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Lietuviškuoju keliu
Auksinių jubiliejų eilė, nusitęsusi per keletą 

pastarųjų metų, byloja apie lietuviškąjį išeivijos gyveni
mą, pasidalinusį veiklos sritimis.

TAI jau netrukus švęsime Toronto jaunimo an
samblio “Gintaras” 50 metų veiklos sukaktį. Šios 
šventės rengėjai, sudarę gana įdomią programą,

tikisi ypatingo tautiečių dėmesio, dalyvavimo ir, žino
ma, užtarnautos visokeriopos paramos. Ką tas “Ginta
ras” nuveikė, koks jis buvo ir yra daug kartų įvairiomis 
progomis buvo plačiai nušviesta, daug kartų minėti ir 
pagerbti to ansamblio vadovai-vės, atsirėmę į labai pas
tovų ir ilgametį Ritos ir Juozo Karasiejų vadovavimą ir 
jų nuostabų atsidavimą lietuviškam tautiniam šokiui. 
Tai retesnis atvejis, tampąs geru pavyzdžiu, kaip reikia 
savanoriškai dirbti nelaukiant nieko iš kitų, išskyrus 
įvertinimą. Tai tartum pritaikytas ir praktiškai vykdo
mas vienas iš skautų įsakymų: tebūna pirmoji mintis 
apie kitus, o tik antroji apie save. Kad vadovavimo, to 
savanoriško darbo, veikla su tuo turėjo kokių ryšių gali
ma spėti, nes abu vadovai buvo pasiekę skautiškų vado
vavimo laipsnių, o ansamblis išaugo iš Toronto skautų- 
čių tautinių šokių grupės. Kaip ten bebūtų, šiandien 
sveikiname “Gintarą”, jo uoliuosius vadovus, per pen
kis dešimtmečius sugebėjusius jaunimą vesti lietuvišku 
keliu. Tikimės, kad ir toliau bus reikšmingai einama 
tuo pačiu keliu, nepaisant nė nenumatomų kliūčių, 
kurios kartais ir ryžtingumą stiprina.

R prisimintina, kad tasai kelias nelyginant koks 
greitkelis, yra apsmaigstytas įvairiomis rodyklėmis. 
Jomis nurodoma veiklos kryptis, sparta, prasilenki

mų bei staigių posūkių pavojai, sustojimo vietos, kryž
kelės, laiko trukmė ir t.t. Tai visų sambūrių, organizaci
jų, draugijų, klubų - visų ir visaip susitelkusių grupių 
kelias su tais ženklais ir įrašais, kurių šiaip jau lyg ir ne
matyti. Tačiau gerai įsižiūrėjus jie pasirodo ir saisto už
simotą veiklą. Pvz. veiklos linkmė, pagal šūkius, įstatus 
ir vadovų nurodymus, yra aiški, o praktiškai vyksta ne
mažai prasilenkimų, nes taip patogiau, taip smagiau. 
Atlikę užduotį, kartais be jokio reikalo sustojame ar 
pasukame šalutiniu takeliu, kur pavaikštinėti malo
niau, kur nuotykių ir patyrimo daugiau. Šitokie ar pa
našūs takeliai vadovaujantiems kelia nemažai rūpesčio, 
nes atsakomybė gula ant jų pečių. Būtų neteisinga 
smerkti šėlstantį amžių, būtų nesėkminga norint jį pa
keisti. Tačiau būtų klaidinga ir viso to nematyti ir apie 
tai vengti pakalbėti. Išvykų pasirodymuose lietuviškoji 
reprezentacija nesibaigia nulipus nuo scenos. Kiekvie
nas programos dalyvis stebimas ir toliau, vertinamas 
dažnai ne pagal tai, kaip jis - ji šoko, dainavo ar vaidi
no, bet pagal tai kaip elgėsi, apie ką kalbėjo, kiek 
triukšmo padarė ar nepadarė. Kad gražiai tuo lietuviš
kuoju keliu eitume, reikėtų stebėti to kelio ženklus ir 
teigiamai atsiliepti į nurodymus. Č.S.

Vasario 16-tosios šventėje Montrealyje dalyvavę Lietuvos karininkai ir Kanados lietuvių bendruomenės 
veikėjai. Iš k.: kpt. Žilvinas Gaubys, kpt. Darius Bacevičius, KLB pirm. Rūta Žilinskienė, kpt. Audrius 
Mordasas, KLB Montrealio apyl. pirm. Arūnas Staškevičius, vyr. Itn. Tomas Balkus ir mjr. Algimantas 
Monkeliūnas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Taktikos katedros Ryšių ir informa
cinių sistemų sekcijos viršininkas

Niekinamas lietuvių sukilimas
Sovietinės linkmės žmonės su panieka žvelgia j 1941 metų lietuvių 

sukilimą, siekusį krašto laisvės. Jo reikšmę tautai iškelia prof. ZIGMAS
______  "V

ZINKEVIČIŲ S savo knygoje “Istoriniai iškraipymai”

š
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Šiame numeryje
Niekinamas lietuvių sukilimas - 1 psl. 

Atstatys Šventosios uostą - 3 psl. 
Knygnešiai ir daraktoriai - 4 psl. 

Apie labdarą vaikams - 5 psl. 
Iškilmė Slaugos namuose - 5 psL 

Parapija, kurioje telkiasi lietuvių gyvenimas - 6 psl. 
Aisčio raštai - 8 psl.

Dalyvavau “Gintaro” sambūryje - 8 psl. 
Prie šimto metų slenksčio - 9 psl. 

Arti milijono dolerių lietuvybei - 12 psl.

Birželio sukilimo reikšmės 
lietuvių tautai menkinimas

Garbindama sovietinį 
“rojų” nomenklatūra neišven
giamai turi neigti prieš to “ro
jaus” kūrimą nukreipto sukili
mo reikšmę, kiek pajėgdama 
jį menkina. Prisiminkime pas
kutines dienas prieš Sukilimą. 
1941 m. birželio 14 d. bolševi
kai pradėjo pirmąjį masinį lie
tuvių trėmimą į Sibirą. Apimti 
siaubo žmonės laukė karo 
kaip vienintelio išsigelbėjimo 
nuo teroro ir tautos genocido. 
Daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių tai gerai atsimena. 
Birželio sukilėliai stojo į kovą 
su sovietiniu okupantu siek
dami atkurti nepriklausomy
bę kaip pirmąją būtiną Tautos 
egzistavimo sąlygą. Abu oku
pantai - raudonasis ir rudasis 
- lietuvių tautos teisę laisvai 
gyventi neigė. Vos prasidėjus 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
karui tauta tiesiog žaibiškai 
susivienijo svarbiausiam tiks
lui - išvyti iš savo žemės tau
tos duobkasius. Buvo staigiai 
užimti strateginiai objektai - 
ryšių centrai, radijo stotis,, 
elektrinės, vandentiekis, mili
cijos būstinės ir kt. Kaunas iš
laisvintas pusantros paros iki 
vokiečių kariuomenės atėji
mo. Sudaryta Laikinoji vy
riausybė, kuri paskelbė Ne
priklausomos Lietuvos atkū
rimo deklaraciją (po 60 metų 
Seimas nedrįso jos pripažinti 
valstybės teisės aktu). Pradėjo 

veikti lietuviškos įstaigos. Žu
vusių sukilėlių skaičius nėra 
tiksliai nustatytas. Manoma, 
kad nuo 600 iki 2000, taigi ga
li būti didesnis negu per ne
priklausomybės karus (po Va
sario 16-osios akto). Pagrindi
nę jėgą sudarė politiniai kali
niai, šauliai, studentai. Tačiau 
Lietuvą užėmę vokiečiai pri
vertė Laikinąją vyriausybę 
atsistatydinti. Uždraudė lietu
vių patriotinių jėgų veiklą. 
Vadus represavo. Kuriems 
pavyko išvengti gestapo areš
to, tie pasitraukė į pogrindį. 
Leido laikraštį Į Laisvę, kitą 
prieš okupantus nukreiptą 
slaptąją spaudą.

Birželio sukilimas - tai 
vienas iš gražiausių Lietuvos 
istorijos puslapių, sugrąžinęs 
tautai pasitikėjimą ir teikęs 
jėgų vėlesnėse pogrindžio ko
vose. Jo poveikis tautos atei
čiai buvo labai reikšmingas: 
žmonės suprato, kad patys tu
ri spręsti savo likimą. Buvo at
kurti tvirti valstybingumo ir 
pilietiškumo pagrindai. Pa
neigtas sovietų mitas, skel
biantis, kad tauta pati norėjo 
“Stalino saulės” - įstoti į 
SSSR. Lietuvių tauta buvo 
vienintelė iš nacių okupuotų
jų sukilusi ir pasiskelbusi 
atkurianti savo nepriklauso
mą valstybę.

Tokia yra realybė. Tačiau 
ją linkstama klastoti. Antai 
2002 m. rugsėjo 11-13 d. 
Varšuvoje vykusioje konfe

rencijoje Pasipriešinimas tota
litarinėms sistemoms Antrojo 
pasaulinio karo metu Vilniaus 
regione istorikas Liudas Trus
ka šmeižė mūsų šalies praeitį, 
ypač Birželio sukilimą. Jis pa
simėgaudamas pareiškė, esą 
lietuviai karininkai su gėlėmis 
pasitiko okupantus (taip darė 
paprasti žmonės, išgelbėti 
nuo neišvengiamos mirties 
bolševikų lageriuose, tremty
je), kad lietuviai iš esmės ka
riavo tik Vokietijos pusėje 
(akivaizdus melas!), kad anti- 
nacinės rezistencijos Lietuvo
je nebuvo (iš tikrųjų naciai iš
žudė 45,000 rezistencijoje da
lyvavusių nežydų, kurių dau
gumą sudarė lietuviai), net iš
drįso tvirtinti, jog nebuvo lie
tuvių genocido, tebuvo tik žy
dų genocidas. Bet tai netiesa.

Vilniaus visuomeninis tri
bunolas, kuriame dalyvavo 25 
valstybių atstovai, išnagrinėjo 
komunistų nusikaltimus Lie
tuvoje ir dokumentais įrodė, 
kad Lietuva šio režimo val
džios metais prarado 780,000 
gyventojų, iš jų: 21,556 nužu
dyti rezistentai ir jų šeimų na
riai, 275,697 - išvežti į lage
rius ir tremtį, 25,000 - prie
varta paimti į okupanto ka
riuomenę ir žuvo fronte, 444, 
000 repatriavo ir pasitraukė iš 
Lietuvos, bijodami bolševiki
nio teroro (Antikomunistinis 
kongresas ir Tribunolo proce
sas, Vilnius, 2002, 835). Ar tai 
ne lietuvių tautos genocidas?
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Kalėjimo bausmė iki galo

Dievui pašvęstojo gyveni
mo diena vasario 2 d. buvo pa
minėta Mišiomis Vilniaus ar
kikatedroje bazilikoje, ku
rioms vadovavo vysk. J. Tunai
tis. Po to Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo vienuoly
no salėje seserims vienuolėms 
buo pristatyta naujai išrinkta 
regiono koordinatorė sės. 
Agnė Birutė Gučaitė, SJE. 
Apie Tarptautinį vienuolių 
kongresą 2004 m. Romoje kal
bėjo sės. Igne Marijošiūtė. 
Kaune šventė prasidėjo vigilija 
Šv. Pranciškaus Ksavero šven
tovėje vasario 1 d., o vasario 2 
d. procesija ir Mišios vyko 
Kauno arkikatedroje baziliko
je. Pamaldoms vadovavo Kau
no arkivyskupo augziliaras 
vysk. J. Ivanauskas. Panevėžy
je Šv. Petro ir Povilo šventovė
je vyko adoracija, Valandų li
turgija ir Mišios, kurias aukojo 
Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas. Po Mišių vyko 
procesija, vėliau bendruome
nių pristatymas ir meninė 
programa Šv. Nekaltosios 
Mergelės Marijos tarnaičių 
vienuolyne. Šiauliuose visų 
kongregacijų atstovams ir ti
kintiesiems dalyvaujant Mišias 
aukojo kun. Linas Vodopja- 
novas, OFM. Po Mišių vyko 
pabendravimas kurijos salėje.

Suaugusiųjų švietimo 
projektas, remiamas Europos 
sąjungos Socrates fondo vi
siems suaugusiems, besido
mintiems krikščioniškųjų ver
tybių tema, yra vykdomas nuo 
2004 m. rugpjūčio Kaišiadorių 
vyskupijoje, Kaišiadoryse ir 
Molėtuose. Nuo spalio kas 
mėnesį rengiami seminarai 
įvairiomis temomis, pvz. krikš
čioniškos vertybės, adventas ir 
pan. Seminarai papildomi pra
tybomis. Taip pat vyksta tarp
tautiniai susitikimai, kurių 
tikslas - pasikeisti patirtimi su 
kitomis valstybėmis. Vasario 
16-20 d.d. Lenkijoje vykusia
me susitikime dalyvavo grupės 
iš Vokietijos, Lenkijos ir Lie
tuvos.

Vysk- Motiejaus Valan
čiaus gimtadienį (1801-1875) 
vasario 5 d. paminėjo įvairių 
Marijampolės savivaldybės 
vietų moksleiviai-valančiukai, 
susirinkę Marijampolės bazili
koje Mišioms. Joms vadovavo 
vysk. Juozas Žemaitis, MIC. 
Mišių pabaigoje priimti į va- 

lančiukų gretas 40 naujų na
rių, kurie pasižadėjo kol už
augs nevartoti svaigalų ir nar
kotikų, nerūkyti. Po Mišių vai
kų globos namų aktų salėje 
juos pasveikino Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus Vilkaviškio 
vyskupijos blaivybės sąjūdžio 
pirmininkė Regina Jadeikaitė, 
kuri apdovanojo būrių vado
vus ir piešinius bei rašinius 
pristačiusius moksleivius. Me
ninėje programoje buvo kank
lių koncertas, suvaidintos dvi 
pasakos. Sveikino Vilkaviškio 
vyskupijos jaunimo centro 
programos “Sniego gūžtė” sa
vanoriai. Ši programa taip pat 
skatina jaunimą gyventi ir 
linksmintis be svaigalų.

Pasaulinė ligonių diena 
vasario 11 d. buvo atšvęsta 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose Mišiomis KMUK 
auditorijoje, kurias aukojo 
vyskupas emeritas Juozas 
Preikšas. Vilkaviškyje miesto 
ligonines aplankė Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvilą, 
vidurdienį aukojo Mišias Vil
kaviškio ligoninėje. Kaišiado
ryse Kristaus Atsimainymo pa
rapijoje melstasi už ligonius 
Mišiose katedroje ir ligoninės 
koplyčioje, kur jas aukojo Kai
šiadorių vyskupas Juozapas 
Matulaitis. Caritas organizaci
jos jaunimas aplankė ir apdo
vanojo Kaišiadorių slaugos li
goninės įnamius, o Caritas mo
terys lankė ligonius namuose.

