėlių puokštes 
ir dėjo ant Dievo Motinos, Švč. 
Mergalės Marijos altoriaus. Liturgi
nius skaitinius ir prašymo maldeles 
skaitė jaunieji parapijiečiai - lietu
viškos mokyklos mokiniai.

Klebonas kun. Audrius Šarka, 
OFM, pasakė šventei pritaikytą pa
mokslą, kvietė melstis už gyvas ir 
mirusias motinas, rodyti meilę ir 
švelnumą savo brangiausiems žmo
nėms. Gražiai giedojo parapijos 
choras, smuiku Avė Maria atliko D. 
Karazijaitė. Po Mišių mamytės ir 
močiutės buvo apdovanotos gėlė
mis. Jaunimo centre vyko minėji
mas ir meninė dalis. Jaunieji atlikė
jai, taip pat lietuviškos mokyklos 
mokiniai, šoko, dainavo, deklama
vo ir sveikino savo mamytes. Prog
rama visiems patiko ir sulaukė gar
sių plojimų. D.G.

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBO “ĄŽUOLAS” pavasario 
balius įvyko gegužės 8 d. Jaunimo 
centre. E. Bajoraitienės, R. Pakal
niškienės bei jų talkininkių dėka 
papuošta salė labai gražiai švietė 
pavasario spalvomis ir girliandų 
švieselėmis. Susirinko gausus būrys 
hamiltoniečių, svečių ir programos 
atlikėjų. Pirm. A. Matulicz pasvei
kino susirinkusius, linkėjo smagiai 
praleisti vakarą. Pristatė atvykusius 
svečius: Lietuvos šaulių pik. Itn. 
Širvinską ir išeivijos šaulių vadą p. 
Abarių. Meninę dalį atliko neseniai 
Toronte susikūrusi kapela, vado
vaujama Antano Balytos. Koncer
tas buvo tikrai nuotaikingas. Atli
kėjai dainavo, grojo, valsą keitė 
daina, dainą - pasiutpolkė ir vėl iš 
naujo. Programos pranešėjas, kartu 
ir atlikėjas Vytautas Pečiulis nepri
trūko anekdotų, linksmų istorijų, 
tuo labai paįvairindamas programą, 
kuri pasirodė labai trumpa, nors 
truko daugiau nei valandą. Pirmi
ninkė padėkojo meninės dalies atli
kėjams. Kapelos vadovas, daininin
kės ir pranešėja buvo apdovanoti 
gėlėmis. Pasivaišinę skaniais pietu
mis, atsigaivinę kavute ir saldumy
nais laukėme loterijos. Dauguma 
dalyvių galėjo tik stebėti, kaip jų 
draugai nešė ne po vieną laimikį. 
Vėl suskambo muzika, prasidėjo 
dainos. Buvo pasveikinti Stasiai, 
Stasės ir Danutės. Sugiedota jiems 
Ilgiausių metų. Laikas greitai pra
bėgo, ir reikėjo atsisveikinti.

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS narių ir prijau
čiančių visuotinis surinkimas įvyko 
gegužės 2 d. AV parapijos salėje. 
Atvyko gana gausus būrys dalyvių. 
O iš Toronto - dr. Ona Gustainienė 
ir Centro valdybos pirmininkė Bi
rutė Biretienė. Susirinkimą pradėjo 
skyriaus pirm. M. Vaitonienė, pa
sveikino susirinkusius ir pakvietė 
kleboną kun. Audrių Šarką, OFM, 
invokacijai. Po maldos pirmininkė 
paskelbė numatytus renginius: rug
pjūčio mėn. antroje pusėje numa
toma skyriaus išvyka į Port Dover. 
Tikslas - praleisti dieną gražioje 
aplinkoje, aplankyti teatrą, pama
tyti spektaklį, pasivaišinti bendrais 
pietumis viename iš jaukių mieste
lio restoranų. Jei dar liktų šiek tiek 
lėšų, grįžtant namo, pusiaukelėje 
sustotume pasmaguriauti ledais. 
Norinčios dalyvauti išvykoje, pra-

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Ontario
šomos registruotis pas vicepirmi
ninkę Reginą Choromanskytę. Ant
ras visuotinis narių susirinkimas 
numatomas šaukti spalio mėn. Ja
me valdyba praneš apie nuveiktus 
darbus ir bus renkama nauja sky
riaus valdyba.

Po pranešimų pirmininkė pri
statė dr. O. Gustainienę, apžvelgda
ma esminius jos veiklos bruožus ir 
padėkojo, kad viešnia maloniai su
tikusi papasakoti apie Adelės Dir
sytės gyvenimo kelią, jos kančias 
Sibiro lageriuose ir kalėjimuose, 
maldaknygės sukūrimą bei platini
mą pasaulyje. Pasakojimas vertė 
susimąstyti, ar mes elgiamės pa
našiai, ar esame pakantūs kitiems. 
P-kė dėkodama dr. O. Gustainienei 
įteikė simbolinę dovanėlę. Po to 
vyko kuklios vaišės ir malonus 
bendravimas.

AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS VALDYBOS posėdis įvyko 
gegužės 3 d. Aptarėm nuveiktus 
darbus. Padarytas šventovės remon
tas pašviesėjo, atjaunėjo mūsų mal
dos namai. Tačiau dar yra tvarkyti- 
nių dalykų. V-bos pirm. Marijus 
Gudinskas padėkojo klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, už įspūdin
gas apeigas Kančios savaitės ir 
Velykų šventės metu. Labai gražiai 
praėjo ir vaikučių Pirmoji Komuni
ja. Klebonas padėkojo liturginės 
sekcijos nariams ir visiems, kurie 
dirbu ir patirtimi prisidėjo ruošiant 
šias šventes.

Birželio 6 d. vyks Sibirinių trė
mimų minėjimas iškilmingomis 
Mišiomis. Birželio 13 d. atvyks 
vyskupas teikti Sutvirtinimo sakra
mento. Birželio 14 d. vyks latvių, 
lietuvių ir estų pamaldos, prisime
nant Sibiran išvežtųjų kančias ir 
aukas.

įvairių nuomonių, pritarimo ir 
nepasitenkinimo pasigirdo dėl ne
seniai pradėtų aukoti Mišių anglų 
kalba sekmadieniais 9 v.r. O tuo 
norima pritraukti į parapiją daugiau 
mišrių šeimų ir blogiau kalbančių 
lietuviškai. Reikia naujų įsijungimo 
žmonių, kurie, nors kalba angliškai, 
bet save laiko lietuviais.

AV PARAPIJOS v-bos šalpos 
sekcijos nariai susirinkime gegužės 
5 d. nutarė birželio 26 d. Medžio
tojų ir meškeriotojų klube surengti 
gegužinę. Svečių lauks skanus mais
tas, nuotaikinga programa, gausi 
loterija ir įvairūs žaidimai. D.G.

IEVA REPEČKIENĖ savo 
mirusio vyro a. a. Mykolo Repečkos 
dešimtųjų mirties metinių atmini
mui pagerbti Kanados lietuvių fon
dui aukojo $400. J.K.

Wasaga Beach, Ont.
VASAGOS IR APYLINKĖS 

Lietuvių pensininkų klubas gegužės 
12 d. surengė visuotinį susirinkimą. 
Buvo priimti klubo įstatai ir prista
tyta valdyba: pirm. B. Zabulionis, 
vicepirm. L. Mačikūnas, iždininkė 
R. Poškienė, sekr. J. Dudienė, svar
bių sekcijų vadovai - D. Mačikū- 
nienė ir K. Poškus. Išrinkti į revizi
jos komisiją: N. Stonkienė ir A. 
Trumpickas. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir linksmai su rimtom ir 
humoristinėm deklamacijom, kurias 
atliko C. Pakštienė ir V. Rukšys. 
Kitas klubo suėjimas birželio 9, 2 
v.p.p. Valdyba
Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi — TŽ leidėjai

Atgimsta
Kazikėnų 

dvaras
Jurbarko rajone netoli Sma

lininkų miestelio vaizdingoje 
Nemuno pakrantėje stovi seno 
Kazikėnų dvaro pastatai. Ir ši 
vietovė, ir dvaras iš tiesų seni. 
Vokiečių rašytiniuose šaltiniuo
se ši vietovė jau 1540 m. mini
ma pavadinimu Kussickenen. 
Kaip mūsų kalbininkai aiškina, 
vietovardis Kazikėnai seniau dar 
buvo vadinamas Kasikiemiai bei 
Kasikėnai. Netoliese teka į Ne
muną Kasiko upelis. O šis van
denvardis kilęs nuo žodžio 
“kastis”

Per ilgą dvaro istoriją jį val
dė daugelis įvairių savininkų. Il
goką tarpą iki 1927 m. jame šei
mininkavo dvarininkas Ambro- 
meitas. Tačiau jam mirus, jo 
žmona Marija nebesugebėjo 
tvarkytis su visais ūkiniais rei
kalais, dvaras grimzdo į skolas 
ir galų gale jisai buvo parduotas 
iš varžytinių. Sovietiniais laikais 
dvaro pastatuose buvo įsikūrę 
Smalininkų sovietinio ūkio gy
vulininkystės fermos — čia buvo 
auginamos avys ir buliai.

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, Kazikėnų dvarą nupir
ko verslininkas iš Kauno Zizas. 
Jiš pradėjo restauruoti pastatus. 
Bet ūkininkauti jam nesisekė ir 
dvaras vėl buvo parduotas.

Dabartiniu metu dvaro pa
status nuomoja trys žirgų augin
tojai iš Danijos. Žirgus prižiūri 
ir visus verslo reikalus tvarko 
Inga ir Gediminas Lukošiai, ku
rie yra vieni iš dvaro savininkų. 
Beje, Inga Lukošienė yra baigu
si veterinarijos mokslus ir yra 
veterinarijos gydytoja. Todėl 
žirgai veterinariu požiūriu yra 
rūpestingai auginami bei prižiū
rimi. Pašaliniai žmonės į arkli
des neįleidžiami — nes gali padi
dinti atnešamų ligų grėsmę. Žir
gai šeriami atitinkamu ir koky
bišku pašaru.

Šiuo metu dvaro arklidėse 
laikoma 50 žirgų. Dauguma jų 
yra danų šiltakraujų veislės, o 
keletas yra suomių šiltakraujų 
veislės. Nors žirgai gali būti ara
bų ar trakėnų veislės, bet jų 
veislė taip vadinama todėl, kad 
jie gimę tose šalyse. Dvaro ma
nieže ir hipodrome žirgai siste
mingai treniruojami, paruošiami 
sportui.

Jau daug padaryta atstatant 
bei restauruojant įdomius, netgi 
archajiškus Kazikėnų dvaro pa
status. Tačiau statybos darbai 
dar nebaigti. Yra dar daug gra
žių ir rimtų planų ateičiai. Svar
biausia, kad pastaraisiais metais 
išaiškėjo tolimesnės veiklos 
kryptys.

Vytautas Kutkevičius

FOUR SEASONS 
KWr IHW. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -888-657-4844
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

JA Valstybės
Lietuvos ambasadoje Vašing

tone kovo 23 d. lankėsi Rusijos 
verslininkų ir teisininkų delegacija, 
kuri norėjo susipažinti, kaip Lietu
voje kovojama su korupcija. Prane
šimą apie šią kovą skaitė ambasa
dos ministerė-patarėja J. Kriškovie- 
čienė. Ji Rusijos delegaciją supa
žindino su Lietuvoje šioje srityje 
priimtais įstatymais, valstybine an
tikorupcine programa bei vykdo
mais antikorupciniais veiksmais. 
Šios delegacijos apsilankymas Lie
tuvos ambasadoje yra JAV piliečių 
iniciatyvų centro programos Pasau
lio patirtis mažinant korupciją da
lis. Šie Rusijos verslininkai bei tei
sininkai, besidarbuojantys įvairiose 
Rusijos srityse, grįžę iš antikorup
cinio simpoziumo Vašingtone, ga
lės savo krašto vyriausybei pateikti 
pasiūlymus, kaip geriau kovoti su 
šia itin kenksminga kiekvienam 
kraštui blogybe.

Lietuvos ambasadorius JAV- 
se V. Ušackas kovo 23 d. lankėsi 
Shenandoah universitete, Virginijos 
valstijoje. Jis šio universiteto aka
deminei bendruomenei kalbėjo apie 
Lietuvą supažindinęs klausytojus 
su krašto ekonominiais pasieki
mais, investavimo ir turizmo gali
mybėmis. Po nepriklausomybės at
statymo Lietuva išgyvenanti naujus 
pokyčius. Jaučiama šalyje energija 
ir dinamizmas, kylanti įspūdinga 
architektūra, taipgi vyksta įvairia
spalvis kultūrinis gyvenimas. Kraš
tas pasižymi gražia gamta. Shenan
doah universitetas šiais mokslo me
tais finansuoja dviejų vienerių metų 
viešojo administravimo specialybės 
studentų studijas iš Klaipėdos ir 
Marijampolės. Universiteto vado
vybė planuoja ir kitais mokslo me
tais finansuoti dviejų studentų stu
dijas iš Lietuvos. {Amerikos lietu
vis, 2004 m., 14 nr.)