Lietuvos kariuomenės ka
pelionų konferencija buvo su
rengta vasario 4 d. Krašto ap
saugos ministerijoje. LK vy
riausiasis kapelionas pik. Juo
zas Gražulis išsamiai pristatė 
LK ordinariato bei savo veiklą 
2004 m. Praėjusiais metais or- 
dinariatas tapo visapusiškai 
pripažinta ir visaverte karine 
struktūra. Užbaigtas ordina
riato kurijos patalpų remon
tas, galutinai suformuota kuri
ja. Užmegzti nauji bei palaiko
mi seni tarptautiniai ryšiai. 
Svarbiausias 2004 m. įvykis - 
Šv. Ignoto šventovės dedikaci
ja. Kiekvienas kapelionas pa
darė pranešimą apie savo 
veiklą praėjusiais metais. Ap
tartos su tarnyba susijusios 
problemos, įvairūs klausimai 
bei pasiūlymai veiklos pageri
nimui. Po konferencijos Mi
šios vyko pagrindinėje kariuo
menės Šv. Ignoto šventovėje.

Varšuvos dienraštis Rzecz
pospolita š.m. vasario 23 d. lai
doje rašo: “77 metų Mykolas 
Burokevičius, buvęs Lietuvos 
komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi, praleido Vilniaus 
sugriežtinto režimo kalėjime 
jau beveik 11 metų. Nėra jokios 
nuorodos, kad jis galėtų jį 
palikti anksčiau negu 2006 me
tų pradžioje, kai baigsis jo 
bausmės nustatytas laikas. (...) 
ES-gos seimo narių peticija dėl 
buvusio pirmojo sekretoriaus 
paleidimo nebuvo sėkminga. 
(...)

‘Peticija jau pasiekė musų 
krašto valdžias, tačiau raktą ka
lėjimo vartų turi pats Buroke
vičius. Jeigu jis nori išeiti į lais
vę - turi paduoti prezidentui 
malonės prašymą’- pasakė ‘Rz’ 
Algirdas Paleckis, Lietuvos de
legacijos Europos tarybos par
lamento šefas.

Lietuvos seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas, kuris 
savo metu kaip generalinis pro
kuroras pasirašė po Buroke
vičiaus apkaltinimo aktu, ma
no, kad Lietuva iš viso neturėtų 
atsakyti į peticiją. Vienok atro
do, kad ir pats Burokevičius 
negalvoja siekti rakto į laisvę, 
bent taip tvirtinama Lietuvos 
socialistinėje partijoje, mažoje 
marksistinėje grupuotėje, kuri 
palaiko ryšius su buvusiu pir
muoju sekretoriumi. ‘Buroke
vičius malonės neprašys, nes 
toks žingsnis reikštų kaltės 
prisipažinimą , o jis nesijaučia 
kaltas’ - sako ‘Rz’ tos partijos 
vicepirmininkas Michail Bulka- 
kov. (...)

Tame pačiame kalėjime 
teismo bausmę atliko Buroke
vičiaus ‘ginklo bičiuliai’, aukšti 
Lietuvos komunistų partijos 
pareigūnai - Juozas Kuolelis (5 
metus) ir Juozas Jermalavičius 
(8 metus). Kitas Vilniaus apy
linkės teismo baustas radijo 
stoties šefas Stanislav Mickie- 
wicz dar prieš teismo sprendi
mo paskelbimą paspruko į Gu
diją ir vėliau į Rusiją. Gudijoje 
po Maskvos pučo nuvertimo 
1991 m. taip pat slapstėsi Bu

Skausmo malda
Jėzau Kristau, mano Viešpatie ir mano Dieve!
Dažnai aš mąstau tik apie Tavo plakimą ir nukryžiavimą.
Bet Tu kenti jiuolatos ir be pertraukos, iki pasaulio pabaigos. 
Tu esi mums pasakęs: ką padarėte vienam iš mano mažiausių, 
man padarėte. Tu gyveni mumyse...
Jėzau, Tu kenti afrikietėje motinoje, 
kurios kūdikis šiandien mirė iš bado...
Jėzau, Tu kenti koncentracijos lageriuose,
Kur kaliniai dėl savo sąžinės ir įsitikinimų kankinami
Jėzau, Tu kenti santuokoje, kur vyras ir žmona vienas kitą niekina ir kankina.
Jėzau, Tu kenti vargšų, skurdžių, valkatų kvartaluose, 
kur ligos siaučia be gydytojų priežiūros bei globos.
Jėzau, Tu kenti gatvės mušeikų tarpe, kurie likimo išstumti iš bendruomenės.
Jėzau, Tu kenti pabėgėlių ir tremtinių tarpe, kaip anuomet, ieškodamas užeigos Betliejuje ir 
bėgdamas į Egiptą.
Jėzau, Tu kenti silpname moksleivyje, kuris savo draugų dažnai erzinamas ir išjuokiamas.
Jėzau, Tu kenti svetimšalyje, kurį vietiniai turtingieji niekina, smerkia ir atstumia.
Jėzau, Tu kenti žmonėse, kurie diktatorių yra kankinami ir persekiojami.
Jėzau, Tu kenti senelyje, kuris yra visų užmirštas ir nelankomas.
Jėzau, Tu kenti narkotikų verguose, kurie neranda kelio į išsilaisvinimą.
Jėzau, Tu kenti žmonėse, kur gobšumas ardo žmoniškumą ir meilę.
Jėzau, Tu kenti visuose savo mažiausiuose broliuose...
Viešpatie, bet aš vis dar nematau visų tų pasaulio kančių prasmės...

Todėl aš ieškau atsakymo, Tavo švento atsakymo į mano klausimus ir girdžiu “Ak, žmogau! Kas gi, 
tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? Argi lipdinys klausia lipdytoją: kam mane tokį 
padarei? (Rom.9,20).

Dieve, Tu esi tas Absoliutus gėris mums visiems - visoje amžinybėje. Todėl Tu tik vienas žinai mūsų 
visų kančių prasmę. Mes galime būti tik Tavo rankos ir kojos...

Taip, Viešpatie, aš tikiu, pasitikiu Tavimi ir myliu Tave!
(Autorius nežinomas)

rokevičius ir Jermalavičius. Bet 
vėliau Lietuvos specialios tar
nybos agentai juos išsivežė į 
Lietuvą”.

Rilsai apie baltiečius
Maskvos dienraštis Rosijs- 

kaja Gazeta š.m. vasario 24 d. 
laidoje rašo: “Susitikimuose 
Briuselyje su ŠAS (NATO) ir 
ES vadovais JAV prezidentas 
G. Bush buvo Rytų Europos 
kųčolegų, o labiausiai baltiečių, 
‘šturmuojamas’. To priežastis - 
administracijos Rusiją liečianti 
politika. Baltijos kraštų prezi
dentai reikalavo šią politiką su
griežtinti, ragino Vašingtoną 
kreipti didesnį dėmesį į Mask
vos nukrypimą nuo demokrati
jos principų’.

Baltijos kraštų diplomati
jos pastangos neliko be pėdsa
kų. Baigęs savo Europos kelio
nės Briuselio etapą Bush pada
rė specialų Rusiją liečiantį pa
reiškimą. Negalima sakyti, kad 
jis buvo griežtesnis, negu tai, ką 
Baltųjų rūmų šeimininkas buvo 
ligi šiol pasakęs, tačiau jame 
pasirodė naujas esminis bruo
žas. ‘Labai svarbu, kad prezi
dentas Putin žinotų ne tik iš 
manęs apie šį nerimą, kuris 
pasireiškė prie šio stalo. Toks 
nerimas reiškiasi Baltijos vals
tybėse ir aš ruošiuosi šią žinią 
perduoti Putinui, - pažadėjo 
Bush. Taigi jis viešai pripažino 
tai, ką visi žinojo, tačiau ligi šiol 
atvirai nekalbėjo, juo labiau 
pirmųjų asmenų lygyje. Būtent: 
Baltijos valstybės Europos ir 
Eeuroatlanto struktūrose sukū
rė savo rūšies priešrusišką 
spaudimo grupę ir kiekviena 
palankia proga vakarietiškiems 
bičiuliams nurodo visas preten
zijas, kurios susikaupė Maskvos 
adresu”.

Tuo pačiu klausimu Varšu
vos Gazeta Wyborcza š.m. vasa
rio 27 d. laidoje rašo: “Dalį sa
vo spaudos konferencijos (Bra
tislavoje) Putin paskyrė Rusijos 
santykiams su Baltijos kraštais: 
‘Gerbiame nuomonę tų asme
nų, kurie tvirtina, kad Antrojo 
pasaulinio karo pabaiga tiems 
kraštams reiškė nepriklauso
mybės praradimą’, pripažino. 

Tai stebinantys žodžiai, palygi
nus su paskutiniaisiais Putino 
pasisakymais, kai jis gynė Rib- 
bentropo-Molotovo sutartį, pa
gal kurią Sov. Sąjunga 1940 m. 
užėmė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją”.

Karo nusikaltėlių medžioklė
Toronto žydų savaitraštis 

The Canadian Jewish News š.m. 
kovo 3 d. laidoje rašo: “Efraim 
Zuroff yra labai atkaklus. Metų 
metais jis ragino nelinkusias, 
ypač buvusio komunistinio 
bloko valdžias, persekioti teis
mo keliu, kol dar yra laiko, 
nacių karo nusikaltėlius.

Kai biologinis laikrodis ir 
toliau tiksi 60 metų po holo
kausto pabaigos Simono Wie
senthal centras ir Zuroff, jo Je
ruzalės skyriaus direktorius, 
ėmė naudoti naują metodą, siū
lydami realų piniginį atlygini
mą už informaciją, vedančią į 
karo nusikaltėlių nuteisimą ir 
nubaudimą. S. Wiesenthal 
centras kartu su Tirgum Shlishi 
fondu, Floridos labdaros orga
nizacija, vadovaujama filantro
po A. Rubin’o, siūlo ligi 10,000 
dolerių kaip ‘paskutinės pro
gos’ operacijos dalį. Kol kas 
programa buvo pristatyta 
keliems Europos kraštams, 
įskaitant Lietuvą, Latviją, 
Kroatiją ir Vokietiją. (...)

Kolaboracija Baltijos kraš
tuose buvo plati ir buvo prie
žastis didelio vietinių žydų mir
ties skaičiaus. Lietuvoje iš 
220,000 žydų 212,000 buvo nu
žudyta, Latvijoje iš 70,000 - 
67,000 ir Estijoje iš 1,000 - 993. 
(•••) •

Spaudžiama JAV-jų, Izrae
lio ir kitų kraštų Lietuva apkal
tino du įtariamuosius, tačiau jie 
buvo gydytojų pripažinti per 
silpnais, kad juos būtų galima 
teisti. Lietuvos valdžia tikėjosi, 
kad šis. ‘triukas’ sumažins 
spaudimą, bet vietoje to opera
cija ‘paskutinė proga’ buvo 
papildyta taip, kad atlyginimas 
būtų susietas su būtina sąlyga - 
įtariamųjų nuteisimu ir nu
baudimu”. Informatoriai pini
gų negavo. J.B.

Vertė iš anglų kalbos K.VSk.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Atstatys Šventosios uostą

Uosto kapitonas 
V Lukoševičius

BRONYS STUNDŽIA
Vokiečių naciams kuriant 

didįjį reichą, nuo Lietuvos bu
vo atplėšta Klaipėdos sritis. Į 
prijungimo iškilmes Klaipėdo
je buvo atvykęs net pats fiure
ris. Po šio smūgio Lietuva tu
rėjo kaip nors atsigauti ir to
liau plėsti ekonominius ryšius. 
Tada daugelio akys nukrypo į 
Šventosios uostą. Deja, Šven
tosios uostas negalėjo prilygti 
pačios gamtos padarytam uos
tui, kur Kuršmarios įteka į 
Baltijos jūrą. Klaipėdos uostą 
galima buvo pasiekti plaukiant 
vidaus vandenimis, o Šventoji 
atsirado nedidelės upės žioty
se, kur buvo sekli pakrantė.
Uosto molai-bangolaužiai buvo pamažu tvirti
nami, nes turėjo įplaukti žvejų kuteriai. 
Netekus Klaipėdos, reikėjo rasti vietą moko

majam karo 
laivui “Prezi
dentas Smeto
na”. Skubiai 
buvo gilinama 
laikina įplau- 
'ka į uostą, taip 
pat sutvirtina
mos krantinės 
ir po klajoji
mo Baltijos jū
roje karo lai
vas rado sau 
uostą. Turbūt 
karo laivui bu
vo nelengva į 
uostą įplauk
ti, nes norint

išplukdyti ir įplukdyti jachtas reikėjo su burė
mis padirbėti. Tuo laiku mūsų jachtos neturėjo 
variklių.

Šiaip uostelis buvo gana jaukus. Prie kran
tinės stovėjo prisirišęs karo laivas, suposi ke
lios jachtos ir žvejų kuteriai. Krante matėsi ei
lė baltų raudonais stogais, neseniai žvejams 
pastatytų namų. Nuo jų skyrėsi kooperatyvas 
“Žuvėdra” ir uosto dirbtuvės. Atskirai reikia 
paminėti žvejų kuterius, kurie vokiečių okupa
cijos metais slapta pasiekdavo Švediją. Tuos 
kuterius suprojektavo dar būdamas Berlyno 
universiteto studentu, vėliau tapęs laivų staty
bos inžinieriumi ir ilgiau gyvenęs Toronte, L. 
Balsys. Uosto plėtimo darbus prižiūrėjo inži
nieriai Šimoliūnas ir Losinskas, o uosto virši
ninkas buvo Ramanauskas. 1939 m. vasarą į 
uostą atplaukė nedidelis 800 tonų olandų pre
kybinis laivas.

Po 60-ties metų vėl atvykus į Šventąją šiur
pu pasidarė. Tokio aplaidumo reikia paieškoti. 
Tai įmanoma tik esant sovietinei santvarkai. 
Molai-bangolaužiai išardyti, įplauka smėliu 
užnešta, turbūt perbristi galėtum. Žemė prie

Aleliuja! Sveiki sulaukę Šv. Velykų 
(nežinomo dailininko grafika)

Apleisti Šventosios uosto molai ir laivybos kanalas
Nuotr. V. Liaudanskio

krantinės užteršta alyva ir skystais degalais, 
nebėra tų gražių žvejų namų, šone uosto stovi 
neaiškios paskirties pastatas, matosi kelios 
motorvaltės ir surūdijęs buvęs žvejų laivas.