Izraelis
Vasario 16-tosios minėjimą 

Izraelyje surengė Lietuvos ambasa
da. Jame dalyvavo apie 300 svečių: 
Izraelio politikai, buvę Lietuvos pi
liečiai, kitų kraštų diplomatai, vers
lo, nevyriausybinių organizacijų at
stovai. Buvo parodytas A. Matelio 
ir A. Stonio filmas Skrydis per Lie
tuvą. Kalbėjo Lietuvos ambasado
rius A. Eidintas ir Izraelio vidaus 
reikalų ministeris A. Poraz.

Lenkija
Europos tarybos tautinių ma

žumų apsaugos pagrindų konvenci
jos patariamasis komitetas praėju
sių metų lapkričio 27 d. paskelbė 
vadinamąją “nuomonę” dėl tautinių 
mažumų apsaugos būklės Lenkijo
je. Minėtas komitetas naudojosi vi
sais prieinamais dokumentais, tarp 
jų ir Lenkijos lietuvių pateiktais pa
rodymais. Komitetas savo išvadose 
pažymėjo, kad Lenkijos oficialioji 
ataskaita - tai daugiau priimtų teisi
nių aktų aptarimas ir kad tokia in
formacija neatspindi tikrovės. Tie
sa, komitetas “nuomonėje” teigia
mai įvertino lenkų valdžios pastan
gas pagerinti tautinių mažumų būk
lę, ypač kultūros puoselėjimo srity
je. Tačiau pabrėžiama, kad kai ku
riose srityse vis dar yra daug trūku
mų. Komitetas pasisakė dėl tautinių

BPL Import/Export I
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650 

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT LIETUVIŲ KREDITO
A kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... ....0.75% Asmenines nuo..............4.30%
santaupas...............................
kasd. pal. taupymo sąsk........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................. ....1.35% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius...............
1 m. term, indėlius............... :.:aB0% apmokė/lma/.
2 m. term, indėlius............... o nn»4 • Narių santaupos
3 m. term, indėlius...............
4 m. term, indėlius...............
5 m. term, indėlius............... atsargos kapitalu

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

mažumų paminklą kapinių apsau
gos, būtinumo paremti kultūros 
centrą bibliotekų veiklą mokyklų 
išlaikymą Visuotinis gyventojų su
rašymas Lenkijoje atliktas nevisiš
kai teisingai. Esąs pernelyg didelis 
skirtumas tarp oficialiai skelbiamų 
mažumų gyventojų skaičiaus ir pa
čių tautybių teiginių. Apgailestauja
ma, kad Lenkijoje vis dar nepriim
tas Tautinių mažumų įstatymas, net 
nenumatyta jo svarstymo data Len
kijos seime. Komitetas pabrėžia, 
kad lietuvių tautinei mažumai la
biausiai rūpi švietimas, jog būtų iš
saugota lietuvių kalba ir tautinė 
kultūra. Todėl Lenkijos valdžia ra
ginama vietoje išsiaiškinti visas ap
linkybes, kad nekiltų mokyklų už
darymo klausimo. (Aušra, 2004 m., 
4 nr.)
Gudija

Dail. B. Kuchaitės tapybos 
darbų paroda Skraidantis katinas iš 
Astravo perkelta į Minską. Jos ati
darymas, kartu minint ir Kovo 11- 
tąją įvyko kovo 11 d. Dalyvavo 
Gudijos ministerių tarybos Religi
nių ir tautinių reikalų komiteto at
stovai, Gudijos lietuvių bendruo
menės pirm. V. Tamauskaitė, filo
logijos mokslų daktaras A. Mal
džius, Lietuvos ambasadorius Gu
dijoje J. Paslauskas ir kiti svečiai. 
Meninę programą atliko etnografi
nis ansamblis “Žilvitis”, Gervėčių 
dainininkės, Vilniaus bei Rimdžiū- 
nų liaudies instrumentų kapelos. 
Taipgi vyko Gervėčių krašto mote
rų audinių parodėlė. Renginyje da
lyvavo nemažai lietuvių jaunimo iš 
Minsko. Po programos vyko links
ma vakaronė.

Australija
Melburno lietuvių katalikių 

moterų draugijos metinis susirinki
mas įvyko sekmadienį, vasario 22. 
Jį malda pradėjo draugijos pirm. H. 
Statkuvienė (kun. A. Šimkus tą 
sekmadienį buvo išvykęs į Kanberą 
dalyvauti.Vasario 16-tosios minėji
me). Susirinkimui pirmininkavo M. 
Sodaitienė, sekretoriavo I. Vilkišie- 
nė. Prieš pradedant programą minu
tės tyla pagerbtos praėjusiais metais 
mirusios draugijos narės: J. Ezmi- 
nienė, V. Vaitiekūnienė, P. Šiuškie- 
nė. Draugijos valdybos pirm. H. 
Statkuvienė savo pranešime pažy
mėjo, kad nuo 1989 m. iki šių metų 
Lietuvoje vargstantiems ir kitiems 
paaukota 153,000 dol. Šiais metais 
aukos buvo duotos “Gintaro” šokė
jams, kun. P. Smūgiui, Vilniaus sa
leziečiams, knygai Kengūrų ir koa
lų pašonėje leisti, Tremtinių val
dybai bei jų leidiniui, laikraščiui 
Pasaulio lietuvis ir kitiems. Draugi
jos pirmininkė dalyvauja įvairių or
ganizacijų pobūviuose, šventovėje 
atsisveikina su mirusiomis draugi
jos narėmis. Ji taipgi dėkojo už vi
sas gautas padėkas, kai Lietuvos 
prezidentas ją apdovanojo DLK 
Gedimino karininko kryžiaus me
daliu. Ižd. Z. Pranckūnienė pranešė 
kiek gauta lėšų ir kiek išleista. Re
vizijos komisija, susidedanti iš A. 
Volkienės ir V. Jablonskienės, gyrė 
iždininkės tvarkingai atliekamą 
darbą. Susirinkime dalyvavo vieš
nia sės. A. Kezytė, kuri papasakojo 
apie savo 14 metų misijinį darbą 
Gruzijoje ir Armėnijoje bei parašy
tą knygą Esame nenaudingi tarnai. 
į draugiją įstojo dvi naujos narės: 
E. Šeduikienė ir D. Kaladienė. Iš
rinkta draugijos valdyba: H. Statku
vienė, V. Petraitienė, A. Sadauskie
nė, M. Sodaitienė, A. Vyšniauskie
nė; kandidatės - dr. A. Butkutė ir 
D. Didžienė. Susirinkimas baigtas 
Marija, Marija. Po to pasivaišinta 
kavute ir skanėstais. (Tėviškės ai
dai. 2004 m., 6 nr.) J. Andr.

mailto:salvaitis@bmts.com
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“Emilija Pliaterytė”
Narsios kapitonės, sukilėlių vadės Emilijos 

Pliaterytės garbei parašyta knyga
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ
Laiko kryžių vaškinis Jo veidas. 
Guli šautuvas, kardas ir balnas...
Žmonės mato po šia miline 
Moters veidą ir aukštą krūtinę.
- Lietuvaitė! — kartoja pažinę, 
Tai kariuomenę vedė į didį 
Sukilimą narsi Pliaterytė.

(Ištrauka iš Adomo Mickevičiaus 
kūrinio Pulkininko mirtis.

Išvertė Ed. Mieželaitis)

Vasario 6 d. Vilniaus vals
tybinio muziejaus salė buvo pil
na “Emilijos Pliaterytės” draugi
jos narių, rėmėjų, jaunų kariūnų, 
atvykusių į rašytojos Emilijos 
Liegutės knygos Emilija Pliate
rytė sutiktuves. Renginyje daly
vavo ir penki iš Alytaus miesto 
atstovai.

Šventei vadovavęs prof. Vy
tautas Girdzijauskas savo žodį 
pradėjo sakydamas: “Susirin
kom pagerbti dviejų Emilijų - 
Pliaterytės ir Liegutės”. Jis tei
gė, kad Liegutės knyga priartino 
prie mūsų 200 metų epochą. 
Šiuo metu randame aprašytų 
įvykių “susijusių su laisvės ko-

Emilijos Pliaterytės vidurinėje mo
kykloje Vilniuje 2003 m. pabaigoje 
vyko Emilijos Pliaterytės draugijos 
pirmasis suvažiavimas. Kalba iš 
Vilniaus renginių koordinatorius 
Juozas Žitkauskas Ntr. autorės

Barakų laikotarpio leidiniai
Monografija apie lietuvių D P knygų leidybą

EDVARDAS ŠULAITIS
“Barakų kultūros knygos: 

lietuvių DP leidyba 1945-1952” 
- taip pavadinta nauja, “Versus 
anzens” išleista monografija 
apie pabėgėlių (arba ‘išvietintų 
asmenų’ - Displaced Persons - 
DP) stovyklose pasirodžiusią li
teratūrą, nuo storiausių knygų 
iki vieno puslapio leidinėlių. Jos 
autorius - jaunas vilnietis - Vil
niaus universiteto dėstytojas Re
migijus Misiūnas, kuris vargo 
apie 10 metų, kol surinko me
džiagą ir galėjo savo darbą pa
teikti skaitančiąja! visuomenei.

R. Misiūnas medžiagos rin
kimo reikalais bent porą kartų 
lankėsi JAV ir nemažai laiko 
praleido Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro Čikagoje archy

vuose. Čia su šiuo vyru ir mums 
teko gana daug bendrauti ir pa
rūpinti jam šiek tiek medžiagos.

Kruopštus ir nedėkingas bu
vo R. Misiūno darbas. Apie DP 
stovyklose ir apskritai Vakarų 
Europoje pokario metų lietuviš
kas knygas bei kitus leidinius jis

Knyg4 rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4V 3J8. Tel. (905) 625-2412 

vomis, pasipriešinimu okupan
tams prieš 80, 60 metų. Besido
mintys istorine dokumentika, ją 
gali lengvai susirasti. O 1861, 
1863 metų sukilimų heroikos 
aprašymams literatūros trūksta 
ir jaučiama spraga, kurią savo 
knyga užpildė Emilija Liegutė.

Literatūros žinovas Eugeni
jus Ignatavičius, teigė, kad rašy
toja, parašiusi šią knygą, atliko 
didelį darbą. Ji atkūrusi simbolį 
karžygės, sukilėlės bajoraitės, 
dalyvavusios prieš daug metų 
mūšiuose su rusiškais pavergė
jais. Rašytojai teko atlikti sunkų 
darbą, pakelti praeities sluoksnį, 
kai gyvų liudininkų seniai neli
kę. Nelengva buvo Emilijai su
lipdyti kūrinį, įkvėpti jam gy
vybę.

Ilgai ieškojo dokumentų, 
liudijančių senus laikus. Jų dėka 
gyveniman išėjo dokumentinė 
apysaka. Joje istorija-susipynusi 
su beletristika. Bejos būtų likęs 
tik sausas dokumentų rinkinys.

Pirmoje knygos dalyje auto
rė parodo, kaip nuo mažens for
mavosi didvyrės charakteris 
Pliaterių bajoriškoje apsuptyje. 
Knygos pabaigoje susitinkam su 
kapitone Emilija Pliateryte mū
šio lauke.

Senosios Varėnos vidurinės 
mokyklos direktorė Leokadija 
Balkuvienė pasidžiaugė Liegu
tės jau 19-ąja knyga. Ji pravers 
mokant jaunąją kartą patriotiz
mo, pilietiškumo. Kalbėtoja pri
minė, kad Adomas Mickevičius 
savo kūrinyje Pulkininko mirtis 
Pliaterytę pavadinęs lietuvaite. 
Tai yra svarus ir svarbus rašyto
jo, poeto pasakymas esant ją 
mūsų tautiete-lietuvaite. Emilija 
garbinama Lenkijoje ir laikoma 
sava.

Vilniaus Emilijos Pliatery
tės vidurinės mokyklos mokyto
ja Čapaitienė porino, kad jų mo
kykloje mokosi per 1000 moki
nių, o juos moko ir lavina dide
lis būrys pedagogų. Visi nekant
riai laukė šventės-knygos sutik
tuvių.