Mokslininkams ir verslininkams pradėjus 
šiuo uostu domėtis, po ilgo delsimo nutarė ne
atsilikti ir valdžia. Pirmiausia reikėjo atgauti 
uosto nuosavybės teisęs, nes konservatorių 
valdžios derybininkai Šventąją buvo atidavę 
Williams bendrovei. Po ilgų derybų dabartiniai 
Mažeikių naftos šeimininkai sutiko uosto atsi
sakyti.

Praeitais metais Susisiekimo ministerija 
pateikė vyriausybei uosto atstatymo projektą, 
kuris buvo patvirtintas. Uosto atstatymas turė
tų kainuoti apie 140 milijonų litų (vien tik mo
lai-bangolaužiai atsieitų 110 milijonų). Ka
dangi pakrantė yra sekli, tai molai bus ilgi: 
pietinis 800, o šiaurinis 900 metrų. Įplauka 
būtų apie 6-7 metrų gilumo. Spėliojama, kad 
pietinis molas pristabdytų srovę, kuri išneša iš 
Palangos paplūdimio smėlį. Uostą valyti pa
vesta Klaipėdos uosto direkcijai, kuri Švento
sios reikalams tvarkyti paskyrė V. Sturį, o uos
to kapitono pareigas eis Klaipėdos uosto kapi
tonas kpt. inž. V. Lukoševičius. Manoma, kad 
tos pareigybės yra laikinos.

Šventosios uostu galės naudotis sienos ap
saugos, Būtingės tarnybos, aplinkos priežiū
ros, žvejybos, maži keleiviniai bei sportiniai 
laivai. Dabar jau ruošiami uosto planai ir bel
džiamasi į Europos sąjungos fondų duris pra
šant lėšų. Statybos darbus numatyta pradėti 
2006-7 m.

Kiekvienas uostas turi savo istoriją. Sako
ma, kad Šventosios uostas buvo žinomas nuo 
VII-VIII šimtmečio. Prie uosto esą buvusi ir 
prekyvietė. 1589 m. uostas buvo praplėstas ir 
jau konkuravo su Klaipėda. 1685 m. uostas ga
vo Magdeburgo teises. 1701 m. uostą išgriovė 
švedai, ir vėl pradėtas atstatinėti Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. 1925 m. pastatytas 
pietinis, o po metų ir šiaurinis molas. 1939 m. 
buvo pailginti molai ir pats uostas pagilintas. 
Atrodo, kad dabar bus pagrindinai atstatytas.

Odė žodžiams
Žodžiai skamba dainoj, maldoje, 
Mirga verčiant romanų lapus, 
Tarp širdžių tiesia gėrio gijas, 
Jungia mus tartum tiltai krantus. 
Geras žodis - lyg žiedas gėlės, 
Lyg artumo šviesos spindulys. 
Neįpratę be žodžių mylėt, 
Jie — šio jausmo tikrumo dalis. 
Žodžiu reikia išmokti tikėt, 
Jame - dieviška proto galia. 
Tiktai žodis ir darbas padės, 
Jei su jais visad būsim šalia. 
Kviesiu žodį tyliam laukime, 
Kai saulėlydis rausta languos, 
Tik paguodos viltinga žinia 
Gali kenčiančią sielą paguost. 
Prisiglausiu prie žodžio žodžiu 
Švelniai taip, lyg prie draugo peties. 
Priartėk! Aš tave jau girdžiu. 
Man belieka tik delną ištiest.

J. Marcinkevičienė

iAj SAVAITĖ LIETUVOJE
Lankėsi EK pareigūnė
Lietuvoje kovo 18 d. lan

kėsi Europos komisijos narė, 
buvusi Austrijos užsienio rei
kalų ministerė Benita Ferero 
Waldner. Su Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriu Antanu 
Valioniu aptarė ES santykius 
su Rusija, Ukraina, Moldova 
ir Pietų Kaukazo valstybėmis, 
derybų dėl ES ir Rusijos bend
radarbiavimo bendrose išori-. 
nio saugumo, ekonominėje, 
teisingumo bei mokslo ir kul
tūros erdvėse eigą.

Susitikime su ministeriu 
pirmininku Algirdu Brazaus
ku daugiausia dėmesio buvo 
skirta santykiams su Gudija ir 
Ukraina. Komisarė taip pat 
susitiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi ir seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku, da
lyvavo Europos komisijos 
rengiamame seminare, skirta
me Gudijai teikiamos pagal
bos derinimui.

“Gintarinis projektas”
Ministeris pirmininkas 

Algirdas Brazauskas, Len
kijos premjeras Marek Belka 
ir Latvijos vyriausybės vado
vas Aigars Kalvitis Briuselyje 
kovo 22 d. įteikė Europos ko
misijos pirmininkui Jose Ma
nuel Barroso bendrą laišką 
dėl “Gintarinio projekto”, 
kurį įgyvendinus dujotiekis iš 
Rusijos į Vokietiją būtų nu
tiestas per Lietuvos, Lenkijos 
ir Latvijos teritorijas.

A. Brazauskas atkreipė 
EK pirmininko dėmesį į šio 
projekto svarbą, ypač artėjant 
Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymui ir stengiantis įsi
lieti į Europos energetikos 
rinką ir užtikrinti energetikos 
tiekimo saugumą. Tikimasi, 
kad Europos komisija dera
mai įvertins šią iniciatyvą ir 
padės užtikrinti kitų ES vals
tybių ir Rusijos paramą šio 
projekto įgyvendinimui.

Premjeras dalyvavo Eu
ropos sąjungos valstybių ir vy
riausybių vadovų tarybos susi
tikime, kurioje svarstyti eko
nomikos raidos klausimai.

Ūkio ministeris Maskvoje
Lietuvos ūkio ministeris 

Viktoras Uspaskichas kovo 18 
d. Maskvoje su miesto meru 
Jurijumi Lužkovu tarėsi dėl 
lietuviškų maisto produktų 
eksporto į Maskvą ir palankių 
sąlygų jiems parduoti. Mask
vos valdžia jau skyrė žemės 
sklypą didmeninės prekybos 
terminalui ir logistikos cent
rui steigti. Iš šio centro į 
Maskvos prekybos tinklus bus 
skirstomos lietuviškos prekės 
ir produktai.

Lietuvos maisto pramo
nės gamintojams bus nuomo
jami sandėliai, taip pat pa
skirta vieta Vilniaus kultūros 
ir verslo centrui steigti. Tiki
masi, kad pasiekti susitarimai 
padidins Lietuvos ir Maskvos 
prekybos apimtis. Metinė pre
kybos apyvarta Maskvos rin
koje siekia 51 bin. dolerių 
(131.9 bin. litų).

Atostogauja arba miega
LGTIC skelbia, kad šios 

kadencijos seimas dirba vos 
keturis mėnesius, bet jau į ko
mandiruotes ir keliones užsie
nyje buvo išvykę du trečdaliai 
parlamentarų. Seimo finan

sininkams rūpi, kad trijų mė
nesių komandiruočių riba jau 
viršyta 50,000 litų. Politikai 
daugiausia lankėsi Briuselyje, 
Paryžiuje, Strasburge, Rygoje, 
Taline, Varšuvoje, Maskvoje ir 
Kijeve.

Įvertindamas valdančio
sios koalicijos šimtadienį, sei
mo opozicijos vadas Andrius 
Kubilius teigė, jog kovo 21 d. 
- tarptautinė Miego diena 
turėtų būti koalicijos šventė, 
nes per šimtą dienų, be ke
lionių ir skandalų nieko neį
vyko. “Gyvename su miegan
čia, išsigandusia .ir tylinčia 
dauguma, kuri neturi jokių 
naujų idėjų, jokios valios imtis 
kokių nors rimtų darbų”.

Įsteigta Lisabonos grupė
Opozicijos vado And

riaus Kubiliaus iniciatyva sei
me įsteigta Lisabonos grupė, 
skelbia LGTIC. Jos rėmėjai 
tiki, kad vadinamasis Lisabo
nos planas ir Lisabonos stra
tegija Lietuvai, kaip ir visai 
Europos sąjungai, yra ir bus 
svarbiausias ekonominių re
formų ir permainų procesas, 
ir jam seime turi būti skiria
mas ypatingas dėmesys. Gru
pė tirs Europos sąjungos, 
Lietuvos vyriausybės bei sei
mo veiksmus ją rengiant bei 
įgyvendinant.
Ambasadoriaus pareiškimas

Borisas Cepovas, Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje dien
raščiui Respublika pareiškė, 
kad jei Rusijos žmonės turėtų 
daugiau informacijos apie 
Lietuvą, jų požiūris keistųsi 
ne į gera. Kaip rašo LGTIC, 
apie Lietuvą B. Cepovui susi
daro įspūdis, jog tai - ne šalis, 
o skandalų mėgėjų sambūris. 
Jo nuomone, Lietuva niekaip 
neišsigydo iš “vaikiškos ligos”, 
kuria serganti ji dėl visko visa
da kaltina rusus. Lietuviai ga
lėtų džiaugtis ir dėkoti Rusijai 
už tai, kad gauna iš jos ener
getinių išteklių.

Ūkio ministerio, valdan
čiosios Darbo partijos vadovo 
Viktoro Uspaskicho manymu, 
ambasadorius “praleido pro
gą patylėti”. Premjeras Al
girdas Brazauskas teigė, jog 
pati Rusija turi įvertinti savo 
pareigūno veiksmus.

Aplankė Vytenio batalioną
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus kovo 22 d. lan
kėsi Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytenio bendrosios 
paramos logistikos batalione 
Marijampolėje. Apžiūrėjo ba
talione turimą vandens va
lymo įrenginį, kuris nuo šių 
metų pradžios pradėjo pus
metinį budėjimą ŠAS (NA
TO) greitojo reagavimo pajė
gose. Įrenginys per parą išva
lo 100 kubinių metrų jūros, 
balų ar užteršto vandens ir 
padaro jį tinkamą gerti, su 10 
karių gali būti išsiųstas į ka
rinę užduotį.

Batalionas, buvęs Moto
rizuotosios pėstininkų briga
dos “Geležinis Vilkas” sudė
tyje, nuo 2003 m. yra bendro
sios paramos logistikos viene
tas. Jis teikia bendrąją logis- 
tinę paramą visiems kariuo
menės padaliniams, kariai da
lyvauja tarptautinėse praty
bose, taikos palaikymo misi
jose. RSJ
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Knygnešiai ir daraktoriai
Stambus leidinys apie lietuviško žodžio gynėjus

KAZYS BLAŽEVIČIUS
Spaudos atgavimo šimtmečio proga Lietuvos 

kultūros fondo Knygnešio draugija bei Lietuvos lite
ratūros ir meno archyvas išleido kapitalinį enciklope
dinio tipo veikalą Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864-1904 (Vilnius, Diemedis, 2004, 675 psl.). Veika
lo autoriai - Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Mi- 
sius.

Knyga įspūdinga - didelio formato, 675 pusla
piuose smulkiu raidynu pateikta iš daugybės sunkiai 
prieinamų šaltinių išrinkta informacija. Pagrindinė 
knygos dalis - knygnešių ir daraktorių vardynas.

' Iki šiol apie knygnešystės epochą, knygnešius ir 
daraktorius žinių sėmėmės iš Petro Rusecko, akade
mikų Vytauto Merkio ir Antano Tylos, istoriko Ri
manto Vėbros ir kt. darbų, kurie visuomenei lengvai 
prieinami.

Pirmosios Lietuvos respublikos laikais tą temą 
gvildeno kun. J. Tumas-Vaižgantas, prof. Vaclovas 
Biržiška, J. Stakauskas ir kt. autoriai. Tačiau šie leidi
niai paprastam skaitytojui sunkiai prieinami.

Pratarmėje autoriai rašo: “Skaitytojui pateikia
mame bibliografiniame žinyne pirmą kartą į vieną 
vietą iš įvairių šaltinių ir publikacijų pabandyta su
rinkti knygnešius bei daraktorius, įkliuvusius ir ne
įkliuvusius caro administracijai, daugiau ar mažiau 
pasipriešinusius spaudos draudimo metais (1864- 
1904), nepaklususius draudimui skaityti lietuviškas 
knygas, slaptai mokyti vaikus. Surašyti ne tik drau
džiamosios lietuviškos spaudos platintojai - knygne
šiai, bet ir jų rėmėjai, globėjai, spaudos platinimo ir 
spausdinimo organizatoriai, lietuviškos spaudos pla
tinimo draugijų kuopelių nariai. Surašyti ir slaptųjų 
mokyklų mokytojai — daraktoriai, be kurių ne mažiau 
pavojingo, valdžios draudžiamo darbo nebūtų buvę 
lietuviškų knygų skaitytojų”.

Aptariamame žinyne pateikta informacija apie 
5880 asmenų, vienaip ar kitaip gynusių gimtąjį žodį, 
daugybe vertingų nuotraukų. Remiantis Bibliografi
niame žinyne pateikta informacija iš lietuviškos spau
dos draudimo istorijos, norisi visuomenei pateikti ke
liolika mažai žinomų faktų.

Kol dar nebuvo draudžiama spauda, nuo 1845 
metų etnografinėje teritorijoje buvo išleista lietuviš
kų knygų: 1845 m. - 8 knygos, 1846 m. - 8, 1847 m. - 
9, 1848 m. - 12, 1849 m. - 9, 1850 m. — 8, 1851 m. - 
6, 1852 m. - 9, 1853 m. - 11, 1854 m. - 10, 1855 m. - 
12, 1856 m. - 12, 1857 m. - 19, 1858 m. - 23, 1859 m. 
- 21, 1860 m. - 29, 1861 m. - 24.

Į minėtų knygų skaičius neįtraukti Mažojoje Lie
tuvoje spausdinti leidiniai bei Lietuvos evangelikams 
reformatams skirti leidiniai, kurie dažniausiai būda
vo spausdinami Mintaujoje.

Tarp minėtų spausdintų knygų buvo maldakny
gės, elementoriai, grožinių kūrinių, praktiniams po
reikiams skirtų knygelių, kalendorių, žodynų ir pan. 
Populiarūs buvo Lauryno Ivinskio kalendoriai, kurių 
pirmaisiais leidimo metais (1846 m.) išspausdinta 
1500 egz., o 1861 m. - 11,000 egz.

Po 1863 m. pralaimėto sukilimo carinė administ
racija panoro Lietuvą padaryti grynai rusišku stačia
tikių kraštu.

1863 m. kovo 23 d. caras patvirtino Šiaurės vaka
rų krašto pradžios mokykloms pritaikytas laikinąsias 
taisykles. Jos numatė, kad pradinėse mokyklose gali
ma mokyti tik rusiškai. 1863 m. galutinai buvo užda
rytos parapinės mokyklos, kurių steigimu ypač rūpi
nosi vysk. M. Valančius.

Vilniaus generalgubernatoriui M. Muravjovui 
idėją lietuviškiems elementoriams panaudoti rusiš
kąjį raidyną (kirilicą) pasiūlė švietimo apygardos dar
buotojai L Kornilovas ir V. Kutinąs. Muravjovui idėja 
patiko. Rusišką raidyną lietuviškiems elementoriams 
pritaikė iš Varšuvos pakviestas lietuviškai šį tą pra
mokęs, save laikęs filologu Stanislovas Mikuckis. Jis 
lietuvių raštui pritaikytą kirilicą 1864 m. balandžio 24 
d. paskelbė laikraštyje Vilenskij vestnik. Mikuckiui 
talkino L. Ivinskis.

1864 m. gegužės 22 d. 10,000 egz. tiražu buvo iš
spausdintas pirmas lietuviškas elementorius rusiš
kom raidėm. 1864 m. birželio 5 d. Muravjovas pa
siuntė Vilniaus cenzūros komitetui išspausdintą ele
mentorių ir pareikalavo ateityje lietuviškus elemen
torius “leisti spausdinti tik tada, kai jie bus parašyti 
rusiškom raidėm pagal pridedamą pavyzdį”.

Taip prasidėjo lietuviškos spaudos draudimas.
Lietuviškas knygas rusiškom raidėm leido caro 

administracija. Per visą spaudos draudimo laikotarpį 
buvo išleisti 55 tokie leidiniai. Jie buvo dalijami ne
mokamai. Tačiau vysk. M. Valančiaus paraginti 
žmonės vengdavo tokias knygas imti į rankas. 
Nuo 1874 m. lietuviški leidiniai pradėti spausdinti 
JAV. Per 30 metų JAV lietuvių pastangomis iš
spausdinta 720 leidinių. Dalis jų pasiekė ir Lietuvą.

1892 m. balandžio 3 d. Šiaurės vakarų kraštui bu
vo patvirtintos laikinosios taisyklės, numatančios 
bausmes už slaptą mokymą. Buvo baudžiami ne tik 
daraktoriai, bet ir vaikų tėvai. Taisyklės numatė di
džiausią bausmę - 300 rb. arba 3 mėnesiai arešto.

Atgimimo pradžioje tautos patriarcho J. Basana
vičiaus gimtinėje Ožkabaliuose pradėtas sodinti At
gimimo ąžuolynas. Jame yra Sąjūdžio seimo giraitė, 
Tautos atminties 
giraitė, Represijų 
aukų giraitė, Knyg
nešių giraitė ir kt. 
1989 m. pavasarį 
knygnešių ainiai 
savo tėvų protėvių 
atminimui pradėjo 
sodinti vardinius 
ąžuolus. Šiandien 
tokių ąžuolų auga 
115. Knygoje pa
teikta knygnešių 
giraitės schema, 
vardinių ąžuolų 
vieta.

Knygos auto
riai dirbo labai 
kruopščiai. Jie pa
teikė netgi vardy
no priedą, kuria
me įvardintos 232 
asmenų pavardės, 
kurie dalyvavo dail. Juozo Zikaro skulptūra 
knygnešystės veik
loje, tačiau apie kuriuos trūksta duomenų. Knygos 
autoriai mano, kad atsiradus naujai informacijai apie 
nežinomus knygnešius ir daraktorius, teks vardyną 
papildyti. Turintiems tokios informacijos nurodomas 
adresas: Kazys Misius, Justiniškių g. 38-9, 05241 
Vilnius.

Išeivijos grupių sutelktumas
Pokalbis su Vilniaus vicemeru, apsilankiusiu Kanadoje

Vilniaus miesto vicemeras prof. Kęstutis Masiulis lankėsi Kanadoje vasa
rio mėnesį, pakviestas paskaitininku Wasaga Beach apylinkės -surengtame 
Vasario 16-tosios minėjime. Prieš grįždamas Lietuvon, jis, lydimas muz. Da- 
lios Viskontienės ir Ročesterio veikėjos Birutės Litvinienės, aplankė TŽ re
dakciją.

- Kada pradėjote eiti vicemero pareigas? Kuo užsiėmėte prieš tai?
- Vicemeras esu jau dveji metai. Darbu esu labai patenkintas, tik atlygi-

Vilniaus vicemeras Kęstutis Masiulis
Nuotr. R. Otto

nimu — ne, nes jis man, 
lyginant su ankstesniu 
darbu, dvigubai suma
žėjo. Mano biografija 
labai marga. Esu baigęs 
fizikos mokslus ir trejus 
metus Vilniaus univer
sitete dirbau fizikos 
mokslo srityje. Susido
mėjęs meno istorija ir 
kritika mečiau šį užsi
ėmimą, bet pasiblaškęs 
trejus metus patekau į 
filosofijos aspirantūrą 
(šiandieną sakytų - 
daktarantūrą) ir po tre
jų metų baigiau savo 
daktaro darbą iš fizikos 
ir matematikos filosofi
jos Lietuvoje 20 š. pir
moje pusėje tyrimų. 
Trylika metų po to tę
siau tuos tyrimus, bet 
lygia greta pradėjau 
dėstyti politikos moks
lus Vilniaus universite
to Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų ins
titute, vykdžiau sociolo
ginius Lietuvos elito ty
rimus, buvojau ne kartą 

užsienio stažuotėse. Po to buvau dviejų Tėvynės sąjungos ministerių pirmi
ninkų R. Pakso ir A. Kubiliaus patarėjas. Galiausiai tapau Lietuvos teisės 
universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanu. O iš ten ir buvau išrink
tas į Vilniaus tarybą. Vilniaus miesto politinis gyvenimas yra labai aktyvus, 
kaip ir dabartinio miesto augimas. Didžiuojuosi, kad galiu šiame procese būti 
aktyvus.

- Ar ir kaip savivaldybės darbą paveikė mero Artūro Zuoko patirti sunku
mai (jis teisman buvo patrauktas už rinkimų taisyklių pažeidimus)?

Tos bėdos labiau lietė patį merą ir jo partiją. Jis teisme buvo išteisintas, 
o partijoje triuškinančiai nugalėjo konkurentą - p. Steponavičių. Man tie 
procesai nebuvo malonūs, nes teikė šaltuko ir mūsų bendravimui bei santy
kiams.

- Kokie dabar svarbiausi savivaldybės rūpesčiai?
- Aš tvarkau tris sritis: kultūrą, švietimą ir sportą. Šios sritys sunaudoja 

apie pusę miesto biudžeto. Yra labai daug tvarkytinų dalykų. Man atėjus į 
pareigybę kultūros srityje pradėta įvesti daugiau skaidrumo. Dabar finansuo
jame jau labai daug ką tik konkurso tvarka. Planuojame ir nemažas kultūros 
srities statybas, paminklų kūrimą ir didžiules programas svečiams ir 
miestiečiams. Švietimo srityje šiuo metu vykdome sunkų mokyklų tvarkymą. 
Miesto sportinis gyvenimas yra irgi neblogas, nes Vilnius šioje srityje vyrau
ja. Be to, pridurčiau miesto paminklų statybos reikalus ir senamiesčio restau
ravimo bei priežiūros dalykus. Miestas taip pat aktyviai keičia savo sveikatos 
sistemą.

- Kokie ryšiai Jus sieja su Ročesteriu?
- Su Ročesteriu vykdome bendrą projektą. Eastman muzikos mokykla 

nori Ročesteryje pastatyti mūsų Domininkonų šventovės vargonų kopiją. Šie 
vargonai yra pasaulio muzikos paveldo šedevras, nes yra vienintelis išlikęs 
garsaus meistro Casparini kūrinys. Aš savo ruožtu rūpinuosi tų vargonų res
tauravimo finansavimu.

- Su kokiais įspūdžiais išvykstate?
- Man patinka, ir net labai, lietuvių bendruomenių sutelktumas. Tai ypač 

pasakytina apie tas bendruomenes, kurias mačiau — Ročesterio, Toronto, 
Vasagos. Išvykstu su dėkingumu visiems, su kuriais teko susitikti. Čia pasiliko 
mano širdies kertelė.

- Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi R. Jonaitienė
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Apie labdarą vaikams
Pasaka - tai pasaka, bet ne iš se

nų senovės, o iš šių dienų; ir ne apie, 
tai, kaip mes, vaikai, girdėdavom 
apie raganas, velnius ir vaiduokles, 
bet apie realius gyvus žmones, mūsų 
tėvynainius.

Apie vaikus, labdarą, vargus ir 
vargelius Lietuvoje girdėjau iš Biru
tės ir Liudos, iš kitų gerų žmonių; jos 
gyvena - viena Floridoj, kita Kalifor
nijoje, nesvarbu kuri ir kur. Tai tik
rovė, pamaišyta su pamąstymais ir 
geromis viltimis.

“Saulutė” - kokia gera organiza
cija vaikų pagalbai Lietuvoje. Pasak 
Birutės, jie visokiais būdais renka 
aukas ir siunčia kur reikalinga vais
tų, drabužėlių, maisto, šelpia našlai- 
tynus, maitina, guodžia, auklėja... 
Direktorės Indrės (Čikagoje) vado
vybėje keli tos organizacijos posky
riai atlieka (Floridoj, Čikagoje, visur 
kitur) tuos darbus pasiaukodami; sa
vo lėšomis nuvyksta atstovės (ar at
stovai) į Lietuvą, prižiūri, kad su
rinktos užsieny aukos ,būtų tinkamai 
paskirstytos, panaudotos vaikams ir 
paaugliams Lietuvoje, kur tikrai rei
kalinga pagalba. “Saulutė” gerokai 
šviečia ir sušildo mažųjų buitį, svei
katą. O juk vaikai, jaunimas - Lietu
vos ateitis.

Sergantiems vaikams padėti, 
sėkmingai veikia ir kita organizacija 
- “Vaikų viltis”, kurios labui daug pa
daro kalifomiečiai lietuviai (ir net - 
savanoriškai - amerikiečiai gydyto
jai). Los Angeles mieste ne vien ren
ka aukas - prisideda darbu, pasiau
kojančiu darbu, sutelkia lėšų Lietu
vos vaikų operacijoms, sunkių ligų ir 
žaizdų gydymui, atgabenami Ameri
kon kartais maži vaikai su jų motino
mis, jie priimami, globojami priva
čiai, be atlyginimų, ir amerikiečių 
gydytojų nemokamai operuojami, 
gydomi...

Los Angeles mieste, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, kasmet ruo

šiami “koldūnų baliai” su brangesne 
įėjimo kaina. Žmonės eina (ne dėl 
skanių virtinėlių), kad pagelbėtų or
ganizacijai, jos veikėjams... Gražiau
siai čia pasidarbavo inžinierius Jonas 
Navickas, deja, neseniai netikėtai 
miręs, ir dabar tęsia tą darbą jo našlė 
Danguolė. Dirba ir daugiau žmonių 
- tik iš pasiaukojimo, ne dėl garso, 
todėl nebūtina ir jų vardus pagarsinti.

“Vaikų viltis” čia taip sėkminga, 
kad beveik kiekvienas kalifomietis 
jaučia pareigą prisidėti. Užtat, jei 
kas miršta, jo šeima ir artimieji mi
rusio atminimui aukoja “Vaikų vil
čiai”. Ir net viešai pasakoma: Jei kas 
nori ir gali pagerbti mirusį, vietoje 
gėlių, prašomi aukoti “Vaikų vilčiai” 
(“Children’s Hope”). Ar ne gražu ir 
prasminga? Senieji miršta, bet skiria 
pagalbą sergantiems Lietuvos vai
kams...

Liudos pasakojimu, mėgina čia 
žmonės rūpintis Lietuva, padėti jos 
ateičiai per “Vaikų viltį”, “Saulutę”, 
per kitas organizacijas, bet mėgina ir 
kitaip, net privačiai.

Našlaičiai vaikai ar beglobiai 
įvaikinami... Jau ir Kalifornijoje keli 
ar keliolika įvaikintų. Jie čia naujų 
tėvelių (ir senelių) mylimi, gražiai 
auklėjami, mokslinami. Ar jie užau
gę grįš į Lietuvą? Tai priklausys nuo 
jų pačių, nuo gyvenimo sąlygų.

Pasakoja Liuda... Apie įvaikintų 
dviejų vaikučių senelius. Nuvažiavo
me į tą vietą, iš kur kilę tie vaikai, su
žinoti apie jų gimdytojų charakterius 
ir t.t. Motina dar negrįžusi iš kalėji
mo. Tėvas - tebesėdi... Daugiau tuo 
tarpu apie juos nesužinota. Tie du 
vaikučiai, brolis ir sesutė, atrodo ge
ri, malonūs, tėvelių nepasigenda, 
matyt, gerai jų ir neprisimena, gal 
buvo globojami artimųjų.

Nuvažiavome, vėl pasakoja, į ki
tą kaimą - susipažinti. Namuose nie
ko nėra. Žiūrim, senis kapoja mal
kas. Prakalbinam. Noriai šnekasi - 

“O kas ten gyvena, koks jūsų kaimy
nas”. “A, tai ateiviai, ne mūsų kai
mo,” - atsako. “Kokie ateiviai, iš 
kur?” - “A, tai gal prieš 30 metų iš 
kažkur - į mūsų kolūkį atsibastė. Ne 
iš mūsiškių, ne iš to kaimo, tai neži
nom.” - Atsakė kapotojas malkų.

Aha. Ne saviškis, kad ir lietuvis, 
tai su juo niekas ir nebendrauja. Gir
di, išgeria smarkiai...

O gal jie “išgeria smarkiai” iš 
vienišumo? Niekas tuo nesirūpina. 
“Žiūrėk savęs!” - kaimiečio posakis. 
Yra ir daugiau tokių vienišųjų... Už
tat ir išgeria.

Na, girdi, išsikalbame ir apie 
vaikus, dauguma vaikų apylinkėje... 
Girdi, išvažiuoja abu tėvai kur nors: 
jei ne į Ameriką, tai į Airiją, Ispani
ją, kitur... O vaikai - 6, 7, 8 metų tegu 
pabūna pas senelius... Ir būna tie 
vaikai - irgi vieniši - pas senelius... 
Tie ir seneliai ne visi vienodi: yra ir 
rūpestingų, ir nerūpestingų, ir išge
riančių... Ir sėdi tie vaikai ištisai prie 
lango, žiūri laukdami, gal jau tėtė ar 
mama grįžta... Ilgisi jie tėvų, gal ir 
paverkia... Ar jie užaugę ir sukūrę 
šeimas bus geri tėvai? Gal ir jie no
rės ištrūkti kur į kitas šalis, palikę 
vaikus be tinkamos globos...