Knyga kalbės apie amžiną 
lietuvių troškimą būti laisviems 
ir nepriklausomiems.

daug medžiagos rado Aleksan
dro Ružancovo rengtos biblio
grafijos puslapiuose. O nemaža 
iš tų leidinių jis užtiko archy
vuose Čikagoje, kur šalia kitų 
patalpinta ir pokario laikotarpio 
literatūra. Apie kai kuriuos lei
dinius sužinota iš aprašymų tų 
metų spaudoje.

Šioje monografijoje užfik
suota net apie 1100 V. Europoje 
1945-1952 metų laikotarpyje iš
spausdintų leidinių. Čia randa 
vietos ir kai kurios JAV lietuvių 
leidyklos, kurių knygos buvo 
skirtos V. Europoje gyvenu
siems lietuviams.

Čia minima knyga, žinoma, 
pirmiausiai turėtų būti įdomi 
tiems, kurie patys gyveno pabė
gėlių barakuose ir gerai pažįsta 
“barakinę kultūrą”. Jiems tai yra 
senų dienų prisiminimai, po 
daugiau kaip pusšimčio metų. 
Tokių žmonių gretos kasdien re
tėja ir greitai jų jau neturėsime.

Anų dienų “barakų kultū
ros” dar gyvi liudininkai galėtų 
pateikti pataisymų ar papildymų 
šiai monografijai. Jeigu būtų 
ateityje leidžiama antroji jos lai
da, tai ji galėtų būti dar pilnesnė 
ir tikslesnė.

Reikia pasveikinti vilnietį 
R. Misiūną už jo atliktą didelį 
darbą patarnavusį “dypukiškos” 
spaudos V. Europos įamžinimui. 
Jo pastangos liks istoriniu pa
minklu ateities kartoms.

Nuotrauka iš neužmirštamos Pasaulio lietuvių dainų ir tautinių šokių šventės Vilniuje Nuotr. D. Labučio

Lietuviai rašytojai išeivijoje
MIELI RAŠYTOJAI,

Laikas nusinešė 2003-sius 
metus. Esame naujųjų išvakarė
se, tai ir norime su mielais šios 
gražios draugijos nariais pasida
linti, kas vyko ar vyksta mūsų 
tarpe.

2003 metais buvo išleistos 
šios LRD-jos narių knygos:

Stasys Džiugas. Kiškis neša 
dovanų. Eilėraščiai ir pasakos 
vaikams. VI. Stančikaitės iliust
racijos.

Alfonsas Šešplaukis-Ty- 
ruolis. Rudenio saulėj. Poezija.

Rašytojas Česlovas Sen
kevičius, Tėviškės žiburių re
daktorius Toronte, Kanadoje, 
2004 m. pavasarį išleidžia kny
gą Penki taškai. Tai bus jo pui
kiųjų Tėviškės žiburių vedamųjų 
rinkinys. LRD-ja šio leidinio la
bai laukia.

Lietuvių rašytojų draugi
jos 2003 metų literatūrinė pre
mija paskirta poetei Eglei 
Juodvalkei už poezijos knygą 
Veidrodis ir tuštuma ir rašyto
jui Vytautui Volertui už jo vi
so gyvenimo kūrybą. Jis yra pa
rašęs šias knygas: Upė teka vin
giais (1963), Gyvenimas yra 
dailus (1964), Sąmokslas (1968) 
ir Pragaro vyresnysis (1971) 
(abu Draugo konkurse gavo 
prem ij as), Greitkelis (1981), 
Jaučio ragai (1985), Vilkas iš 
galų (1991); novelių ir pasakoji
mų rinkinį Meilė žolei (1995); 
atsiminimų kn. Angelams ve
dant, velniams painiojant (išl. 
1996 Lietuvoje), apmąstymų kn. 
Viešnagė pas Dievą. Pasakoji
mai apie tikrovę (2001 Kaune). 
Išvertė H. Sudermanno Lietuviš
kas pasakas (1970). Ateities, 
Mokslo dienų, Jaunojo ūkininko, 
Žiburių, Aidų, LE bendradarbis. 
Draugo ir kitų laikraščių bend
radarbis. Poezijos almanachas 
Verpetai (1946) Vokietijoje.

Premijos komisija: Stasys

Gimtajam žodžiui
Spaudos grąžinimo šimtmečiui

Sanskrito prokalbės lopšy 
sūpuotas

Ratelio dūzgesio dainų klauseis, 
Plaukei širdin Maironio meilės 

luotu,
Vydūno raštų versmėje švietei.

Carizmo rūkas temdė ir 
baugino,

Bet tave slėpė knygnešio 
krepšiai.

Nesušalai rūsčiuos tremties 
sniegynuos, -

Miškinio posmų skambesį nešei.

Išsaugojo ne pilys akmeninės, 
Tik kaimo gryčioj gyvas išlikai. 
Stovėjai tvirtas ąžuolu gimtinės 
Ir nemarus, kaip dangiški 

skliautai.
Tu išdidžiai po gimtą žemę 

vaikščiok
Ir Basanavičiaus “Aušra" 

mums šviesk.
Būk žingsnių aidas mūsų 

Donelaičio
Iš varganos Tobninkiemo 

nakties.
Gimtu žodžiu lai rugio varpos 

žydi,
Vandens lelijos kalbas bangose. 
Suvalkija, kampeli mūs mažyti, 
Kasdien alsuok šventa tautos 

dvasia.
J. Marcinkevičienė,

2004 m. 

Džiugas, Stasė Petersonienė, dr. 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis. 
Mecenatas - Lietuvių fondas.

Sveikiname mūsų draugi
jos poetes ir rašytojas, gimu
sias 1923 metais, sunešusias į 
literatūrinio kraičio skrynią di
delį kūrybinį lobį. Tebūnie apie 
jas ilgesnis žodelis.

Aurelija Žižniauskaitė-Ba- 
lašaitienė. Poetė ir prozininkė. 
Ji yra parašiusi šias knygas: iš
leisti romanai — Skeveldros 
(J 987), Praradimų ženkle (1995), 
Žarijos ir pelenai (1995), nove
lių rinkinys - Susitikimas pama
ry (1982). Periodinių spaudos 
atkarpose išspausdinti šie roma
nai: Užburtame rate ir Vidur
nakčio serenada. Parašė muziki
nės dramos Vilniaus pilies le
genda libretą (muz. A. Jurgu- 
čio). Poezijos rinkinys Tarp 
dviejų tėvynių. Uoliai bendra
darbiauja įvairiais straipsniais 
lietuviškoje ir Clevelando ame
rikietiškoje spaudoje.

Birutė Pūkelevičiūtė dabar 
gyvena Lietuvoje. Poetė ir pro
zininkė. Išleistos knygos: Metū
gės. Poezija - (1952); Aštuoni 
lapai. Romanas. (Chicago, 
1956). (Vilnius, 1992); Aukso 
žąsis. Pasakiška komedija, 
(1965); Rugsėjo šeštadienis. Ro
manas. (1970); Peliukai ir plaš
takės. Eiliuota pasaka. (1973); 
Daržovių gegužinė. Eiliuota pa
saka. (1973); Kalėdų dovana. 
Eiliuota pasaka. (Chicago, 
1973); (Vilnius, 1990); Naujųjų 
metų istorija. Romanas. (1974); 
Skraidantis paršiukas. Eiliuota 
pasaka. (1974); Klementina ir 
Valentina. Eiliuota pasaka. 
(1974); Rimas pas Kęstutį. Ei
liuota pasaka. (1975); Septemb- 
ra sestadiena {Rugsėjo šeštadie
nis'). — vert. į latvių k., 1976; 
Lieldienas bez zvaniem {Velykos 
be varpų/Aštuoni lapai). — Vert, 
į latvių k. 1981; Devintas lapas. 
Romanas. (1984); Marco Polo 
Lietuvoje. Apsakymai. (1982); 
Žydra ir geltona. Pjesės. (1984); 
Atradimo ruduo. Poetiniai apsa
kymai. (1990); Planto. Aps. 
Rauda (iš rink. Atradimo ruduo) 
vert. į ispanų k. Vertė B. Cipli- 
jauskaitė. - Barcelona, 1994.

Draminių kūrinių {Žmonės 
ir beržai, Antroji Salomėja pai
niavose) vaidinta scenoje iš 
rankraščių. Išvertė į lietuvių kal
bą operų libretų {Fidelio, Car- 
mina Burano ir kt.), pritaikė 
scenai lietuvių rašytojų kūrinių. 
Pagal Aukso žąsį pastatytas fil
mas, spektaklis Kauno dramos 
teatre. Jos rūpesčiu išleista lite
ratūrinių plokštelių (be minėtų 
autobiografijoje Žirginėliai ir kt.).

Marija Tūbelytė-Kuhlma- 
nienė. Prozininkė. Parašė nove
les įsibrovėlė (1986), Amalas. 
Apysaka. Svaigulys. Romanas 
(1994). Vaikystės atsiminimai 
(1990-1991). Spausdinti Dirvoj 
ir Žvaigždutėje.

Alina Pajaujytė-Staknie- 
nė. Literatūros kritikė. Kritikos 
straipsnius ir recenzijas rašo 
Metmenys, Aiduose, Drauge ir 
Lituanus žurnale. Keletą metų 
buvo Lituanus žurnalo vyriau
siąja redaktore. Parašė vieną 
skyrių dr. V. Kelertienės knygai 
Išėjęs negrįžti. (Mariaus Katiliš
kio gyvenimas). Vienas jos 
straipsnis yra Egzodo literatūros 
atšvaitai {\989).

Aldona Veščiūnaitė-Jana- 
vičienė gyvena Australijoje. Po
etė. Išleido poezijos rinkinius: 
Žodžiai kaip salos (1976), Ai
dinčios upės {1985), Medžiai ry
to laisvės (1999).

Rūta Klevą Vidžiūnienė- 
Mickevičiūtė (g. 1923 m., mirė 
2000 m. Lietuvoje). Prozininkė. 
Išleido šias knygas novelių rin
kinius: Vieno vakaro melancho
lija (1983), Sąžinė (1993), ro
manas Rojaus paukščio grįžimas 
(1992) ir biografinė apybraiža 
Kompozitorius Bronius Budriū- 
nas{\9W).

Atsiprašome ankstesnius aš
tuoniasdešimtmečius užjų nepa- 
minėjimą buvusiuose aplinkraš
čiuose. Palauksime, kol jie lai
mingai sulauks 85-tųjų metų.

O šįmet sveikiname 85 m. 
sulaukusius poetus - Kazį Bra- 
dūną, Jurgį Blekaitį ir Almį 
Juozą Jūragį Australijoj.

Jei gyventų, šįmet 85 metų 
gimtadienį švęstų šie mums 
brangūs kūrėjai: Poetas Balys 
Auginąs ir rašytoja Vladė But
kienė mirė Clevelande, rašyt. 
Aloyzas Baronas mirė Čikagoje, 
semiotikas prof. Algirdas Grei
mas mirė Paryžiuje, palaidotas 
Kaune, poetas Jonas Minelga 
mirė Čikagoje. Poetas Pranas 
Kozulis mirė Kanadoje. Poetas 
Pranas Pusdešris mirė Australi
joje. Rašyt, kun. prel. Pranas 
Vaseris (būtų 88 m.) mirė Aust
ralijoje. Ilsėkitės ramybėje anks
ti į Amžinybę iškeliavusieji.

2003 metais mirė LRD-jos 
nariai: Poetas kun. Leonardas 
Andriekus, rašyt. Algirdas Gus
taitis, prof. Vincas Maciūnas, li
teratūros kritikas Algirdas Titus 
Antanaitis. Rašyt. Ava Saudar- 
gienė-Simniškaitė gyveno ir mi
rė Australijoje. Ji parašė šias 
knygas: Tolimų kraštų miražai, 
Vėjas iš rytų, Naikinamieji (iš
versta į anglų k.), Anapus hori
zonto. Scenos veikalai: Varlių 
karalius, Brolių beieškant, Eglė 
žalčių karalienė ir kt. Rankrašty 
paliko Baltieji vergai ir Ata- 
dulksta svetima šalelė. Ilsėkitės 
pas Viešpatį, brangieji, o Jūsų 
likusiems artimiesiems LRD-jos 
nuoširdi užuojauta.

Mūsų jaunieji LRD-jos 
nariai: Vainis Aleksa, Eglė 
Juodvalkė, dr. Mirga Girniuvie- 
nė, Daiva Karužaitė, Audra Ku- 
biliūtė, sės. Ona Mikailaitė, 
Austė Pečiūraitė, Nijolė Gražiu- 
lienė, Dovilė Užubalytė, Austra
lijoj.

Jaunieji kandidatai į 
LRD-jos narius: Virginija 
Aleksandravičiūtė, Vaiva Buč- 
mytė, Sigita Lukauskaitė, Ričar
das Spitrys, Vilija Vakarytė. Jie 
visi yra laimėję premijas Balio 
Gaidžiūno patriotinės poezijos 
konkurse, kurį 2 k. pravedė Lie
tuvių rašytojų draugija.