Pasakoja vėl: ne visur taip blo
gai! Yra daug ir gerų žmonių Lietu
voje, gerų tėvų ir gerų senelių... Bet, 
reikia pripažinti, kad yra dar daug ir 
vargo, ir apsileidimo, ir “išgėrimų 
bei išgėrinėjimų”; - yra daug ken
čiančių ir nesveikų, neįgalių vaikų... 
Tai todėl čia labai ir reikalinga tokių 
organizacijų, kaip “Saulutė”, kaip 
“Vaikų viltis”, veikla ir pagalba Lie
tuvos ateičiai - vaikams.

Reikalinga kiekvieno užsieny 
esančio sveiko ir pasiturinčio lietu
vio pagalba Lietuvai - vaikams. Ne 
vien politinė pagalba, ne vien ekono
minė. Reikalinga konkreti pagalba 
kiekvienam žmogui atskirai, ypač 
jaunam, ypač bejėgiam vaikui. Mo-

ALĖ RŪTA

ralinė, auklėjamoji, gydomoji. Rei
kalinga išmokyti kiekvieną, kaip pa
gelbėti sau pačiam ir pagelbėti kiek
vienam greta jo - kaimynui, giminei, 
vienišajam, sergančiam, neįgaliam... 
Kad nusiraminimui nereikėtų griebti 
“išgėrimų”...

Reikalinga ir religinė pagalba. 
Vėl pasakoja Liuda.

Nuvažiuojam į vieną parapiją, 
susitinkam prie šventovės kleboną: 
stambus, sveikas, dar jaunas kuni
gas... pavargęs... Girdi, aptarnaująs 
tris parapijas (nėra kunigų!), vos su
spėjąs atnašauti Mišias, laidoti, 
krikštyti... Religiniam jaunimo auk
lėjimui? Iš kur to laiko rasti?

O yra ir kitokių...
Na, reikia (po karų ir okupacijų) 

naujų šventovių... Tai nuvažiuoją 
klebonas į Ameriką, parenka aukų 
šventovės statybai. O reikalų daug, 
važinėjimo. Tai pirmiausia nusiperka 
automobilį... Juk žmogus, dar nese
nas, reikia į Vilnių nuvažiuot, kartais 
į teatrą... Na, tuoj ir kritika...

Yra ir labai gerų parapijų, gerų 
kunigų. Steigia seneliams ar našlai
čiams valgyklas (nemokamai iš aukų 
valgydina); yra organizuojamas ir 
jaunimo auklėjimas - ateitininkai, ki
tos organizacijos gražiai veikia, ir 
jaunimas noriai ateina, pasiilgę tie
sos, gėrio, vilties... Yra ir to. Bet ne 
visur.

Apie tai Los Angeles lankyda
masis kalbėjo ir arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, aktyviai besirūpinęs vi
sos Lietuvos parapijomis, visos Lie
tuvos jaunimo religiniu ir moraliniu 
auklėjimu.

Tokie vargai ir tokios viltys. Ir, 
pasak Birutės,' Liudos ir kitų, kur 
mes lietuviai begyventume, kokios 
pasaulio šalies piliečiai bebūtume, 
turime neužmiršti Lietuvos ateities - 
vaikų ir jaunimo. -

Vyskupo ANTANO BARANAUSKO pa
minklas: “1851-1853 metais Rumšiškė
se gyveno ir mokėsi poetas Antanas Ba
ranauskas” Nuotr. S. Sajausko

Iškilmė Slaugos namuose
Paminėta Kovo 11-oji — Lietuvos nepriklausomybės atgavimo penkioliktoji sukaktis

IŠMINTIES BLYKSNIAI 
•Vieni iš nesėkmių mokosi, kiti pelnosi! 
•Veidrodžio maža, kad save pamatytum. 
•Tupėjęs po motinos sijonu, sėkmingai 
tupės ir po žmonos sijonu.
•Blogiausia gyvenime tai, kad jis praeina.
• Pavyzdį jis ėmė iš savo viršininko, kyšius 
paveldėjo.
•Ji buvo tokia plepi, kad būtų papūgą su
valgiusi.
• Galvok ką kalbi, net ir tada, kai juokauji. 
•Kas garsiai tuokiasi, tyliai skiriasi.
•Jei esi ištroškęs, tai per vėlu galvoti apie 
šulinio iškasimą.
•Nervams sugedus, atsarginių dalių nei 
pas uošvę negausi. Stasys Prakapas

Toronto Slaugos namų gyventojai kartu su tarnautojais, savano
riais ir garbės svečiais iškilmingai pažymėjo 15-tąsias Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo metines kovo 11 d. Į organizuotą renginį atsi
lankė svečias iš Lietuvos vyskupas Jonas Ivanauskas, garbės konsulas 
L. V. Matukas, KLB krašto valdybos pirmininkė R. Žilinskienė, 
valdžios atstovės parlamentarės Jean Augustine ir Laurel Broten.

Dar prieš prasidedant renginiui, svečiai dalyvavo naujai įrengtos 
gyventojų virtuvės pašventinime. Įrengimai pritaikyti net tokiems 
gyventojams, kurie naudojasi kėde ant ratukų. Lietuvių Namų ir 
Labdaros valdyba parūpino lėšas virtuvės įrengimui iš “Bingo” gautų 
pajamų.

Iškilmės pranešėjas diak. dr. K. Ambrozaitis pradėjo renginį, pa
kviesdamas susirinkusius atsistoti ir sugiedoti Lietuvos himną. Po to - 
svečių pasisakymai ir sveikinimai. Garbės konsulas L.V. Matukas 
paminėjo Lietuvos laimėjimus, išreiškė pasididžiavimą Lietuvos did
vyriais, iškovojusiais jau du kartus Lietuvos Nepriklausomybę. Slaugos namų gyventojas Stasys Janušonis gavo garbės 
Parlamentarė Jean Augustine įteikė oficialų valdžios sveikinimą SN raštą iš Jean Augustine, Etobicoke-Lakeshore atstovės 
gyventojams. Dovaną iš J. Augustine priėmė SN gyventojų tarybos Kanados parlamente 
pirmininkas Stasys Janušonis. Sveikinimo 
žodžius tarė ir Laurel Broten (MPP 
Etobicoke-Lakeshore), Rūta Žilinskienė. 
Padėką Lietuvių Namų ir Labdaros val
dybos vardu valdžios atstovėms išreiškė vi- 
cepirm. Ernestas Steponas. Garbės sve
čius gėlėmis sveikino tautiniais drabužiais 
pasipuošę “Atžalyno” šokių grupės atsto
vai - Birutė Batraks, Loreta Vaškevičienė 
ir Edis Macijauskas. Oficialioji dalis baig
ta pianistės Ilonos Beresnevičienės kon
certu.

Buvo ir pramoginė programa “Pava
sario mados”. Ją suorganizavo Svetlana 
Odinok, studentė, atliekanti praktiką SN. 
Renginyje dalyvavo tarnautojai, savanoriai 
ir svečiai. Atžalyniečiai ir SN tarnautojai 
pademonstravo lietuviškus tautinius dra
bužius. Savanorės - Gražina Butkienė ir 
Aldona Skilandžiūnienė demonstravo lino 
dirbinius ir nuostabius gintaro vėrinius. 
Popietė pasibaigė lietuviškomis dainomis,
Elenai Grasmanienei padedant akor- Vysk. Jonas Ivanauskas šventina naują virtuvę Toronto lietuvių Slaugos 
deonu. Danguolė Baltrušytė-Sher namuose
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MŪSU I l/rilll
LĖTĖJA ITT PLĖTRA
Pasaulio ekonomikos fo

rumo (PEF) tyrimo duome
nys rodo, kad pagal infor
macinių technologijų ir tele
komunikacijų (ITT) plėtrą 
Lietuva nukrito iš 42 į 43 vietą 
tarp pasaulio valstybių. Estija 
išliko 25-oje vietoje, Latvijos 
pozicija nukrito nuo 35 iki 56- 
osios vietos. Estija pirmauja 
tarp Vidurinės ir Rytų Euro
pos valstybių. Tyrime teigia
ma, kad ITT srityje šis regio
nas daug labiau pažengęs, ne
gu didžiausios Pietų Ameri
kos ekonomikos, nes j Vidu
rio ir Rytų Europos valstybes 
atėjo palyginti daug tiesiogi
nių užsienio investicijų, o jų 
valdžios priėmė reikalingus 
sprendimus, ruošdamosi stoti 
į Europos sąjungą. Tyrimas 
rodo, jog ITT srityje didžiau
sią pažangą padarė Šiaurės 
valstybės - Islandija, Suomija, 
Danija ir Švedija, užimančios 
atitinkamai antrą, trečią, ket
virtą ir šeštą vietas. Pirmąją 
vietą užima Singapūras. Pa
saulio informacinių technolo
gijų ataskaita apima 101 vals
tybes, nustato ITT įtaką šalių 
plėtrai ir konkurencingumui.

DIDĖJA UŽTERŠTUMAS
Minėdami Pasaulinę že

mės bei Pasaulinę vandenų ir 
Baltijos jūros aplinkos apsau
gos dienas kovo 22 d. Klaipė
dos Jūrinių tyrimų centras pa
kvietė visuomenę apžiūrėti 
centro mokslinių tyrimų laivą 
“Vėjas”. Uostamiestyje atsi
radęs prieš 25 metus, moksli
ninkų laivas per tą laiką nu
plaukė daugiau kaip 200,000 
jūrmylių, pabuvo 25 okeanog
rafijos stotyse. Mokslo ekspe
dicijos rengiamos kartą per 
sezoną, Kuršių mariose van
dens mėginiai imami bent 
kartą per mėnesį. Ekologų at
likti tyrimai rodo, jog Baltijos 
jūroje užterštumo mastai au
ga, nuolat didėjant laivybai, 
pakrantėse statant naujus ter
minalus ir plečiantis naftos 
gavybai. Jūrinių tyrimų centro 
direktoriaus Algirdo Stanke
vičiaus teigimu, bet kokia tar
ša jūroje turi didelės įtakos 
jos trapiai ekosistemai, juo
lab, kad Baltijos vandenys dėl 
jos uždarumo labai lėtai atsi
naujina. Siekiant užkirsti di
desnio masto ekologines ne
laimes, Lietuva dalyvauja pa
sauliniame projekte, kurį įgy
vendinus, Baltijos jūra būtų 
nuolat stebima iš palydovo. 
Taip būtų greičiau nustato
mos ir likviduojamos nelai
mės. Tokia sistema Lietuvoje 
gali atsirasti jau po poros metų.

NAUJI TEISĖJAI
Kovo 17 d. seime prisiekė 

du nauji Konstitucinio teismo 
teisėjai - Ramutė Ruškytė ir 
Romualdas Kęstutis Urbaitis. 
Jų priesaiką priėmė seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas. Teisėjams Egidijui Jara
šiūnui ir Jonui Prapiesčiui 
baigus savo kadenciją, naujų 
teisėjų kandidatūras pasiūlė 
A. Paulauskas (R. Ruškytės) 
ir Aukščiausiojo teismo pir
mininkas Vytautas Greičius 
(R. Urbaičio). Seimas kandi
datus paskyrė kovo 15 d.., at
metė prezidento siūlytą pata
rėją teisės klausimais Tomą 
Birmontienę. Seimūnams už
kliuvo jos teisininkės kandi

dato disertacija tema “Tarybi
nės milicijos kūrimasis Lietu
voje” ir jos tėvo sąsajos su 
NKVD, rašo LGTIC. Konsti
tucinį teismą sudaro 9 teisė
jai, skiriami 9 metams ir tik 
vienai kadencijai. Kas treji 
metai jis atnaujinamas vienu 
trečdaliu. KT teisėjus skiria 
seimas, o jų kandidatūras tei
kia prezidentas, seimo pirmi
ninkas ir Aukščiausiojo teis
mo pirmininkas.

SEB VILNIAUS BANKAS
Vilniaus banko akcininkų 

susirinkime kovo 15 d. buvo 
nutarta keisti banko pavadini
mą. Vilniaus banko grupė taip 
pat keičia banko filialų, gru
pės įmonių bei jų atstovybių 
pavadinimus. Nuo š.m. balan
džio vidurio AB Vilniaus ban
kas oficialiai vadinsis ABV 
SEB Vilniaus banku. Keisda
mas vardą, SEB Vilniaus ban
kas įtvirtins savo tarptautinį 
statusą. Vardo keitimą lemia 
banko veiklos plėtra tarptau
tinėse rinkose, taip pat Lietu
vos bei kitų Baltijos valstybių, 
kuriose veikia ŠEB finansų 
grupė, narystė Europos sąju
ngoje. Vilniaus banko grupė 
pagal tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus per
nai uždirbo 119.1 mln. litų 
grynojo ir 134.9 mln. litų iki- 
mokestinio pelno. Visos gru
pės turtas pernai padidėjo 
22.7% ir viršijo 10 bin. litų, 
skelbia DELFI.

SMUKO ELEKTROS 
EKSPORTAS

Per pirmuosius du šių 
metų mėnesius Lietuvos 
elektros perdavimo tinklą val
danti “Lietuvos energija” eks
portavo 59% mažiau elektros 
negu tuo pačiu laikotarpiu 
pernai. Užsieniui parduoda
ma tik perteklinė elektros 
energija, kurios nesunaudoja 
šalies vartotojai, tačiau dir
bant tik vienam Ignalinos 
elektrinės reaktoriui (kitą už
darius, kaip įsipareigota sto
jant į Europos sąjungą), to
kios energijos lieka trigubai 
mažiau negu pernai, kada dir
bo abu elektrinės blokai. Di
džiausia lietuviškos elektros 
dalis, kaip ir anksčiau, buvo 
eksportuota į Rusiją. “Lietu
vos energija” direktoriaus Ry- 
manto Juozaičio teigimu, 
svarbiausia, kad šiuo metu 
Lietuvos energetikos sistema 
išlaiko savo elektros gamybos 
bei vartojimo balansą. 2004 
m. eksportuota iš viso 7.3 bin. 
kWh elektros energijos - apie 
3% mažiau, negu 2003 m.