Sveikiname prof. Dr. Vin
cą Aurylą Lietuvoje leidinio 
Lietuvių egzodo vaikų ir jauni
mo literatūros 1945-1990, vyr. 
redaktorių, garbingo gimtadie
nio proga. Esame Jam labai dė
kingi už ypatingai rūpestingai 
atkreiptą dėmesį į užsienio lietu
vių jaunimo literatūrą. Antrasis 
tomas Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo literatūra 1945-1990 — 
poezija ir dramos veikalai — iš
eis 2004 m. pavasarį. Linkime 
stiprybės ir ištvermės visuose jo 
darbuose.

Sveikiname poetę Kotryną 
Grigaitytę-Graudienę, šven
čiančią 92 metų sukaktį ir poetą 
dr. Česlovą Masaitį su 90-tuoju 
gimtadieniu. Abiem linkime dar 
daug daug metų.

Prašymas. Rokiškio “Ro
muvos” gimnazijos biblioteka 
prašo Lietuvių rašytojų draugi
jos narių paaukoti savo knygų

(Nukelta į 7-tą psl.)

Tradiciniai Frankofonijos 
dienų renginiai visą kovo mėnesį 
vyko Vilniuje, Kaune, Trakuose, 
Birštone ir kituose Lietuvos mies
tuose. Šios dienos yra skiriamos 
artimesnei pažinčiai su prancūzų 
ir kitų prancūziškai kalbančių 
kraštų kultūra. Iš specialių rengi
nių pažymėtini senegalietės cho
reografės ir šokėjos Germaine 
Acogny paskaitos bei meistrišku
mo pamokos Lietuvos muzikos 
akademijoje Vilniuje, Gvinėjos 
“Ba Cissoko” grupės pasirodymas 
Valstybinėje filharmonijoje, 
prancūziškų dainų festivalis Vil
niaus Žirmūnų gimnazijoje, švei
carų ir lietuvių moksleivių kon
certas Vilniaus rotušėje, prancū
zų dailininkų paroda Šiuolaikinio 
meno centre, Afrikos filmų per
žiūra “Lietuvos” kino teatre ir 
Bordeaux vyno savaitė “Vyno 
klube”.

Be specialių renginių, Lietu
vos mokyklose vyko moksleivių ir 
studentų prancūzų kalbos olimpi- 
jados, viktorinos, vakaronės, 
prancūziškų filmų peržiūros, pa
skaitos apie Frankofonijos valsty
bes. Tarptautinė frankofonijos 
organizacija vienija 56 valstybes, 
iš kurių 49 yra tikrosios narės, dvi 
bendraujančios {associated) ir 5 
stebėtojos - jų tarpe nuo 1999 
metų atsirado ir Lietuva. Franko
fonijos dienas Lietuvoje organi
zuoja Švietimo ir mokslo, Užsie
nio reikalų bei Kultūros ministe
rijos, švietimo ir kultūros įstaigos, 
Prancūzijos ambasada ir Prancū
zų kultūros centras, Kanados ir 
Šveicarijos generalinis garbės 
konsulatas Vilniuje, Lietuvos ir 
Prancūzijos draugija, Prancūzų 
kalbos dėstytojų ir mokytojų 
draugija, Prancūziškai kalbančių 
žurnalistų sąjungos Lietuvos sky
rius bei studentų organizacijos.’

Algimanto Kunčiaus, vieno 
žinomiausių lietuvių fotomeni
ninkų, Valstybinės premijos lau
reato, nespalvotų nuotraukų pa
roda Fotograjuota Vilniuje 1963- 
1970 metais buvo suruošta Lietu
vos valstybiniame muziejuje Vil
niuje. Nuotraukose - to meto ap
šiurę, bet palaptingi Vilniaus pa
statai ir gatvės, Vilniaus vaikai, 
senųjų gyventojų veidai, į darbą 
senamiesčio gatvėmis skubantys 
vilniečiai. Pasak A. Kunčiaus, at
vykęs iš Kauno, Vilniuje jis radęs 
pasakų labirintą. Nors jis nelaiko 
savęs fotožurnalistu, A. Kunčiaus 
nuotraukų buvo savaitraštyje Li
teratūra ir menas, žurnale Kultū
ros barai. 1998 m. už fotografijų 
ciklą Tolių vaizdai jis buvo apdo
vanotas Valstybine premija, o 
2001 m. - DLK Gedimino or
dinu.

Miguel de Cervantes Saaved
ra (1547-1616), ispanų rašytojo, 
mirties dieną, balandžio 23, visa
me pasaulyje prigijusi tradicija vi
są parą be pertraukos skaityti jo 
klasikinį šedevrą Don Kichotų 
šiais metais atkeliavo ir į Lietuvą. 
Pasak šiuos 24 valandų skaitymus 
rengiančios Lietuvos ir Ispanijos 
draugijos pirmininko Ramūno 
Dilbos, skaitymus Vilniaus uni
versiteto Centrinių rūmų kavinėje 
vidurnaktį pradėjo Ispanijos am
basadorius Lietuvoje Fidel Lopez 
Alvarez. Skaitymą lietuvių ir ispa

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

XH-tajai Lietuvių tautinių šokių šventei pasiruošusios Toronto gintarie- 
tės-veteranės (iš k.) Giedra Paulionienė ir Danutė Garbaliauskienė

nų kalbomis tęsė Lietuvos ir Ispa
nijos draugijos nariai ir kiti sava
noriai, pasikeisdami kas pusva
landį. Per 24 valandas skaitytojai 
spėjo perskaityti visus senstančio 
hidalgo iš La Mančos žygius. Šie
met, naujosios tradicijos inaugu
racijos proga, balandžio 23 d. 
prasidėjo Lietuvos ir Ispanijos 
draugijos organizuojamos Ispani
jos kultūros dienos, kurių metu 
buvo galima susipažinti su fla
menco šokiais, ispanų muzika, ki
nu ir kulinarija.

Lietuvos valstybiniame ope
ros ir baleto teatre kovo pabaigo
je parodytą Richard Warner ope
rą Der fliegende Hollaender (Skra
jojantis olandas) vokiečių kalba, 
režisavo viena garsiausių operos 
režisierių Francesca Žambelio, 
parengusi daugybę operos prem
jerų pagrindiniuose Europos ir 
pasaulio teatruose. Prieš 20 metų 
debiutavusi Houston, TX, su 
Ludwig van Beethoven opera Fi
delio, ši Europoje augusi italų kil
mės amerikietė žavėjo savo pa
statymais Niujorko, Paryžiaus, 
Londono, Maskvos ir kitų pasau
lio kraštų operų žiūrovus. Jos 
darbai buvo įvertinti apdovanoji
mais Londone, Paryžiuje, Vokie
tijoje, Japonijoje, JAV. Vilniaus 
operos Skrajojantis olandas pa
statymo muzikinis vadovas ir diri
gentas - Gintaras Rinkevičius, 
scenografijos autorė, viešnia iš D. 
Britanijos, dailininkė Alison Chit
ty, apšvietimas - irgi brito Riek 
Fisher. Premjeriniuose spektak
liuose dainavo kviestiniai solistai 
Johannes von Duisburg ir Jane 
Ohmes, taip pat “saviškiai” Sand
ra Jonušaitė, Sigutė Stonytė, Vy
tautas Juozapaitis, Eugenijus Va
silevskis ir Gintaras Liaugminas.

Balio Dvariono (1904-1972), 
kompozitoriaus, dirigento, pianis
to ir pedagogo, šimtosios gimimo 
metinės sukanka šiemet birželio
19 dieną. Tačiau jau kovo 12 d. 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras Vilniaus kongresų rū
muose atliko jo garbei proginį 
koncertą, kuriame atlikti ryškiau
si kompozitoriaus kūriniai: uver
tiūros Aušra ir Prie gintaro kranto, 
pirmasis Koncertas fortepijonui ir 
orkestrui bei Koncertas smuikui 
ir orkestrui. Šiuos kūrinius su or
kestru atliko pianistė Birutė Vai- 
niūnaitė ir smuikininkas Vilhel
mas Čepinskis. Orkestrui diriga
vo Julius Geniušas.

Balys Dvarionas - operos Da
lia, simfoninių kūrinių, muzikos 
dramos spektakliams ir kino fil
mams, koncertų įvairiems instru
mentams su orkestru, pjesių, cho
ro bei solo dainų autorius. Jo kū
ryba romantinės krypties, emo
cinga, melodinga, lanksčios ritmi
kos, spalvingos harmonijos ir or
kestruotės, atspindinti lietuvių 
liaudies dainų intonacijas. Anks
tyvoji jo uvertiūra Prie gintaro 
kranto kupina dramatinio veržlu
mo, polėkio. Kontrastas šiai nuo
taikai yra lyrinės temos liaudiš
kais motyvais. Vėl prie uvertiūros 
žanro kompozitorius grįžo tik po
20 metų sukurdamas Aušrą. Kon
certas smuikui ir orkestrui buvo 
parašytas 1948 metais. 1960 m. 
buvo sukurtas pirmasis Koncertas 
fortepijonui ir orkestrui, keturių 
dalių ciklinis kūrinys. G.K.

Nuotr. K. Poškaus
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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
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........................1.00%
180-364 d. term.ind.......................1.00%
1 metų term, indėlius..................1.15%
2 metų term, indėlius..................1.90%
3 metų term, indėlius..................2.35%
4 metų term, indėlius..................2.75%
5 metų term, indėlius..................3.35%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.25%
1 metųGIC-met. palūk................1.40%
2 metų GlC-met. palūk................2.15%
3 metų GlC-met. palūk................2.60%
4 metų GlC-met. palūk................3.00%
5 metų GlC-met. palūk................3.60%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”................................ 0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 1.65%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 2.40%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.00%
Taupomąją sąskaitą iki..............0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo.....................4.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................... 3.80%
2 metų.........................4.30%
3 metų........ . ............... 4.75%
4 metų......................... 5.10%
5 metų......................... 5.70%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

_______ Kiti patarnavimai “INTERAC-PL U S ” k ortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

HOMELIFE
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594
HomeUfe Realty Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1N8

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 1B metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

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

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUl, 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

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

s (416)233-4601

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

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

$000* $Q00*
Ooff for 1 ParceI •> off

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

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto krepšinio estafetės laimėtojai šių metų 
Lietuvos studentų varžybose. Iš k. S. Žukauskas, V. Narbutas ir M. Galinis. 
Varžovai turi perbėgti aikštę, įdėti kamuolį į krepšį, įmesti baudos metimų 
ir tritaškį bei tokia pačia tvarka viską atlikti nubėgus prie kito krepšio. 
Laimėtojų laikas - 25,9 sekundės Nuotr. “UVM”

"Klevas" vyksta į Lietuvą
“Klevas” - lietuvių kilmės 

gimnazistų krepšinio komanda, kuri 
įsikūrė Toronte, gavus kvietimą iš 
Lietuvos dalyvauti krepšinio rung
tynėse su Marčiulionio mokyklos 
komandomis šią vasarą.

16-17 metų jaunuoliai, dau
giausia iš Toronto, bet taip pat ir iš 
Hamiltono bei Detroito, Stasio Ku- 
liavo paraginti ir jo vadovaujami, 
renkasi kas savaitę ir intensyviai 
treniruojasi krepšinio varžyboms, 
kurios įvyks šią vasarą Lietuvoje 
liepos pradžioje. 12 jaunų lietuvai
čių, kurie savo gimnazijose daly
vauja rinktinėse komandose bei ak
tyviai reiškiasi lietuviškos visuo
menės kultūrinėse ir ideologinėse 
organizacijose, vyksta į savo protė
vių žemę pajusti per sportinius už
siėmimus Lietuvos jaunimo nuotai
kas bei iš arčiau susipažinti su savo 
tautinėmis ir kultūrinėmis šaknimis.

“Klevas” žais Vilniuje, Palan
goje, Kaune ir Alytuje. Skrisdami į 
Lietuvą, jie apsistos Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje ir sužais 
draugiškas rungtynes su gimnazijos 
mokiniais. Tai bus gera, ir turbūt 
vienkartinė, proga susipažinti su 
vienintele lietuviška gimnazija už
sienyje ir giliau suprasti jos prasmę 
lietuvybės išlaikymo bei lietuvių 
švietimo darbuose.

Lietuvai atstačius savo nepri
klausomybę, plačiai atsiveria durys 
visiems lietuviškos kilmės užsienio 
lietuviams, ypač jaunimui. Praeitais 
metais šimtai suplaukė į Dainų ir 
Šokių šventę ir kartu su Lietuvos 
jaunimu šoko bei dainavo. Jau dau
gelį metų sportininkų grupės lanko 
vienos kitas ir sudaro lietuvių kil
mės jaunuoliams progą susipažinti 
su savo lietuviška kilme ir per spor
tą pamilti protėvių kraštą. Daugiau 
kaip 50 metų laukėme šios dienos, 
kai jaunas ir senas, Lietuvoje gyve
nęs ir užsienyje gimęs lietuvis galės 
laisvai lankyti Lietuvą, susipažinti 
su jos gražia gamta.