ŽENKLAI PREKĖMS
ELTOS žiniomis, nuo se

no Lietuvoje gaminamų pro
duktų autentiškumui išsaugo
ti nuo gegužės 1 d. bus papil
dytas spiritinių gėrimų gamy
bos, tvarkymo ir prekinio pa
teikimo techninės taisyklės. 
Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) rengia Lietuvos že
mės ūkio ir maisto produktų 
prekinį ženklą, kuris ypač rei
kalingas pristatant maisto 
produktus tarptautinėse pa
rodose, mugėse ir rinkose. 
ŽŪM specialistų nuomone, 
viena iš galimybių Lietuvos 
įmonėms įsitvirtinti rinkoje — 
išryškinti savo gaminių speci
fiškumą, skonio, sudėties, 
tautinio ar geografinio auten
tiškumo savybes. RSJ

Parapija, kurioje telkiasi lietuvių gyvenimas
Ontario provincijos Delhi parapijos 45 metų sukakties šventė

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Delhi, ON, 45 metų sukakties šventė š.m. kovo 5 d.
Nuotr. V Staškevičiaus

Lietuviai imigrantai Kanadoje atsirado jau 19 
š. pabaigoje, tačiau dauguma jų telkėsi didmies
čiuose arba kasyklų aplinkumoje. Depresijos lai
kotarpiu 1929-30 m. daugelis griebėsi ieškoti dar
bo tabako ūkiuose kaip darbininkai-samdiniai, o 
vėliau - kaip pusininkai. Po kelerių metų kai kurie 
nusipirko savo tabako ūkius. Po Antrojo pasauli
nio karo, kai suvažiavo Kanadon daug iš komunis
tų užgrobtų Europos kraštų pabėgėlių, keletas 
šimtų tokių pabėgėlių lietuvių atvyko dirbti į taba
ko ūkius ir, kaip jų pirmtakai, greitai įsigijo savo 
ūkius. Tuo metu atsirado ir daug lietuvių kunigų, 
kurie, darbuodamiesi vietinėse teritorinėse para
pijose, aplankydavo savo tautiečius bei jų bend
ruomenes.

Lietuviams Delhi apylinkėje reikėjo ne tik 
dvasinio lietuvių kunigų patarnavimo, bet ir kul
tūrinio centro, apie kurį visi galėtų burtis. Tuo 
metu apylinkėje gyveno per 500 lietuvių. Jie krei
pėsi į Londono vyskupą J.C. Cody su prašymu 
įsteigti lietuvišką parapiją. Vyskupas sutiko ir 
1959 m. tos parapijos klebonu paskyrė iš Toronto 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun. dr. Joną Gu
tauską.

Tuo metu Delhi miestelyje buvo Šv. Jono 
Brebeuf katalikų parapija, kuri jau statėsi naują 
didesnę šventovę. Tad lietuviai nupirko senąją 
šventovę ir ją pavadino Lietuvos globėjo Šv. Kazi
miero vardu. 1960 m. vasario 21 d. pirmosios Mi
šios buvojau atnašaujamos nuosavoje šventovėje, 
o 1960 m. lapkričio 19 d. įvyko šventovės peršven- 
timmas naujuoju vardu.

Per kitus 20 metų parapija klestėjo, buvo 
daug santuokų ir krikštų. Veikė daug organizaci
jų: parapijos ir jaunimo chorai, tautinių šokių gru
pė, šeštadieninė mokykla, Liet, katalikių moterų 
draugija, KLB Delhi-Tillsonburg apylinkė, skau
tai, DLK Gedimino šaulių kuopa, Tillsonburgo 
Lietuvių ūkininkų klubas, Kanados lietuvių fondo 
skyrius ir Medžiotojų klubas.

Kai tabako ūkininkų jaunimas paaugo ir išva
žiavo į tolimesnių miestų universitetus studijuoti, 
parapija pradėjo mažėti. Daugumas universitetus 
baigusio jaunimo apsigyveno miestuose, kuriuose 
rado darbus savo specialybėse. 1976 m. kun. Gu
tauskas išėjo į pensiją ir laikinai iki 1978 m. para
pijai vadovavo kun. Jonas Staškevičius, Londono 
parapijos klebonas. Nuo 1978 m. klebonu buvo 
paskirtas kun. Laurynas Kemėšis. Per jo vadovavi
mo laikotarpį daugelis tabako ūkininkų, sulaukę 
pensininko amžiaus, pardavė savo ūkius ir išsikėlė 
kitur. Per tą laikotarpį nemažas skaičius išmirė.

Kun. Kemėšis 1997 m. norėjo dėl sveikatos atsi
statydinti, o parapija jau nebepajėgė išlaikyti vien 
toje parapijoje besidarbuojančio kunigo. Tuome
tinis vyskupas John Sherlock buvo labai palankus 
lietuviams ir nenorėjo šios lietuviškos parapijos 
uždaryti, ieškojo išeities. Tada Anapilio parapijos 
Mississaugoje klebonas prel. Jonas Staškevičius 
pasisiūlė laikinai aptarnauti šią parapiją, ir tas 
“laikinai” tebesitęsia iki šiol.

Ir štai parapija sulaukė 45 metų sukakties. 
Nutarta šventę ruošti artimiausią šeštadienį prie 
šv. Kazimiero dienos. Taigi kovo 5 d. suvažiavo li
kusieji parapijiečiai, gražus būrys buvusių parapi
jiečių ir taip pat jaunesnės kartos šioje apylinkėje 
gyvenančių lietuvių, kurie retai atsilanko. Konce- 
lebracines Mišias už visus mirusius parapijiečius ir 
parapijoje dirbusius kunigus aukojo kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos klebonas ir Delhi parapiją aptarnaujan
tieji: klebonas prel. Jonas Staškevičius ir vikaras 
kun. Vytautas Staškevičius. Buvo švenčiama ne tik 
šv. Kazimiero, bet ir Tikinčiosios Lietuvos diena.

Šventės vaišės vyko parapijos salėje, kuri jau 
seniai buvo turėjusi tokį gausų būrį lietuvių. Vai
šėms vadovavo KLB apylinkės valdybos pirm. Te
resė Pargauskienė. Ji pasveikino visus atvykusius 
ir pakvietė kleboną maldai. Po to kvietė visus mi
nutės tyla pagerbti mirusius parapijiečius ir kuni
gus. Ji trumpai apžvelgė parapijos istoriją. Kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, sveikino ne tik 
savo parapijos vardu, bet ir kaip Kanados lietuvių 
kunigų vienybės pirmininkas. Savo žodyje kle
bonas prel. Jonas paminėjo kelis savo prisimini
mus. Jo pirma pažintis su šia apylinke buvo 1953 
m., kai jis, kaip jaunas moksleivis, dirbo vasarą ta
bako ūkyje. Prisiminė 1961 m. Delhi suruoštą Ka
nados lietuvių katalikų vaikų kongresą. Paminėjo 
šioje apylinkėje prieš parapijos įsisteigimą dirbu
sius mirusius kunigus: Vincą Rudzinską, Juozą 
Danielių, Praną Jokūbaitį ir Kazimierą Rickų, ku
rio laidotuvėse pats dalyvavo. Taip pat papasako
jo atsiminimų iš pirmojo savo klebonavimo laiko
tarpio šioje parapijoje. Paminėjo, kad dabar para
pijos reikalus gražiai tvarko parapijos pirm. Pra
nas Pargauskas, “finansų ministeris” Petras La- 
pienis, o pastatų priežiūra rūpinantis Pranas Vė- 
žauskas ir Katalikių moterų draugija.

Meninę programą puikiai atliko Anapilio 
dainos vieneto “Gintarėliai” kamerinė grupė, va
dovaujama Deimantės Grigutienės. Po kalbų ir 
meninės dalies vyko šaunios vaišės salėje.

Teresė Pargauskienė

PEPOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS IRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

RE^USC FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1-888-657-4844

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Hamilton, ON
HAMILTONAS IR APY

LINKĖ šiais metais kovo 19 d. 
susirinkę j Jaunimo centro salę, 
prie išpuoštos tautiškomis de
koracijomis scenos, iškilmingai 
atšventė mūsų tautos ir visų lie
tuvių didingą dieną - Kovo 11- 
ąją. Minėjimui vadovavo lietu
viškos radijo valandėlės “Gin
tariniai aidai” vedėja Liuda 
Stungevičienė. Trumpai primi
nus, ką mums reiškia ši šventė, 
kaip ilgai turėjome jos laukti ir 
kaip daug gyvybių kainavo, kol 
ją gavome, ji kvietė Hamiltono 
lietuvių parapijos kleboną kun. 
Audrių Šarką, OFM, invokaci- 
jai. Jis maldoje prisiminė žuvu
sius už laisvę ir dėkojo Dievui 
už suteiktas malones, po to mi
nutės susikaupimu buvo pa
gerbti paaukoję gyvybes už Lie
tuvos laisvę.

Po to “Tėvynės sąjungos” 
Hamiltono grupės pirm. L. Paš- 
kus sveikino svečius ir vietinius 
atvykusius į šį minėjimą, primi
nė kaip svarbus yra šis laisvės 
atstatymo aktas ir garbingi šio 
akto signatarai, kad be jų sku
baus apsisprendimo, gal dar ir 
dabar neturėtume tos laisvės, 
kuria džiaugiamės šiandieną. 
Paminėjo, kad Lietuva per 15 
laisvės metų daug ką pasiekė, 
prisijungus prie Europos tautų

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
k 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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
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 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1 sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ......... . .1.50%
180 dienų indėlius ........... 1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.25%
2 m. term, indėlius........... 2.55%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
4 m. term, indėlius........... 3.40%
5 m. term, indėlius........... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............. i............ 1.00%
1 m. ind.................................2.25%
2 m. ind................................. 2.55%
3 m. ind................................. 3.00%
4 m. ind...................  3.40%
5 m. ind................................. 3.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.net

Įlietuvių telkiniuose! e LIETUVIAI PASAULYJE
Iv*'

Wasaga Beach tautiečiai, baigdami Vasario 16-osios minėjimą, 
gieda “Lietuva brangi” Nuotr. K. ^Poškaus
ir apsaugota po NATO liet
sargiu, bet dar daug ko trūksta 
Lietuvos gyvenime - vienybės, 
viens kito supratimo, bet dau
giausiai, tai patriotiškumo. Vė
liau viešnia KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė paskaitė PLB pirm. 
G. Žemkalnio sveikinimus bei 
linkėjimus, taip pat gražiai pa
sveikino. Iškviesta KLB Hamil
tono apylinkės pirm. Rasa Pru- 
den sveikino ir prisiminė ko
kiomis aplinkybėmis šis Kovo 
11-sios aktas atsirado.

Toliau buvo pristatytas 
pagrindinis šio minėjimo kalbė
tojas Lietuvos seimo narys Ju
lius Dautartas. Pradžioje jis pa
dėjo į šalį savo pasirašytą kalbą, 
pasakė, kad esąs labai susijau
dinęs, todėl kalbėsiąs iš širdies. 
Daugiausia kalbėjo ir dėkojo 
mūsų išeivijai už nuveiktus dar
bus, už pasitamavimą Lietuvai 
ir apibūdino esamą padėtį 
tėvynėje.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.30%
nekiln. turto 1 m................. 4.60%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Vėliau sekė meninė dalis, 
kurią atliko Toronto lietuvių 
pensininkų choras “Daina” va
dovaujamas muz. Lilijos Turū- 
taitės. Jie gražiai atliko keletą 
lietuviškų dainų, paįvairindami 
tautinėmis eilėmis. Tarp dainų 
pasirodė Hamiltono “Aukuro” 
aktorė Marija Kalvaitienė, kuri 
su dideliu įsijautimu perdavė 
klausytojams tris patriotiškus 
eilėraščius, parašytus L. 
Paškaus.

Pabaigoje minėjimo rengi
mo komiteto ir “Tėvynės sąjun
gos” Hamiltono grupės pirm. 
L. Taškus visiems padėkojo už 
atsilankymą, tartus žodžius, 
sveikinimus, meninės prog
ramos atlikimą ir už visą kitą 
pagalbą. Pakvietė visus sugie
doti Lietuvos himną ir po to pa
sivaišinti ponių paruoštais py
ragaičiais ir kavute. Pasivaišinę 
ir tautiškai atsigaivinę skirstė- 
mės į namus. Dalyvis

A.a. PETREI VITIENEI 
mirus, jos atminimui pagerbti, 
reikšdami užuojautą mirusios 
šeimai, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $20 - P.G. Breich- 
manai, J. Krištolaitis. J.K.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI i LIETUVA € L

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckul
Tek 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Detroito lietuviai š.m. 

sausio 16 d. minėjo Klaipėdos 
krašto 82-rąją išvadavimo su
kaktį ir Sausio 13-tąją. Minė
jimas pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Antano šven
tovėje. Mišias atnašavo šaulių 
organizacijos dvasios vadas 
klebonas kun. A. Babonas. 
Detroito šauliai ir ramovėnai 
pamaldose dalyvavo su vėlia
vomis. Mišių skaitinius atliko 
garbės šaulys J. Kinčius. Au
kas nešė O. Abarienė ir R. 
Juškaitė-Švabienė. Giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. St. Sližio. Po pamal
dų parapijos salėje vyko mi
nėjimo tolimesnė programa. 
Ją pradėjo Detroito ramovė- 
nų skyriaus pirm. M. Abarius, 
invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Babonas. Buvo pagerbti žuvę 
bei mirę Klaipėdos krašto va
duotojai. Detroite gyveno, jau 
mirę, šie Klaipėdos krašto va
davimo dalyviai: A. Žiedas, J. 
Augaitis, V. Tamošiūnas, B. 
Tatarūnas, K. Špakauskas, P. 
Bliūdžius ir S. Šimoliūnas. 
Taip pat prisimintos ir pa
gerbtos Sausio 13-tosios au
kos. Z. Skučienė paskaitė ei
lėraštį Tik negesinkime patys 
laisvės žiburių. Paskaitą skaitė 
Šaulių sąjungos (išeivijoje) 
centro valdybos sporto vado
vas J. Šostakas, pasinaudojęs 
gauta archyvo medžiaga iš 
Vilniaus apie pulkininkų pa
rengtą planą išvaduoti Klai
pėdos kraštą. Meninėje dalyje 
muz. S. Sližys vadovavo bend
ram dainavimui. Sudainuotos 
Žemaičių žalias kraštas, Einu 
per žemę ir Kur bėga Šešupė. 
Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Po minėjimo vyko vai
šės ir pabendravimas. {Drau
gas, 2005 m., 24 nr.)
Australija

A.a. Jonas Meiliūnas, 95 
metų amžiaus, visuomenės 
veikėjas, mirė 2005 m. sausio 
3 d. Melburne. Velionis gimė 
1909 m. gruodžio 5 d. biržie
čių ūkininkų šeimoje. Lankė 
ir baigė Kauno “Aušros” gim
naziją. Studijavo Žemės ūkio 
akademijoje Dotnuvoje, įsigi
jo agronomo specialybę. Jo 
diplominis darbas buvo apie 
ūkininkų švietimą. Baigęs 
mokslus, pradžioje mokytoja
vo Šeduvos žemės ūkio mo
kykloje. Vėliau tapo Žemės 
ūkio rūmų vicedirektoriumi ir 
Jaunųjų ūkininkų organizaci
jos inspektoriumi. Taipgi va
dovavo Žemės ūkio rūmų tau- 
pomajai kasai. Priklausė tau
tininkų sąjungai. Rusų okupa
cijos metu slapstėsi, o vokiet- 
mečiu vadovavo Žemės ūkio 
švietimo skyriui. 1943 m. vedė 
Sofiją Baravykaitę, o 1945 m. 
Austrijoje susilaukė sūnaus 
Jono Rimanto. Buvo Austri
jos lietuvių Raudonojo kry
žiaus valdybos narys. Atvykęs 
į Australiją ir atlikęs darbo 
prievolę, jis 1951 m. apsigyve
no Melburne ir įsidarbino val
diškoje darbovietėje. Tais pa
čiais metais gimė kitas sūnus 
Jurgis Gediminas. Taipgi čia 
prasidėjo jo ir lietuviška vi

suomeninė veikla. Tapo Mel
burno lietuvių klubo tarybos 
nariu, Australijos lietuvių fon
do pirmuoju pirmininku, 
Australijos lietuvių bendruo
menės tarybos nariu, ALB 
garbės teismo pirmininku. 
Taipgi jis buvo pilnateisiu na
riu priimtas į Australijos že
mės ūkio mokslų institutą. 
(Buvo pripažinta Lietuvoje 
įgyta agronomo specialybė). 
Velionies sūnus Jurgis laido
tuvėse atsisveikinimo žodį 
baigė: “Jis buvo geras žmogus 
ir labai geras tėvas”. {Mūsų 
pastogė, 2005 m., 3 nr.)
Norvegija

Norvegijos pasienyje bu
vo sulaikyti du lietuviai, nes jų 
automobilyje muitininkai ra
do 250 gramų kokaino. Jie 
teisinosi, kad automobilį iš 
pažįstamo pasiskolinę Belgi
joje ir apie kokainą nieko ne
žinoję. Buvo suimti ir teisiami 
Holden miesto teismo. Teisė
jas nepatikėjo jų pasiteisini
mu ir nuteisė abu vyrus kalėti 
1-rius metus ir 10 mėnesių. Iš
ėję iš kalėjimo, lietuviai šio 
teismo sprendimą apskundė 
aukštesniam prisiekusiųjų 
teismui. Pastarasis nuspren
dė, kad yra pagrindo suabejo
ti žemesnio teismo sprendi
mu. Vienintelė išeitis buvo 
šiuos lietuvius išteisinti. Jie 
buvo ne tik išteisinti, bet ir ga
vo kompensaciją. Pagal nau
jas kompensacijos taisykles 
Norvegijos valdžia turėjo 
šiems vyrams sumokėti 400 
kronų (169 litus) už kiekvieną 
nelaisvėje praleistą dieną. To
kiu būdu vienas iš jų gavo 
65,657 litus, o kitas, trumpiau 
kalėjęs, 50,087 litus.
Vengrija

Lietuvos ' ambasadorius 
Darius Semaška 2004 m. lap
kričio 22 d. Vengrijos prezi
dentui įteikė skiriamuosius 
raštus. Tai dar viena nauja 
Lietuvos atstovybė pradėjo 
veikti Vidurio Europoje. Lie
tuvos ambasada surengė šau
nią Advento vakaronę su folk
loro programa ir tradicinėmis 
kalėdinėmis lietuvių vaišėmis. 
Vakaronėje dalyvavo diplo
matinio korpuso atstovai, Lie
tuvos bičiuliai vengrai ir vie
tos lietuviai. Ambasadorius, 
atsakydamas į korespondento 
klausimą apie naują Lietuvos 
atstovybę, pažymėjo, kad Lie
tuva, plėsdama savo atstovy
bes, pirmenybę teikia Euro
pos sąjungos bei ŠAS (NA
TO) narėms. Lietuvai svarbu, 
kad Europos sąjungos kraštai 
labiau susipažintų su Lietuva. 
Tokiu būdu atsirastų daugiau 
turistų ir investuotojų. Amba
sadoriui Budapešte per trum
pą laiką tekę patirti, kad ne
daug Vengrijos pareigūnų ži
no, kad Lietuva nėra niūrus 
posovietinis kraštas, kad lie
tuvių kalba nėra panaši į rusų 
kalbą, ir kad verslo aplinka 
kai kuriais atvejais pažanges
nė nei kituose kraštuose. {Pa
saulio lietuvis, 2005 m., 2 
nr.) J.A.

http://www.talka.net
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Kas buvo Jonas Aistis (1904-1973) li
teratūros mėgėjams aiškinti turbūt nerei- A 
kia. Tik neaiškumų gali būti dėl jo pavar- jCjL 
džių, nes iki 1952 m. jis buvo žinomas 
kaip Aleksandravičius, o pasirašinėjo 
įvairiai: Kossu-Aleksandravičius arba Kuosa-Alek- 
sandravičius.

Jis yra pagarsėjęs poetas, filosofijos mokslų 
daktaras, įvairių leidinių bendradarbis, 1952-1958 
m. “Laisvos Europos” radijo stoties Niujorke lie
tuvių skyriaus red. pavaduotojas, o nuo 1958 m. 
gyvenęs Vašingtone ir dirbęs JAV kongreso biblio
tekoje.

Eilėraščius J. Aistis pradėjo spausdinti 1927 
m., o jo pirmoji poezijos knyga Eilėraščiai pasirodė 
1932-siais. 1997 m. išspausdintas eilėraščių rinki
nys Užgesę chimeros akys pažymėtas Lietuvos vals
tybine premija. Tačiau poezija šiam rašytojui ne
buvo vienintelė kūrybos sritis. Jis parašė nemažai 
straipsnių apie literatūrą ir meną, kelias atsimini
mų ir publicistikos knygas. Viena iš jų Milfordo 
gatvės elegijos, kur JAV išleista 1958-siais, Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę pasirodė ir Vilniuje

i s č i o ras
EDVARDAS ŠULAITIS

(1991 m.). Visai neseniai mus pasiekė didžiulė 
knyga (695 psl.) - Jonas Aistis, Raštai III. Tai šio 
autoriaus trečioji raštų knyga (pirmosios dvi 
pasirodė 1988-1993 metais). Knygos redaktorės- 
rašytojo žmona A. Grajauskaitė-Aistienė ir V. 
Skrupskelytė.

Redaktorių žodyje yra sakoma, kad šį raštų to
mą sudaro paties autoriaus spaudai rengtas, bet 
atskira knyga nepaskelbtas periodikoje nepasiro- 
džiusių straipsnių rinkinys Šiapus ir anapus. Taip 
pat čia įdėti į J. Aisčio ankstesnius rinkinius neįėję 
straipsniai, recenzijos, smulkesni rašiniai literatū
rinėmis temomis, rašyti 40 metų laikotarpyje, nuo 
1934 iki 1974 metų.

“Čia spausdinamas beveik visas Aisčio recen
zento ir literatūros vertintojo palikimas, išskyrus 
vieną, kitą rašinėlį, dėl vietos stokos negalėjusį į šį 
tomą tilpti. Lieka neišspausdinta rankraščiuose

išlikusi poezija ir dailiosios prozos t • fragmentai, taip pat periodikojea i skelbta polemika, publicistika ir 
studijiniai straipsniai nelitera
tūrinėmis temomis”, - teigiama re

daktorių žodyje. Knygoje paaiškinimų skyriuje yra 
nurodyta, jog Šiapus ir anapus straipsnių rinkinys 
turėjo pasirodyti atskiru leidiniu. Dėl jo išleidimo 
pats autorius J. Aistis tarėsi su Draugu, tačiau ši 
mintis nebuvo įgyvendinta dėl nežinomų prie
žasčių.

Beje, paaiškinimų puslapiuose randame įdo
mių dalykų apie kai kuriuos knygos tekstus, ten 
minimus žmones ir pan. Tai labai reikalinga me
džiaga ne vien tik literatūros mėgėjams, bet ir žur
nalistams, aprašomojo laikotarpio tyrinėtojams. 
Knygoje yra ir platus asmenvardžių sąrašas.

Sį didžiulį paminklą J. Aisčiui išleido Ateities 
literatūros fondas (13500 Little Creek Drive, 
Homer Glen, IL 60491-8684). Knygą spausdino 
Draugo spaustuvė Čikagoje. Ji gaunama pas lei
dėjus arba Drauge, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Kaina - 20 dot

RŪTA GIRDAUSKAITĖ
Gintarinį amžių skaičiuoju nuo 

’72-ųjų Mairono šeštadieninėje mo
kykloje. Buvome įvairaus ūgio, įvairių 
talentų (gal dar neatrastų) paaugliai. 
Nuotraukoje mūsų dabar matau 
aštuonias poras. Mokytoja paskelbė, 
kad į šokių šventę Čikagoje mūsų 
mokykla veš vaikų grupę. Nepri
simenu kaip atrinko, tik žinau, kad 
parūpo susipažinti su šokio menu ir 
išvengti nemažai istorijos bei grama
tikos pamokų. Taip tokia mūsų vien
minčių grupė ir pradėjo intensyviai 
repetuoti. Ištisus mokslo metus, kol 
kiti apie mūšius mokėsi, mes kiekvie
ną šeštadienį kalėm Kalvelį, Noriu 
miego ir Suktinį. Ir šiaip taip išmo
kom išlaikyti ratelį ir žingsnius.

Apie kitų “atsivertimą” negaliu 
kalbėti. Bet pati puikiai prisimenu, 
kaip kvapą atėmė^ generalinė šokių 
šventės repeticija Čikagoje. Žavingoj 
“koliziejaus” aplinkoje, lietuvius imi
grantus įdarbinusių skerdyklų areno
je pirmą sykį išvydau šokančias mi
nias. Svaigino studentų greitpolkės ir 
Aštuonytis. Vietoj apsisprendžiau 
rimtai siekti tautinių šokių šokėjos 
karjeros. Patyliukais ryžausi pasiekti 
lygį, kuriame dėvimi “tikri” lietuviški 
tautiniai drabužiai - su ilgu sijonu.

Taip ir prasidėjo mano “gintari
nė” karjera. Tobulinom žingsnius, 
mokėmės ratelių, retkarčiais pasiro- 
dydavom scenose, tarptautiniame 
festivalyje Toronto miesto bibliotekoj 
ar prekybos centre, lietuvių bendruo
menės, kariuomenės šventės minėji
me, “Velykų bobutėje”. Ilgokai teko 
mokytis lygiuoti, šypsotis, kojas kelti 
ir dėvėti iš užuolaidų audinio pasiū
tais “tautiniais drabužiais”. Gerai,

Dalyvavau “Gintaro” sambūryje
Toronto “Gintarui” greit 

kad tuomet buvo mada namus puošti 
etniniais motyvais, tad parduotuvėse 
netrūko į lietuviškus audinius pana
šių medžiagų. Mamos “sulietuvinda
vo” tas medžiagas išsiuvinėjimais, 
rankovėse su “markeriais” išpiešdavo 
lietuviškus raštus. Labai didžiavomės 

savo apranga, net nesvajojom apie 
tautinius drabužius iš okupuotos Lie
tuvos.

Šokom vis sudėtingesnius šokius. 
Suktinį pakeitė Malūnas, Čigonėlis, 
Vėdaras. Pagaliau sulaukėme ir 
“brandos atestato”, perėjimo į “tik
ruosius” tautinius drabužius. Labai 
džiaugiausi ir didžiavausi mamos 
draugės išaustais zanavykiškais dra
bužiais. Man jie buvo iš visų patys 
gražiausi, patys tikriausi. Esu įsitiki
nus, kad pradėjus Jais vilkėti, pradė
jau gražiau šokti. Šiandien, nors dra
bužiai namie kabo, negalėčiau jų atsi
sakyti. Jų raštuose - kažkoks neapsa
komas turtas.

sueis penkiasdešimt
Kur kas kitokie sentimentai dėl 

“lietuviškų” kasų. Gintarietės sceno
je privalėjo kurti auksakasės lietu
vaitės įvaizdį. Tų kasų beieškant teko 
visą Toronto miestą išmaišyti. Paga
liau Dufferin Mali parduotuvėje užti
kau nelabai auksines “afro-braids”

kasas. Tvirtai prisiūtos prie tautinės 
karūnos, jos lydėjo gastrolėse po 
Šiaurės Ameriką. Nors nelabai įtiki
nančiai. Ypač tąsyk, kai televizijos 
studijoj, šokio sūkury, ėmė ir pakilo 
nuo galvos su visa karūna, ir lyg koks 
ervėlaivis nusileido ratelio viduryje.

Uoliai lankėme “Gintaro” repe
ticijas ne vien iš tyros meilės tauti
niam šokiui. Ten užsimezgė gražios 
draugystės, vis viliojo būsimų egzotiš
kų gastrolių galimybė. Su koncertais 
aplankėme daugelį lietuvių bendruo
menių, dažnai atstovaudavom Lietu
vai festivaliuose. 1980 m. šokom folk
loro festivaliuose Prancūzijos kai
muose ir tarptautiniame festivalyje 

Remiremont’e. Ten šokom tikrai pa
sitempę, norėdami parodyti visa, kas 
gražiausia. Nežinau tiksliai, ar atsto
vavom Kanadai ar Lietuvai, bet ži
nau, kad aukščiausią festivalio premi
ją nunešė šokėjai iš Bulgarijos, o 
mums teko “draugiškiausio ansamb
lio” premija. Čia aišku pravertė daug 
metų praktikuotos “gintarinės” šyp
senos.

Ryškiausias mano gintarinis mo
mentas įvyko jau pasitraukus iš šokė
jų gretų, kai 1989 m. Lietuvos atgimi
mo pavasarį ansamblis vyko į Lie
tuvą. Kartu su to meto šokėjais teko 
keliauti ir keliems ansamblio vetera
nams. Tai buvo nuostabi kelionė, ne 
vienam parodžiusi tautinių šokių 
svarbą. Vykome pirmieji iš visos išei
vijos ansamblių. Buvome priimti šil
tai, lietuviškai, su gėlėmis, dainomis, 
su duona ir druska, kai kur su aša
romis.