“Klevo” žaidėjai entuziastingai 
ruošiasi šiai ypatingai kelionei. Jie 
gerai supranta šios išvykos reikšmę 
jų lietuviškam auklėjimui ir giliai 
jaučia savo atsakomybę lietuviškai 
visuomenei. Šeimos nariai, visuo
menės organizacijos, finansinės 
institucijos bei pavieniai asmenys 
nuoširdžiai kviečiami remti “Kle
vo” kelionę į Lietuva^ ir siųsti savo 
aukas “Klevo” vardu Prisikėlimo 
parapijos adresu - 1 Resurrection 
Road, Toronto M9A 5G1. Daugiau 
kaip $20 aukas bus galima nurašyti 
nuo valdžios mokesčių.

Nuoširdi padėka Stasiui Kulia- 
vui, kuris, būdamas tokio amžiaus, 
irgi keliavo su komanda į Lietuvą ir 
dalyvavo panašiose varžybose, rlk

Gatvės vaikų varžybos
■ • Jau penktą kartą Lietuvos gat
vės vaikų futbolo federacija š.m. 
gegužės 8-9 d.d. surengė varžybas 
“Garbės žaidimas”, kuriose dėl pri
zų kovojo trys amžiaus grupės. Še
šiolikamečių grupėje pajėgiausi pa
sirodė Kretingos jaunieji, įveikę 
Vilniaus kiemo komandą “Drau
gai”; trečioji vieta atiteko LGVFF 
futbolo klubui “Kūną”. 13-14 metų 
amžiaus grupėje nugalėtoja tapo 
“Naujoji vėtra”. Jauniausieji laimė
tojai buvo Kauno Levo Karsavino 
vidurinės mokyklos mokiniai.

Jaunuosius futbolininkus svei
kino teisingumo ministeris Vyt. 
Markevičius ir LFVFF pirm. A. 
Uža. Sportininkai buvo apgyven
dinti kareivinėse, jiems buvo suor
ganizuota ekskursija po sostinės se
namiestį. Laimėtojai namo parsive
žė teisingumo ministerio taures ir 
diplomus. Inf.

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

į Aiečm>ą - tik 26 ce.nlai!

Lietuva - 26 centai Lenkija -7.9 centai
JAV - 4.9 centai 9t. Peterburgas - 8 centai
Rusija - 15 centų D. Britanija - 5.9 centai

Kanada - 3.9 centai

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

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

NEREIKIA keisti telefono firmos
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

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

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems 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)

KANADOS 
ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Pasaulio ledo ritulio baig

minėse rungtynėse Kanados 
žaidėjai iškovojo aukso medalį. 
Varžybų pradžia buvo sunki, 
nes tarpusavyje nesusižaidę ir iš 
keleto klubų surankioti žaidėjai 
sunkiai kovėsi prieš Šveicariją, 
Prancūziją ir Austriją, o prieš 
Čekiją pralaimėjo 6:2. Bet per 
kelias savaites kanadiečiai susi- 
cementavo ir baigminėse rung
tynėse su švedais laimėjo santy
kiu 5:3, nors porą kartu buvo 
nuo švedų atsilikę dviem įvar
čiais. Antri metai iš eilės Kana
dos žaidėjai laimėjo pasaulio 
čempionatą, ko nepasiekė jokia 
kita valstybė. Prieš du mėnesius 
taipgi Kanados moterų komanda 
penktą kartą iš eilės pasaulio ri
tulio rungtynėse laimėjo aukso 
medalį.

Nova Scotia provincija jau 
nuo 1700 metų buvo žinoma 
kaip viena iš produktyviausių 
akmens anglies kasyklų Kana
doje. Apie porą šimtmečių kles
tėjo plieno ir iš akmens anglies 
išgaunamo kokso pramonė. Tai 
buvo Sidney miesto gyventojų 
pagrindinis pajamų šaltinis. Ne
buvo kreipiamas pakankamas 
dėmesys į tos pramonės įtaką 
aplinkai, ir tik prieš porą de
šimtmečių imta rūpintis besi
kaupiančiomis atliekomis, kurių 
Kanadoje Sidney miestas turi 
didžiausią vėžiu ar kitomis ligo
mis sergančių žmonių kiekį. 
Vietinių gyventojų pramintos 
dervos kūdros yra apie keturių 
šimtų kvadratinių metrų dydžio 
su 700,000 tonų cheminių atma
tų, kurių dalis yra labai nuodin
gos. Netoliese nuo kūdrų esan
čio Atlanto vandenyno pakrašty
je sugaunamų vėžių dalis jau ne
betinka valgymui.

Krašto policija (RCMP) 
gegužės 10 d. suėmė du Kvebe
ko gyventojus, kurie buvo įsivė
lę į valstybės pinigų panaudoji
mą. Chuck Guite ir Jean Brault 
buvo už užstatą paleisti į laisvę, 
bet turės prisistatyti teisme rug
sėjo mėn. 7 d. Pagal dabartinius 
kaltinimus jiems gresia kalėjimo 
bausmė iki 60 metų. Beveik 2 
milijonų dolerių išeikvotų pini
gų suma buvo paskelbta per ge
neralinės revizorės pranešimą 
šių metų pradžioje. Dėl šio 
skandalo opozicinės partijos ti
kisi laimėti daugiau balsų atei
nančiuose rinkimuose, tačiau 
nesitiki laimėti tiek, kad galėtų 
sudaryti bent koalicinę vyriau
sybę. Kad šis išeikvojimo klau
simas neįsiliepsnotų parlamente, 
liberalų partija nutarė užbaigti 
parlamentinį apklausinėjimą, o 
jo vietoje pristatyti laikiną ap
klausos pranešimą.

Saugumo rninisterė Anne 
McLellan palaiko Kanados sau
gumo ir žvalgybos tarnybos 
(CSIS) direktorių Ward Elcock, 
kad al-Qaeda vis stipriau reiš
kiasi Kanadoje ir vis daugiau 
susekama jų slaptų pasikalbėji
mų apie galimą antpuolį. Elcock 
yra užtikrintas, kad antpuolis 
tikrai įvyks, tik nežinia kur ir 
kada. CSIS seka ir stebi kelias 
grupuotes Kanadoje, tačiau 
žmogaus teisių ir krašto įstaty
mai neleidžia tų grupuočių lik
viduoti.

Dar vienas Kanados pilie
tis tapo Irako sukilėlių įkaitu. 
Ontario provincijos Streetsville 
miestelio gyventojas, 55 metų 
amžiaus Naji al Kuwaiti buvo 
pagrobtas Bagdado mieste ba
landžio 28 d. Šeima yra labai 
susirūpinusi jo likimu, tačiau 
nesiteikė paaiškinti spaudos at
stovams, kodėl Kuwaiti lankėsi 
ar dirbo Bagdade, nors Kanados 
užsienių reikalų ministerija bu
vo informuota, kad jis užsiėmė 
importo-eksporto verslu. Taip 
pat nežinomas dar vieno kana
diečio Rifat Mahommed Rifat 
likimas, kurio ryšiai su Kanados 
užsienio ministerija nutrūko ba
landžio 8 d. Ministerija skatina 
Kanados piliečius galimai grei
čiau palikti Iraką, nes ji negalin
ti užtikrinti kanadiečių sau
gumo. A.V.

U s
u v Ė

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

įįįį 

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 
1.15% už 1 m. term. Indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.35% už 3 m. term. Indėlius 
2.75% už 4 m. term. Indėlius 
3.35% už 5 m. term, indėlius 
1.05% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.40% už 1 m. GIC invest. 
2.15% už 2 m. GIC Invest. 
2.60% už 3 m. GIC Invest. 
3.00% už 4 m. GIC invest.
3.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
1.65% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.40% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.00% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų....,
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

.3.65%

.4.20%

.4.65%

.4.95%

.5.40%

.3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: 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 trešlad. 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
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

, MasterCard! Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPJ: wvww.parama.ca

MMBHBHMBMHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
ROYAL LePAGE 
■HHHHBraBHBnMIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIl

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajam ųmokesčių.

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ava. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima

Algis MEDELIS

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 I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
http://www.10-10-580.com
mailto:info@parama.ca


HUMORESKA
“Pro memoria”

STEPONAS MILTENIS
- Mykolai, - sakau kartą sa

vo draugui, - ar tu galėtumei 
prie mano kapo pasakyti kalbą? 
Taip sakant, “pro memoria...”

- Bet juk tu, Rapolai, - nu
stebęs išplėtė akis, - dar ne
miręs...

- Tai kas? - sakau. - Vis 
tiek kada nors mirsiu... O aš no
riu, kad prie kapo būtų pasakyta 
tokia kalba, kuri pravirkdytų 
mano žmoną - tegu nors po ma
no mirties supranta, koks aš bu
vau geras...

- Bet juk tu, - toliau stebėjo
si Mykolas, - ir tai esi beveik 
idealas... Alkoholio nebevartoji, 
rūkyti metei... Ar daug tokių vy
rų pasauly sutiksi?

- Na, tai kas? - bandau įti
kinti. - Nors ir sparnus užsiau
ginčiau, ji vis tiek manyje vel
nio uodegą pastebės.. O taip no
risi nors ir po mirties arčiau an
gelo pabūti...

Ilgai įtikinėjau Mykolą, kol 
šis pagaliau pažadėjo įvykdyti 
mano prašymą. Dėl visa ko pa
prašiau, kad j is tą kalbą parašytų 
ir duotų man paskaityti.

Po kelių dienų aš jau skai
čiau Mykolo parašytą “pro me
moria” man. Na, ir šaunuolis tas 
Mykolas! Prisipažinsiu: tik da
bar supratau, ko vertas, kokio 
pasaulinio masto idealas buvau! 
Skaitydamas kelis sykius pats 
sau ašaras šluosčiau...

Kai perskaičiau, pagalvojau: 
“O kas iš to? Aš juk nebematy
siu: verkia žmona ar ne? O aš 
turiu tai savo akimis pamatyti! - 
ir nutariau man skirtą “pro me
moria” perskaityti žmonai.

Kol, drebindamas balsą, 
“pro memoria” skaičiau žmonai, 
jos reakcijos negalėjau stebėti, 
nes mano akys buvo įsmeigtos į

tekstą. Kai baigiau, išgirdau 
žmonos kikenimą. Nešdamas 
tekstą, gėdingai sprukau iš kam
bario - tegu nemato mano pa
raudusių akių!

Po kelių dienų sutikau kitą 
draugelį. Iš karto pradėjau:

- Kazy, tu linkęs prie poezi
jos... Tavo tokie graudūs, už šir
dies stveriantys eilėraščiai... Gal 
galėtumei parašyti “pro memo
ria”, kurį paskaitytumei prie ma
no kapo?

Vėl teko nemažai pavargti, 
kol draugelis sutiko įvykdyti 
mano prašymą. O kai parašė - 
tai parašė! Pusiau proza, pusiau 
eiliuotai... Kol ii skaičiau žmo
nai, jau nebespėjau šluostyti 
ašarų, o širdį raižė graudulys... 
Kai baigiau, žmona su sarkazmu 
paklausė:

- Ką? Šventam Petrui iš de
šinės laikaisi?

Vėl nepravirkdžiau... “Ne! 
- mąstau. - Reikės pačiam imtis 
plunksnos”...

Kaip tariau, taip ir padariau. 
Prisėdau^ ir vienu įkvėpimu pra
dėjau: “Šiandien į paskutinę ke
lionę palydėjome didžiausią 
chuliganą ir valkatą, alkoholiką 
ir mergininką”... Ir t.t. ir t.t. Iš
vardijau ir visas šunybes, kurias 
gyvenime iškrėčiau.

Kai šį sau “pro memoria” 
skaitymą žmonelei buvau tik 
įpusėjęs, pastaroji taip užsikūk- 
čiojo, kad net raminti šokausi.

- Na, - sakau, - ko čia dabar 
žliumbi? Tokį vyrą numarinus 
tik džiaugtis reikia, o ne verkti...

- O kas tau sakė, - šokosi 
žmona, - kad aš iš gailesčio ver
kiu? Verkiu iš džiaugsmo...

Kurį laiką paraudusiomis 
akimis žmona žiūrėjo į mane. Ir 
staiga, susigriebė:

- Bet tu, bjaurybe, dar nemi
ręs! Tai ko gi aš džiaugiuosi?(!)

Montrealiečiai - Silvija ir Arūnas Staškevičiai su mokiniais iš Pietų Afrikos

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Mano pacientas
DR. VYTAUTAS MEŠKA
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luozAS (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

* s

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

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

i......................... -■■■ -

Iš šiaurės atvykęs sanatori- 
jon pacientas angliakasys tapo 
mano problema. Jau tada žino
jau gyvenimo švytuoklės dėsnį, 
pagal kurį sėkmę visada lydi ne
sėkmė ir atvirkščiai.

Taip įvyko ir šiuo atveju. 
Vieną dieną (deja, viskas prasi
deda nelauktai) staiga pas mane 
į kabinetą atėjo susirietęs minė
tas pacientas ir ėmė skųstis stip
riu skausmu nugaroje (dešiniojo 
inksto pusėje), kuris persiduo
davo į šlaunį. Vimdė. Vėl grįžo 
bloga nuotaika, bendras silp
numas. Stipriai pabarbenus nuo
lat skaudamą vietą (Pasternac- 
kio simptomas), pacientas iš 
skausmo net sušuko. Tokia kli
nika ir ši simptomatika liudija 
inksto akmenligės priepuolį.

Teko nutraukti kurortinį gy
dymą, paguldyti pacientą į lovą, 
paskirti tausojančią be druskos ir 
prieskonių mitybą, šiltą termo- 
forą, vaistus, kurie atpalaiduoja 
spazmus (atropiną). Paskyriau 
greitai atlikti kraujo ir šlapimo 
analizes. Temperatūra pažastyje 
siekė maždaug 38°C. Echo- 
skopijos tuomet dar nebuvo.

Tą dieną planuotus savo 
mokslinius tyrimus atidėjau į 
vakarą, ėmiau dažniau lankyti 
pacientą.

Lėtai slinko skausmingos 
jam ir man valandos. Iš pradžių 
atsiradęs nežymus pagerėjimas 
truko neilgai. Prasidėjo vimdy- 
mo traukuliai, termometro stul
pelis šoktelėjo iki 39°C, pakar
totinos kraujo analizės duome
nys liudijo stiprų uždegiminį 
procesą.

Ką gi, tai tipiškas ūmios 
inkstų akmenligės vaizdas. Inks
tų akmenys atsiranda inkstų gel
delėje, rečiau pačiame inkste. Jų 
atsiradimo priežastimi laikoma 
medžiagų apykaitos sutrikimai, 
gausus jų produktų išskyrimas 
su šlapumu, nejudrus gyvenimo 
būdas, vitamino A trūkumas 
maiste. Gana greitai prasideda 
šlapimo takų infekcija, galimas 
urosepsis (infekcijos iš šlapimo 
takų patekimas į kraują).

Pagal savo cheminę struktū
rą dauguma inksto akmenų yra 
šlapimo rūgšties druskos (ura
tai), rūgštynių rūgšties druskos 
(oksalatai). Dažnai pasitaiko dar 
fosfatinių akmenų, karbonatinių 
ir mišrių akmenų. Todėl, gydant 
inkstų akmenligę, svarbiausia 
parinkti pacientui dietą, kuri 
trukdytų arba bent neskatintų 
atitinkamo akmenų susidarymo. 
Tai bene svarbiausia.

Prieš akmenų susidarymą 
gerai padeda didelis skysčių 
vartojimas (iki 10-12 stiklinių 
per parą), judresnis gyvenimo 
būdas, vitamino A lašai. Chirur
ginis gydymas, nesilaikant nuro
dytų metmenų, nemažiau 1/10 
atvejų neveiksmingas, nes ak
menys vėl susidaro.

Bet čia man prisiminė stu
dentiškos dienos, profesorių kon
sultacijos, jų samprotavimai, iš
vedžiojimai ir patarimai, kad daž
niausiai viskas yra sudėtingiau 
negu iš pirmo žvilgsnio atrodo.

Turiu pasakyti, kad mano 
mokslinis darbas su šiuo atveju 
jokio ryšio neturėjo, nes tyriau 
reumatoidiniu artritu ir defor
muojančia artroze sergančių pa
cientų fizinę (iš dalies ir chemi
nę) termoreguliaciją, kapiliarų 
pralaidumą ir antinksčių žievės 
funkcinę būklę. Taigi pagrindi
nės mano žinios buvo visai iš 
kitos srities.

Tačiau... Visai nežinau ko
dėl, tiesiog intuicijos vedamas 
ėmiau savo pacientą sistemin
gai, kruopščiai kliniškai tirti. 
Taip klasikinės klinikinės medi
cinos metodai padėjo. Gulint pa-

angliakasys
cientui lovoje sulenktomis kojo
mis, kad būtų atpalaiduoti pilvo 
raumenys, ėmiau barbenti pilvą 
ir dešiniame šoniniame apatinia
me ir viršutiniame pilvo trečda
lyje nustačiau ryškų skausmin
gumą, kuris staiga atleidus bar
benamą pilvo sienelę, stipriai 
suskaudėdavo (Bliumbergo 
simptomas). Tai liudija pilva
plėvės uždegimą.

Toks pilvaplėvės uždegimas 
tipiškoje vietoje (dešinėje, pilvo 
šone ir kiek apačioje) dažniau
siai atsiranda dėl apendicito, 
ypač praėjus 3-4 dienoms nuo jo 
pradžios. Apendicito priežastis 
yra iš žarnų patenkanti infekcija. 
Uždegimui plėstis padeda labai 
ilga žarnos atauga (apendiksas), 
kuris neretai sutrikdo vietinę 
kraujotaką. Kadangi apendicito 
eiga gali būti labai įvairi, nieka
da nereikia spėlioti, kaip vyks 
procesas. Būtina kiek galima 
greičiau chirurginiu būdu paša
linti židinį, ir tai geriausia atlikti 
per pirmąsias 24 valandas.

Mūsų atveju operacija buvo 
gerokai pavėluota, nes apendicito 
atvejį temdė inkstų akmenligė. 
Tokiu atveju apendiksas galėjo 
pratrūkti, o pilvaplėvės užde
gimas išplisti. Taip visai nesunki 
liga - apendicitas galėjo tapti la
bai rimta sveikatos problema.

Prisiprašęs iš Prienų ligoni
nės greitosios medicininės pa
galbos automobilį, palydėjau sa
vo pacientą iki Kauno medici
nos instituto klinikų chirurginio 
skyriaus. Ten buvo sėkmingai 
atliktos dvi operacijos: apendek- 
tomija - uždegiminio apendikso 
(kirmėlinės ataugos) ir dešiniojo 
inksto akmens pašalinimas.

Po Kauno klinikose praleistos 
savaitės pacientas grįžo į Birštoną 
ir išbuvo čia jam dar likusias tris 
savaites. Gerai pailsėjo, pilnai 
atsigavo ir patenkintas, nors kiek 
liūdnokas, grįžo namo.

Išvada. Pacientas gali staiga 
susirgti ne viena, bet keliomis 
ūmiomis ligomis. Tai labai svar
bu paciento gydymo prasme. 
Atrodo, kad esu minėjęs, kaip 
sanatorijoje gydžiau stipriai pa
gyvenusį pacientą, kuris vienu 
metu sirgo, berods, šešiomis ar 
astuoniomis chroninėmis ligo
mis. Šį faktą, kad keletas ligų 
gali prasidėti vienu metu, turi 
žinoti ne tik gydytojas, bet ir pa
cientas.

Lietuviai rašytojai išeivijoje
laitytė skaitė eiles iš naujos po-, 
ezijos rinktinės. Dainavo Loreta 
Umbrasienė, akompanavo Jo
lanta Banienė. Savo kūrybą 
skaitė: Vainis Aleksa, Nerijus 
Aleksa ir Kazys Motekaitis - 
muzikinė palyda Vainio Alekso 
kūrybai; Violeta Pakalniškienė; 
Kornelijus Jazbutis; Audra Ku- 
biliūtė-Daulienė; Vilimas Zab
lockis skaitė savo eiles ir prista
tė savo meno parodėlę; Julija 
Švabaitė-Gylienė; Rimvydas 
Adomavičius; Ona Matuizaitė; 
Algimantas Kezys. Programos 
vadovė buvo Vitalija Pulokienė. 
Rengėjų vardu padėkos žodį ta
rė Stasė Petersonienė.

Dėkojame už atsiųstus šven
tinius sveikinimus su 2002-jų 
metų šventėmis. Visiems LRD- 
jos nariams geriausių, kūrybinių 
ateinančių metų.

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybos vardu —

Stasė Petersonienė, 
LRD-jos pirmininkė 
Čikaga, 2003.XIl.l5

Red. pastaba. Šis praneši
mas gautas pavėluotai - 2004 
m. kovo l d.

(Atkelta iš 5-to psl.) 
su autorių parašais (autografu) ir 
pasiųsti šiuo adresu: Mokytoja 
Reda Kisielytė, Autorizuotų 
knygų biblioteka, Rokiškio “Ro
muvos” gimnazija, Taikos g. 17 
LT-4820, Rokiškis, Lithuania.

Lietuvių rašytojų draugi
jos garbės nariai: dr. Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis, prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

Lietuvių rašytojų draugi
jos valdybos nutarimu skel
biami ir sveikinami šie nauji 
LRD-jos garbės nariai: Alė 
Rūta (Elena Arbienė), Kazys 
Barėnas, Kazys Bradūnas, Nyka 
Niliūnas (Alfonsas Čipkus), Bi
rutė Pūkelevičiūtė, Anatolijus 
Kairys, Juozas Kralikauskas.

Lietuvių rašytojų draugi
jos suruoštas 2003 m. literatū
ros vakaras Pavasaris rudeni 
įvyko 2003 m. lapkr. 29 d. Čika
goje, Čiurlionio galerijoje.

Vakaro programa: Vakaro 
atidarymas — Stasė Petersonie
nė, LRD-jos pirm. Meninis šo
kis, atliekamas Linos Bulovai- 
tės. Knygos Trečia akis pristaty
mas. Autoriai — Vitalija Pulokie
nė, Linas Umbrasas, Sigita Šu-

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

Rusas leitenantas prie lietuvių stalo

Tarptautinis karininkų vakaras
MONTREALIS. St. Jean 

kariuomenės kalbų mokykloje 
nuo 1995 metų mokosi karinin
kai iš šalių, kandidatuojančių į 
ŠAS (NATO) bei į Europos są
jungą. Per tą eilę metų anglų bei 
prancūzų kalbos kursus, trun
kančius maždaug penkis mėne
sius, jau lankė per 1200 karinin
kų, jų tarpe ir 56 lietuviai. Pas
kutiniuosiuose kursuose, prasi
dėjusiuose tuoj po Naujųjų me
tų, prancūzų kalbos mokosi tik 
du lietuviai — vyresnysis leite
nantas Liutauras Skikas ir gran
dinis Donatas Pauža. Nors šį 
kartą lietuvių lig šiol pati ma
žiausia delegacija, kariškiai ne
atsiliko tradiciniame Tarptauti
niame vakare, kuris įvyko ba
landžio 22 d. St. Jean kariuome
nės bazės karininkų ramovės 
kambariuose.

Kaip ir per visus ankstyves
nius tokius vakarus, karininkai 
susilaukė talkos iš ten pat dir
bančio anglų kalbos skyriaus 
vedėjo ir Montrealio lietuvių 
bendruomenės pirmininko Arū
no Staškevičiaus ir jo energin
gos žmonos Silvijos. Prie sko
ningai paruoštos lietuviškų 
rankdarbių bei informacinių lei
dinių parodėlės, Lietuvos kari

ninkai vaišino svečius savo kep
tais žemaitiškais blynais bei 
plokštainiu (kugeliu). Silvija 
pilstė savo gamintą krupniką. 
Didžiulio dėmesio susilaukė per 
paskutiniuosius metus pagarsė
jęs Viktoro Lukošiaus “lietuviš
kas” alus.

Per 400 svečių turėjo progą 
paragauti ne tik Bulgarijos, Pie
tų Afrikos, Rumunijos, bet ir 
Slovėnijos vynų, Makedonijos 
‘naminukės’, užkandžiauti Af
ganistano avienos patiekalais, 
Lenkijos koldūnais, Rusijos ko
pūstų sriuba, Ukrainos barščiais 
bei kitais skanumynais iš Alba
nijos, Čekijos, Slovakijos, Esti
jos, Latvijos, Vengrijos, Nika
ragvos.

• Tai buvo neeilinis susitiki
mas, kuris baigėsi sijonuoto 
škoto dūdmaišio muzika, kuri 
išjudino net ir aukščiausio rango 
karininkus sukibti į ilgą eilę ir 
energingai pašokti. Žiūrint į to
kių įvairių tautybių atstovus ir 
prisiminus tų tautų istorijas, ne
galima nesidžiaugti tokiu nuo
stabiai šiltu bendravimu. Toks 
suėjimas tikrai vertas “tarptauti
nio vakarėlio” pavadinimo.

R. Staškevičiūtė-Piečaitienė

mailto:tomsenkus@rogers.com
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TORONTO
Anapilio žinios

- Gegužės 11, antradienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Gražina Kocienė, 98 m. 
amžiaus.

- Gegužės 14, penktadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dotas a.a. Juozas Staškevičius, 95 
m. amžiaus.

- Toronte mirė a.a. Aleksandra 
Petrauskienė, sesuo mūsų parapijie
tės ir ilgametės tarybos narės sol. 
Slavos Žiemelytės.

- 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. Mokykli
nis autobusas į pamaldas veš maldi
ninkus 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 KLKM draugijos skyriaus 
Anapilio salėje. Pietauti bus galima 
ištisą dieną ir atsigaivinti vynu arba 
lietuvišku alučiu.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje gegužės 29-30 savait
galį sekmadieninės Mišios bus ne 
sekmadienį, bet šeštadienį, 2 vai. 
po pietų. Tai daroma ryšium su 
Anapilyje vyksiančia Kapinių lan
kymo diena.

- Mišios gegužės 23, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Eleną Vasi
liauskienę; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už a.a. Emiliją Baltrušaitie
nę (X metinės); Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje gegužės 22, šeštadie
nį, 3 v.p.p. už Cvirkų ir Gelum- 
bauskų šeimų mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį pamal

dos įprastu laiku 11.15 v. ryto.
- Moterų draugijos metinis 

“bazaras” įvyks šeštadienį, gegužės 
29 nuo 7 v. ryto. Daiktai pristatomi 
dieną prieš, t.y. penktadienį tarp 6 
ir 8 v.v. Valdyba laukia šiam “ba- 
zarui” savanorių.

- “Paramos” kooperatyvas šiems 
metams paskyrė $1,500 auką, už 
kurią nuoširdžiai dėkojame.

- Vyskupo Mindaugo Sabučio 
konsekracija įvyks birželio 19 d., 
12 v.p.p. Mažvydo šventovėje Tau
ragėje.

Maironio mokyklos žinios
- Nuoširdžiai dėkojame Tautos 

fondui, paaukojusiam $250 ir Lie
tuvos kankinių parapijai, paaukoju
siai $1,500 mokyklai.

- Žibutės Vaičiūnienės klasė 
(3 sk.) sėkmingai suvaidino “Snie
guolės” pasaką gegužės 15 d. Lėlių 
teatras įvyko mokykloje. Tėveliai, 
broliukai ir sesutės susirinko jos 
klasėje. Visi gėrėjosi parengimu - 
dekoracijomis, muzika, vaikų entu
ziazmu ir pasiruošimu.

- Kas dar neįsigijo bilietų į 
mokyklos iškilmingą užbaigimą? 
Jau pats laikas! Užbaigimo iškilmės 
penktadienį, birželio 4, 6.30 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Bilie
tus platina Kristina Dambaraitė, tel. 
905 602-9231.

- Gegužės 22 d. pamokų nebus 
- Karalienės Viktorijos šventės sa
vaitgalis. Birželio 5 d. bus išdalina
mi tėvams vaikų pažymėjimai. Pa
mokos vyks iki birželio 12 d. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Tęsiame pavasarinį muzie

jaus-archyvo išlaikymo vajų, kad 
galėtume toliau tarnauti Kanados 
lietuviams. Šią savaitę aukojo: 
$100 - M. Juozaitienė, dr. V. Ka
dis, R. Kasulaitienė, Juozas Kriš
tolaitis, J. ir A. Kusinskiai, R. Rim- 
šienė, V. Šalnienė, Vidas Vapsva, 
dr. Joana Vaštokas, kun. Algiman
tas ir Rūta Žilinskai; $75 - A. Ruz
gienė, Č. Senkevičius; $60 - G. 
Bugališkis, T. ir E. Šiurna, Stasys 
Valickis; $50 - Aldona Čepienė, C. 
Kavaliauskas, R. ir J. Piciniai, M. 
Sodonienė, D. Tarvydienė, M. Žy- 
vatauskienė; $40 - Vanda Jasinevi- 
čienė; $30 - Dana Zakarevičius; 
$20 - S. Kneitas, M. Petronis.

Sekmadienį, gegužės 16, LN didžiojoje salėje įvyko roko žvaigždės 
ANDRIAUS MAMONTOVO koncertas, į kurį suvažiavo didelis būrys šio 
atlikėjo gerbėjų. A. Mamontovas dainavo savo senas ir ką tik sukurtas 
dainas. Koncertas praėjo su dideliu pasisekimu Ntr. A. Jonušonio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias, giedant parapijos ir 
“Volungės” jungtiniam chorui, 
vysk. P. Baltakis, OFM, suteikė Su
tvirtinimo sakramentą devyniems 
parapijos jaunuoliams: Michael 
Antonio, Vytui Baronaičiui, And
rea Chomyc, Nadine Chomyc, Han
nah Cottreau, Mikui Jaglowitz, 
Kristinai Pabedinskaitei, Viktorijai 
Stončiūtei ir Kristinai Wilson.

- Pakrikštyti: Aleksas David, 
Daivos (Grybaitės) ir Derek Smith, 
Lukas Alexander John, Algio ir 
Leighann Paulionių sūnus, Annika 
Julia Margherita, Bernardo ir Nadi- 
jos Laurinavičių dukrelė.

- Parapijos kunigai šią ir kitą 
savaitę, nuo pirmadienio iki penk
tadienio, dalyvaus Toronto arki
vyskupijos kunigų rekolekcijose 
Šv. Augustino seminarijoj.

- Sį penktadienį prasideda de
vynių dienų novena į Šv. Dvasią, 
kuriai knygutės yra padėtos šven
tovės prieangyje.

- Gegužės 11d. palaidota a.a. 
Aleksandra Petrauskienė, 93 m. Pa
liko vyrą Joną, sūnų Stasį su šeima 
ir seseris Rožę, Jadvygą ir Vaclavą. 
Gegužės 12 d. palaidotas a.a. Bro
nius Navalinskas, 91 m. Kanadoj 
giminių neturėjo. Gegužės 15 d. pa
laidota a.a Magdaleną Tarvydienė, 
92 m. Paliko dukterėčias: Hildą Si- 
manavičienę, Birutę Biretienę, Elfę 
Malinauskienę ir Ireną Woodham 
su šeimomis. Gegužės 17 d. palai
dotas a.a. Petras Eismantas, 88 m. 
Paliko žmoną Skolastiką ir dukrą 
Aldoną su šeima.

- Parapijos vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavime buvo pada
ryta $14,200. pelno. Darbu prisi
dėjo 145 žmonės.

- “Kretingos” stovyklų vado
vams susirinkimas įvyks gegužės 31 
d., 7 v.v. parapijos kavinėj. Stovyklų 
laikas: lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kilmės vaikams liepos 4-17 
d.d., lietuviškai kalbantiems liepos 
18-31 d.d., šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 1-7 d.d.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
23: 8 v.r. už Lukauskų šeimos mi
rusius; 9.15 v.r. už Elvyrą Šelmie- 
nę; 10.30 v.r. už gyvas ir mirusias 
motinas, už Anelę ir Praną Vase- 
rius, už Igną Jukną ir šeimos miru
sius; 12 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 16 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 195 svečiai. 
Pranešimą padarė LN Kultūros ko
misijos vicepirmininkė G. Bijūnie- 
nė. Svečių knygoje pasirašė - Joli
ta, Vilmantas, Evaldas ir Aivaras 
Žabai.

- Lietuvių Namų ir “Labdaros” 
valdybos susirinkimas įvyks gegu
žės 18, antradienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

- Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas šalia Lietuvių Namų, 1575 
Bloor St. Suinteresuoti prašome 
skambinti tel. 416-532-3311.

- Chem. inž. K. Astravas Lie
tuvių Namuose birželio 6, sekma
dienį, 2 v.p.p. pasidalins savo įspū
džiais ir patyrimais iš kelionių Ira
ke, Irane ir arabų kraštuose. K. 
Astravas daugelį metų tarnybiniais 
reikalais lankėsi ir darbavosi minė
tuose kraštuose, kuriuose šiandien 
vyksta priešingų kultūrų ir politinių 
veiksnių konfliktas.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. Ruscet- 

ta Adelaina atminimui $200 aukojo 
A. Lopes.

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

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

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $40 aukojo 
J. Lapavičius.

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!

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
įstaiga ateinantį pirmadienį, 
gegužės 24 bus uždaryta, Ka
nadoje švenčiant Karalienės 
Viktorijos dieną. Dėl to laik
raštis išeis vieną dieną vėliau, 
tai yra - trečiadienį, gegužės 
26 d.

Toronto Vlado Pūtvio šau
lių kuopa sekmadienį, gegužės 
30, 9.30 v.r. Anapilio šven
tovėje dalyvaus su vėliava miru
siųjų kuopos šaulių prisiminimo 
Mišiose. Po Mišių kapinėse prie 
paminklo palaidotų šaulių pa
gerbimas. Kuopos valdyba

Kanados lietuvių šiuolaiki
nio meno paroda vyks nuo š.m. 
gegužės 30 iki rugsėjo 20 d. Ka
nados lietuvių muziejuje-archy- 
ve, 2185 Stavebank Rd., Miss
issauga, Ont., tel. 905 566-8755; 
www.anapilis.com; litharch@- 
the-wire.com.

Parodoje su savo kūriniais 
dalyvauja: Kristina Baliūnaitė, 
Elytė Balkytė-Zubis, Rita G. 
Bulova-Forrest, Andius Butke
vičius, Kris Jurėnas, Rima Ma- 
čikūnas, Irma Makariūnaitė, Ar
vydas Slaboševičius, Otis Tama
šauskas, Lilija Tamošauskaitė.

Anapilio lietuvių sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) metinis 
narių susirinkimas įvyks š.m. 
birželio 3, ketvirtadienį, 7 v.v. 
parapijos salėje. Nesusirinkus 
kvorumui, už pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas, nepaisant susirin
kusių narių skaičiaus. Valdyba

KLF valdybos posėdis įvy
ko gegužės 10 d. Dalyvavo pirm. 
A. Nausėdas, vicepirm. L. Zub- 
rickas, ižd. V. Jonušonienė, sekr. 
D. Sher, R. Kalendra (narys), S. 
Piečaitienė (KLB atstovė) ir ad
ministratorius L. Baziliauskas. 
Nedalyvavo revizijos atstovas.

Pirm. A. Nausėdas papasa
kojo apie įvykusį gegužės 1 d. 
Hamiltone metinį Fondo susirin
kimą. Hamiltono lietuvių ben
druomenė, sutikusi prisidėti prie 
KLF metinio susirinkimo orga
nizavimo, įvykdė savo įsiparei
gojimus. Susirinkimas praėjo 
sklandžiai, nors dalyvavusių 
skaičius buvo nagausus.

Pirm. A. Nausėdas taip pat 
painformavo valdybą apie ap
lankytas lietuvių bendruomenes 
Londone, Ont. ir kitur. Mont- 
realio lietuvių bendruomenė bus 
aplankyta spalio 17 d. Ižd. V. 
Jonušonienė pateikė valdybai 
patvirtinti turėtų nuo kovo 8 d. 
išlaidų sąrašą, kuris buvo vien
balsiai patvirtintas.

Administratorius L. Bazi
liauskas pateikė gautą pašto in
formaciją: Fondas gavo daug 
velykinių sveikinimų, padėkos 

1 laiškų ir finansinių ataskaitų už 
gautą paramą, pateikė valdybai 
įvairius atspausdintos informa
cijos pavyzdžius pagal naujai 
įvestą KLF narių informacijos 
apdorojimo kompiuteryje siste
mą. Kiti svarstyti reikalai: pa- 
tvirtinos premijos Maironio mo
kyklos lituanistinių kursų abitu
rientams bei paskirtos kelios 
premijos Maironio ir Hamiltono 
M. Valančiaus 8 klasės mokslei
viams. Kitas valdybos posėdis - 
birželio 21 d. Prisikėlimo parapi
jos posėdžių kambaryje. D.B.S.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje $30 
aukojo J. Lapavičius.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $300 
- V. S. Liuimos; $200 - A. Ja- 
gėlienė; $100 - J. Vaštokienė, 
dr. J. L. Yčai, J. E. Šimkai, O. 
Dementavičienė, E. Čepienė, 
kun. V. Staškevičius; $50 - S. 
Ciplijauskienė.
IEŠKOME RUSIŠKAI KAL
BANČIOS moters, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos 
darbus. Skambinti tel. 905 709- 
2607 arba 416 823-2607.

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

MODERNAUS MENO

Kanados lietuvių muziejuje-archyve 
Anapilyje

KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ
2004 m. gegužės 30, sekmadienį

■ Į Rengia Kanados lietuvių dailininkų draugija ĮT
UIZJ H H H H H H HHH EJH H B

Poetui Bernardui Braz
džioniui ir rašytojui Jurgiui 
Jankui pagerbti skirta literatū
ros popietė įvyks gegužės 30 d. 
PLC Lemonte, Čikagos prie
miestyje. Programą atliks To
ronto “Aitvaro” ir Hamiltono 
“Aukuro” aktoriai: Daiva Boty- 
rienė, Ramūnė Jonaitienė. Aušra 
Katkienė, Algirdas Kynas, Joa
na Kuraitė-Lasienė, Marija Kal- 
vaitiėnė, Kęstas Keparutis ir 
Alina Žilvytienė. Scenarijų pa
ruošė ir programai vadovaus 
Ramūnė Jonaitienė. Pranešime 
apie renginį pasidžiaugta, kad 
užsimezgė ryšiai su Kanados 
kultūrininkais. Popietę rengia ir 
visus dalyvauti kviečia JAV LB 
Kultūros taryba, vad. Marijos 
Remienės. Inf.

Motinos dienos minėjimas 
“Vilniaus rūmuose” įvyko gegu
žės 9 d. Rinkosi į trečio aukšto 
salę mamytės ir močiutės. Prie 
durų jas sutiko vald. nariai A. 
Aisbergas ir V. Karnilavičius, 
įteikę joms po raudoną gėlę. Mi
nėjimą pradėjo renginių vadovė 
L. Mačionienė, paskaičiusi P. 
Narušienės eilėraštį, pritaikytą 
šiai dienai, ir pakvietė muz. L. 
Turūtaitės vadovaujamą chorą 
“Angeliukai”.

Malonu buvo matyti tuos 
jaunus veidelius ir girdėti jų gra
žius balselius. Akompanavo V. 
Ramanauskas. Koncertėlis buvo 
paįvairintas solo dainomis ir 
deklamavimu. Paskleista šiltų 
minčių apie savo mamytes, o 
mažiausioji “Angeliuke” pa
skambino pianinu. A. Dargytė- 
Biškevičienė jautriai paskaitė 3 
eilėraščius, kurie ne vienam net 
ašarą išspaudė.

Pensininkų klubo pirm. L. 
Balsienė pasveikino atvykusius 
ir priminė lietuvę motiną prie 
ratelio. Programos atlikėjoms 
buvo įteiktos gėlių puokštės ir 
viena buvusiai renginių vadovei 
T. Kobelskienei. Minėjimą už- 
baigėm sudainuodami Lietuva 
brangi. B r. P.

A. a. Irenos Mačiulytės at
minimui Daina, Birutė ir Sofija 
Augaičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A. a. Juozo Staškevičiaus 
atminimui pagerbti Aldona ir 
Algirdas Vaičiūnai Tėviškės ži
buriams aukojo $30.

A. a. Vaidos Petrauskienės 
atminimui Mary Ann ir Bernar
das Kušlikiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

A. a. Rimui Anskiui mirus, 
užjausdami jo žmoną Marlene ir 
šeimą, tėvą Vaclovą, seserį Vidą 
Stanevičienę su šeima, Vanda ir 
Petras Šidlauskai Tėviškės žibu
riams aukojo $25.

Vysk. J. Kauneckui $30 
aukojo J. Lapavičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. Kari; $50 - L. 
Oleka.
IEŠKOMI GERI NAMAI viemd 
arba dviem subrendusiom katėm. 
Skambinti tel. 416 588-4744.
VASAGOJE išnuomojamas 3 
miegamųjų vasarnamis ant eže
ro kranto vasaros sezonui. Skam
binti 9-5 vai. tel. 905 845-5021.

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.

A. a. Juozas Staškevičius, 
Anapilio parapijos klebono prel. 
Jono Staškevičiaus, kun. Vytau
to Staškevičiaus, dr. Romo Stas, 
Valentinos Baliūnienės tėvas, 
peržengęs 95 metų amžiaus 
slenkstį, pastaruoju metu gyve
nęs Toronto lietuvių slaugos na
muose “Labdara”, š.m. gegužės 
10 d. ramiai pabaigė žemiškąją 
kelionę. Maldos prie karsto ir 
atsisveikinimas įvyko gegužės 
13 d. Turner & Porter laidotuvių 
koplyčioje (Bloor-Windermere). 
Gedulines laidotuvių Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje 
aukojo prel. J. Staškevičius, 
kun. V. Staškevičius, prel. E. 
Putrimas, Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. A. Si
manavičius, OFM, kun. E. Jur
gutis, OFM, Mišių aukoje daly
vaujant diakonui dr. K. Ambra
zaičiui. Giedojo ir vargonavo 
sol. L. Turūtaitė kartu su V. 
Mašalu ir R. Paulioniu. Skaiti
nius atliko velionies vaikaičiai J. 
Balionas ir K. Baliūnaitė. Po 
Mišių velionis palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, Staškevi
čių kapavietėje. Čia apeigas atli
ko sūnus kun. V. Staškevičius. 
Gražiai nuskambėjus giesmei 
Marija, Marija didelis būrys lai
dotuvių dalyvių rinkosi į Anapi
lio parapijos salę pietų, kuriuos 
paruošė B. Stanulienė. Laidotu
vių metu vietoj gėlių buvo ren
kamos aukos Anapilio parapijos 
geriems bendriems tikslams. Dlv.

A. a. Gražinos Kocienės atmi
nimui pagerbti Lietuvių slaugos na
mams “Labdara” aukojo: $150 - D. 
G. Sakai; $100 - A. Pacevičius, S. 
B. Sakalai, J. L. Yčai; $65 - A. C. 
Mačiulaičiai, Islip, NY, USA; $55
- T. B. Stanuliai; $50 - A. B. Abro
maitis; S. A. Ciplijauskai, L. Dau
nienė, A. A. Kilinskai, G. E. Ku- 
chalskiai, L. Matulevičienė, J. Pa- 
cevičienė, A. P. Skilandžiūnai; $40
- L. Balsienė, G. H. Lapai; $30 - 
O. Senkus, J. A. Šimkai, Br. 
Stanienė, A. D. Zakarevičius; $25 - 
V. Jasinevičienė, A. Ledienė, A. 
Valadkienė; $20 - A. Augaitienė, 
S. V. Aušrotai, V. Balsienė, D. Bar
kauskienė, R. Celejewski, D. V. 
Dargiai, A. J. Empakeriai, D. V. 
Gaputis, 1. Kairienė, G. S. Krašaus- 
kai, F. Mačiulienė, G. Matulis, A. 
Mikšienė, L. Murauskienė, L. Po
cienė, O. L. Rimkai, B. Sapijonie- 
nė, R. M. Shamess, T. Zaleckis, I. 
A. Žemaičiai, K. Žutautienė, I. Vib- 
rienė; $10 - K. Deltuvaitė, H. Mc- 
Fadyen, A. Valienė. Aukas surinko 
Birutė Kazlauskaitė ir Monika Po- 
vilaitienė.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
S. Čeponienė paaukojo $20.
“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).
IŠNUOMOJAMOS 2 kabinos vi- 
sai vasarai arba savaitėmis. Šil
tas ir šaltas vanduo. Automobi
liui vieta. Į paplūdimį apie 3-5 
min. Skambinti tel. 705 429-4120 
dieną, 705 737-9101 vakare.

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.

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

ffl MONTREAL®
Aušros Vartų parapijoje Pir

mosios Komunijos ir Sutvirtinimo 
iškilmės bus birželio 6 d. Ta proga 
lankysis vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Parapijiečiai kviečiami gau
siai atsilankyti.

KLKM dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas šaukiamas 
gegužės 30 d. Aušros Vartų para
pijos klebonijoje po 11 vai. Mišių. 
Apie Vilniaus Aušros Vartus kalbės 
Irena Valkauskienė.

Sigitą ir Gražiną Gedas, 
spaudos atgavimo šimtmetį minint, 
buvo tikėtasi sutikti Aušros Vartų 
parap. salėje gegužės 16 d. Deja, 
sveikatai pašlijus, svečiai turėjo 
grįžti Lietuvon. “Vaivorykštės” 
tautodailės grupė pagrindinį dėmesį 
skyrė Aldonos Mažeikaitės-Vesel- 
kienės ir jos sūnaus Lino atvež
tiems kilimams. Buvo iškabinti 
Anastazijos Tamošaitienės kilimai 
“Užburta pilis” ir “Rugsėjo naktis”. 
Aldonos Veselkienės 4 austiniai 
kaišyti kilimai ir du gobelenai. Gre
ta kilimų buvo iškabintos rinktinės 
ir kaišytos “Vaivorykštės” juostos. 
Birutė Nagienė paminėjo, kad Da
nutė Staškevičienė yra išaudusi 
apie 300 įvairių juostų.

Pagrindinį pradinį žodį tarė Bi
rutė Nagienė. Spaudos atgavimo 
šimtmečiui paminėti ji paskaitė iš
traukas su savais komentarais iš 
Gražinos Gedienės paruoštos pas
kaitos. Spaudos draudimas, jo nei

Danieliui Staškevičiui Nuotr. A. Staškevičiaus

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

19th Conference on Baltic Studies,
Association for the Advancement of Baltic Studies, 

Munk Centre for International Studies
1 Devonshire Place (at Hoskin), Toronto.
For information please call 416-946-8945.

www.utoronto.ca/estonian/aabsconference2004/
June 3
Registration ongoing from 9:00; sessions 13:00-17.30. Plenary 
session 16:00-17:30. After Accession to NATO and the EU: The 
New Realities of Foreign and Domestic Policy in the Baltics.
June 3, 18:00
1944 and Its Aftermath - Documentary Photo Exhibit Opening and 
Reception, Munk Centre for International Studies.
June 4, 8:00-18:00
AABS Conference sessions continue. Plenary session: 16:00- 
18:00. 1944 and Its Aftermath: Commemoration and Survival.
June 4
18:30 Art Exhibit Opening - Three Baltic Artists: Ruth Tulving, 
Vid Ingelevics, Otis Tamasauskas. 20:15 Valdis Muktupavels’ 
Concert of Traditional Music. Tartu College, 310 Bloor Street 
West, Toronto.
June 5, 8:00-17:00
AABS Conference sessions continue. Plenary session: 14:00- 
16:00. Baltic Identities
June 5 and 6, 9:00-17:00
Baltic Psaltery Symposium, Tartu College, 310 Bloor Street West, 
Toronto, featuring presentations, workshops, films, and concert by 
Estonian, Latvian, Finnish, Lithuanian musicians and ethnomusi
cologists. For information see above website or call 416-946-8945 
or 416-560-6553 (evenings).
June 5. 18:15
AABS Conference Banquet, Canadian Latvian Cultural Centre, 4 
Credit Union Drive, Toronto. Special guest speaker dr. Vaira Vike- 
Freiberga, president of Latvia. For information and to reserve 
tickets call 416-946-8945.

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

giamos pasėkos lietuvių kultūros 
plėtrai kartu buvo ir paskatinimas 
susivienyti, atsibusti ir atgauti sa
vus rašmenis savai kalbai.

Aldona Veselkienė pateikė iš
samią paskaitą apie lietuvių tauto
dailę, tautinius drabužius bei sve
timas įtakas tautinei aprangai laiko 
eigoje. Kalbėtoja įvertino Anastazi
jos ir Antano Tamošaičių darbą ir 
įnašą į lietuvių tautodailę, tautinių 
drabužių kaupimą, audimą ir puo
selėjimą Lietuvoje bei išeivijoje. 
Surinkti ir išsaugoti gausūs Tamo
šaičių senoviniai rinkiniai, jų asme
ninė kūryba surado nuolatinį prie
globsti Antano ir Anastazijos Ta
mošaičių galerijoje “Židinys”, Vil
niuje. Praėjusiais metais galerija 
atidaryta visuomenės lankymui ir 
yra globojama Vilniaus dailės aka
demijos. Akademijos leidyklos pas
tangomis šiemet išleista Antano Ta
mošaičio monografija.

Buvo parodyta vaizdajuostė iš 
“Židinio” atidarymo iškilmių. Atsi
lankiusieji galėjo susipažinti su 
Lietuvių tautodailės instituto išleis
tomis knygomis ir Tamošaičių mo
nografijomis. Salę gėlėmis ir juos
tomis gražiai papuošė Silvija Staš
kevičienė. Svečiai galėjo pasivai
šinti kava ir pyragais. “Vaivorykš
tė” dėkoja visiems atsilankiusiems, 
o Reginai Piečaitienei, Arūnui ir 
Silvijai Staškevičiams bei Antanui 
Mickui už nuoširdžią pagalbą. D.S.
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