Daugelis vykome į Lietuvą pirmą 
sykį ir džiaugėmės ten atradę savo 
šakneles, bendrą kalbą su bendraam
žiais globėjais. Palikome ten ir savo 
žymes - ta proga parašytus poeto 
Henriko Nagio žodžius apie nedalo
mą tautą, ansamblio kryžių, na - ir 
nemažai tuščių šampano butelių Pa
langoj. Tapome Lietuvos atgimimo 
liudininkais, o “Gintaro” vadovai už
mezgė ryšius su kolegomis, choreo
grafais. Drįstu sakyti: tai buvo “Gin
tarui” iššūkis kurti, klestėti, nevengti 
naujovių.

Į tą iššūkį atsiliepė, sulaukė pen
kiasdešimt. Balandžio 9 d. “Ginta
ras”, žingsniuodamas auksinio am
žiaus link, be abejo, dar kartą paro
dys visa, kas gražiausia. Ilgiausių 
metų!

Toronto “Gintarą” 1978 m. prisimena Rūta Girdauskaitė (II eil., 2 iš k.)
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Prie šimto metų slenksčio
Dailininko Antano Tamošaičio sukaktis

LUANA SATAVICIUTE
Lietuvių dailės patriarchui Antanui Ta

mošaičiui (g. 1906) jo gimtadienis visuomet 
dviguba šventė - seniausias Lietuvos dailinin
kas gimė Valstybės atkūrimo dienos išvaka
rėse. Ir šiais metais 99-erių metų sukaktį mi
ninčio dailininko nepamiršo būrys jo talento 
gerbėjų. Vasario 15 d. Valstybės atkūrimo 
šventės išvakarėse Vilniaus slaugos ir palai
komojo gydymo ligoninėje jėgas atgaunantį 
Vilniaus dailės akademijos garbės profesorių 
A. Tamošaitį aplankė ir su gimtadieniu 
pasveikino Dailės akademijos prorektorius 
Arvydas Šaltenis, šios akademijos Tekstilės 
katedros ir muziejaus darbuotojai, laikraščio 
“Mokslo Lietuva” redakcijos atstovai, daili
ninkai, menotyrininkai. Gimtadienio pami
nėjimą organizavo Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių galerijos “Židinys” vedėja ir daili
ninko globėja Laimutė Lukoševičienė.

Įteikus A. Tamošaičiui gėlių ir visiems li
goninės salėje susėdus prie vaišių stalo, kal
bėta apie dailininko indėlį į tautiškumo plė
tojimą. Buvo prisiminti sukaktuvininko ir jo 
velionės žmonos Anastazijos Tamošaitienės 
(1910-1991) nuveikti darbai prieškario Lie
tuvoje ir išeivijoje, pabrėžtas jų puoselėtų 
tautinės kultūros idėjų aktualumas dabarti
niame globalizacijos amžiuje. Vyresnioji kar
ta prisimena iki šiol nepasenusias, prieškary
je A. Tamošaičio sudarytas ir išleistas “So
džiaus meno” knygas, vertina jo nuveiktą 
darbą tautinių drabužių tyrinėjimo srityje. 
Jaunimui dailininko vardą primena regulia
riai Dailės akademijoje teikiamos A. Tamo
šaičio vardo premijos, Dominikonų g. 15 vei
kianti Tamošaičių galerija “Židinys”, kurioje 
laukiamas kiekvienas, norintis giliau pažinti 
liaudies kultūrą ar paties dailininko ir jo 
žmonos kūrybą. Sveikinusieji palinkėjo su
kaktuvininkui sulaukti garbingo šimto metų 
jubiliejaus. O iki šimtmečio jubiliejaus beliko 
mažiau nei metai.

A. Tamošaičiui visada buvo svarbu, kad 
jo sužadintas domėjimasis tautodaile nenu- 
sloptų, kad jo pradėti darbai toliau būtų tę
siami. 2000 m. visam laikui sugrįžęs į Lietuvą 
dailininkas iš Kanados parsivežė vertingus 
lietuvių liaudies meno rinkinius, savo ir žmo
nos asmeninius kūrinius. Širdyje nešiojosi 
dailiųjų amatų studijos idėją, pagal kurią 
“Židinyje” turėtų būti ne tik rodomi meno 
kūriniai, bet ir privalo veikti tradicinių amatų 
kursai. Net ir garbaus amžiaus sulaukęs A. 
Tamošaitis buvo kupinas kilnių idėjų tarnau
ti Lietuvai. Jo neapleido įsitikinimas, kad pa
čioje Vilniaus senamiesčio širdyje įsikūrusi 
galerija taps lietuviškos dailės židiniu.

Dar 1995 m., gyvendamas Kanadoje, 
dailininkas parengė “Židinio” projektą. 
“Planuoju pradėti dailės veiklą Vilniuje na
mų darbo meniška tekstile, nes toje srityje 
įgijau ilgametį patyrimą ano meto Lietuvoje 
1926-1940 m., - rašė dailininkas. - Pradžiai 
organizuočiau tautinių kilimų projektų kūry
bą, o pagal juos ir namų darbo kilimų gamy
bą.” Grįžus visam laikui į tėvynę, pradėta 
dairytis, kas norėtų tapti tokio tautinio pro
jekto dalyviais. 2001 m. prie galerijos glaudė
si šešių jaunų tekstilininkių “Baltos kandys” 
grupė, planavusių austi ir šiuolaikiškus, ir 
tradicinius audinius, čia pat lankytojams de
monstruoti senovinį audimą. Po metų mergi
nos, labiau žavėjęsi vėlimo technika, nu
sprendė, kad audimas - ne joms. Tačiau A. 
Tamošaitis nenuleido rankų, jo noras matyti 
galerijoje audėjas neliko be atsako. 2002 m. 
“Židinyje” įsikūrė tautinių drabužių specia
listės profesorės Vidos Kulikauskienės vado
vaujama audėjų grupė “Tautinis kostiumas”, 
audžianti tradicinius tautinius drabužius pa
gal galerijoje saugomus drabužių pavyzdžius. 
Prie Tamošaičiams priklausančių XIX š. kai
mo staklių sėdinti audėja kasdien audžia plo
niausius audinius tautiniams sijonams, pri
juostėms, marškiniams ir noriai aiškina gale
rijos lankytojams apie tradicinius audimo būdus.

Audimą pojjuliarina ir galerijos darbuo
tojos, vedėja. Čia dirbanti tekstilininkė Ra
mutė Raciūtė įsteigė audimo studiją, kurią 
lanko įvairaus amžiaus kursantės. Vakarais ir 
šeštadieniais čia sutiksi norinčią išmokti aus
ti moksleivę ir universiteto dėstytoją, daili
ninkę ir filologę. Šių metų vasario mėnesį su
rengta ir iki šiol veikianti studijos kursančių 
parodėlė, pasitinka galerijos lankytojus sko
ningais ir kruopščiai išaustais darbeliais.

Tad Tamošaičių galerijoje Vilniuje gali-

Dail. Antanas Tamošaitis prie savo paveikslo 
2005 metų vasario 15 dieną

ma pamatyti ne tik pačių dailininkų dailės 
kūrinius, kurių tematika ir meninė forma la
bai lietuviška, išaugusi iš tautinių šaknų, ne 
tik įrėmintas fotografijas, atspindinčias pag
rindinius Tamošaičių gyvenimo etapus nepri
klausomoje Lietuvoje ir emigracijoje, bet it 
tradicinį audimą, galerijoje veikiančios audi
mo studijos kursančių darbus.

Etnografus, istorikus ir kultūros specia
listus vis labiau traukia Tamošaičių trečiaja- 
me-ketvirtajame dešimtmetyje surinktas itin 
vertingas XVIII š. pabaigos - XX š. lietuvių 
liaudies audinių ir drabužių rinkinys. Muzie
jininkė Dalia Bemotaitė-Bieliauskienė pa
skaičiavo, kad tarp aprangos elementų 
gausiausią dalį sudaro įvairių etnografinių 
vietovių prijuostės: dzūkių - 80, suvalkiečių - 
per 50, zanavykių - per 40, žemaičių - 30, 
aukštaičių - 8. Sijonų priskaičiuojama iki 22 
(tarp jų - itin reti treji žemaičių skersadryžiai 
apatiniai sijonai), net 27 marškiniai (yra ir 
retai muziejuose pasitaikantys klaipėdietiš- 
ki). O kur dar drobulės, nuometai, kepurė
lės, liemenės, skaros, skarelės, rankšluosčiai, 
pinikai, kurių galima suskaičiuoti ne viene
tais, o dešimtimis. Antrame galerijos aukšte 
atidaryta vertinga meno knygų biblioteka, 
kurioje gausu įvairių šalių literatūros apie 
rankdarbius, liaudies ir profesionalųjį meną.

Todėl galerijos vedėjai L. Lukoševičienei 
ir metodininkei R. Raciūtei reikia ne tik pa
sitikti pavienius lankytojus bei ekskursantus, 
užsukančius į galeriją, bet ir daug nuveikti, 
sisteminant ir tvarkant A. Tamošaičio atsi
vežtą archyvą, restauruojant ir katalogizuo- 
jant liaudies meno rinkinio rodinius. A. ir A. 
Tamošaičių galerija Vilniaus senamiestyje, 
kaip ir svajojo jos įkūrėjas, tampa tikru liau
dies kultūros puoselėjimo židiniu, sulaukian
čiu vis daugiau meno ir kultūros veikėjų, stu
dentų bei moksleivių dėmesio.

Kovo 11-osios dienos proga Vilniaus dai
lės akademijos Tekstilės katedra Vilniaus 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje, 
kur šiuo metu guli A. Tamošaitis, iškabino 
studentų tekstilininkų ir paties dailininko 
kūrinių parodą. Ši paroda - tai pagarbos 
ženklas tekstilės patriarchui už jo indėlį į lie
tuvių tekstilę, tai padėka už jo rūpinimąsi 
liaudies paveldu, dėmesį jauniesiems me
nininkams.

h. IIUlilMII VEIKLOJE
Valstybinis Vilniaus ma

žasis teatras šįmet švenčia sa
vo 15 gyvavimo metų jubilie
jų. 1988 metais režisierius Ri
mas Tuminas subūrė aštuo
niolikos bendraminčių akto
rių trupę, kuri po poros metų 
tapo Vilniaus mažuoju teatru.
1997 metais teatrui suteiktas 
valstybinio teatro statusas, o 
1999 metais už nuopelnus Vil
niaus miestui jis gavo Vilniaus 
miesto savivaldybės apdova
nojimą - Šv. Kristoforo statu
lėlę. Už įvairius pastatymus 
režisierius ir visa eilė aktorių 
buvo atžymėti apdovanoji
mais. Rimas Tuminas 1994 
metais apdovanotas Valstybi
ne kultūros ir meno premija,
1998 m. - DLK Gedimino or
dinu už indėlį į tautinę kultū
rą, 2000 m. - Rusijos valstybi
ne premija už indėlį į Rusijos 
literatūrą ir meną. Už sukūri
mą raiškių ir žavinčių vaidme
nų įvairiais apdovanojimais 
įvertinti aktoriai Eglė Gabrė
naitė, Gediminas Girdvainis, 
Sigitas Račkys, Arvydas Dap- 
šys, Andrius Žebrauskas.

Prieš keletą metų teatro 
trupę papildė būrys jaunų ak
torių, buvusių R. Tumino mo
kinių, kurie įnešė į teatrą jau
natviško azarto. Ypač didelio 
žiūrovų ir kritikos pripažini
mo sulaukė Gintarė Latvėnai- 
tė ir Ramūnas Cicėnas. Per 15 
gyvavimo metų teatras pasta
tė nedaug, bet puikių spek
taklių: Anton Čechovo Vyšnių 
šbdą (1990), Grigorij Kanovi
čiaus Nusišypsok mums, Vieš
patie (1994), Michail Lermon
tovo Maskaradą (1997), Niko- 
laj Gogolio Revizorių (2001), 
Samuel Beckett Belaukiant 
Godo (2002), Biljanos Srblja- 
novič Šeimynines istorijas 
(2003), Mariaus Ivaškevičiaus 
Madagaskarą (2004). Beveik 
visi jie pelnė apdovanojimus 
bei publikos ir kritikos pripa
žinimą Lietuvos ir užsienio 
festivaliuose.

Baritonas Dainius Stumb
ras, Lietuvos valstybinio ope
ros ir baleto teatro (LVOB) 
solistas, penkeriems metams 
praėjus po debiuto LVOB 
teatre, debiutavo Maskvos 
Didžiajame teatre Fordo 
vaidmeniu Giuseppe Verdi 
komiškoje operoje Falstaff. 
Pasak jo, Maskvos teatre vis 
dar prisimenamas Virgilijus 
Noreika, kuris dažnai čia dai
nuodavo, bet dabar retai kuris 
Lietuvos solistas čia pasirodo. 
Dainius Stumbras gavo pasiū
lymus birželio 12 d. dainuoti 
Sharpless vaidmenį Giacomo 
Puccini operoje Madama But
terfly, o gruodį - Sergej Pro
kofjevo operos Karas ir taika 
premjeroje Andrėj Balkons- 
kio partiją. Šią operą diriguos 
Mstislav Rostropovičius, kuris 
ir pakvietė solistą čia dainuo
ti. Vilniuje šį sezoną solistas 
dainuoja G. Verdi operose Ri- 
goletto, Aida ir Likimo galia.

Prof. Kazio Daukšo, Vil
niaus universiteto chemijos 
patriarcho, 100 metų gimimo 
sukaktis buvo paminėta š.m. 
vasario 25 d. įvykusioje konfe
rencijoje Chemija 2005. Ta 
proga Vilniuje ant namo Tau

ro gatvės 10, kuriame pirmojo 
lietuviško chemijos žodyno 
autorius gyveno, jo kolegos ir 
draugai atidengė atminimo 
lentą. K. Daukšas gimė 1905 
m. vasario 25 dieną Pakruojo 
rajone. Baigęs Vytauto Di
džiojo universiteto Matemati
kos-gamtos fakulteto Fizikos- 
chemijos skyrių, stažavosi 
Austrijos Graz universitete. 
1939 m. tapo Vilniaus univer
siteto neorganinės ir analizi
nės chemijos katedros vedėju. 
1945 m. buvo pakviestas va
dovauti Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultetui ir Chemi
jos bei cheminės technologi
jos institutui. K. Daukšas pa
rašė apie 140 populiarių 
mokslo ir publicistikos knygų, 
brošiūrų, straipsnių, skaitė 
per 1500 paskaitų mokslo ir 
etikos temomis, paruošė eilę 
vadovėlių - Kiekybinė analizė, 
Chemijos pagrindai, Neorgani
nė chemija, Neorganinė sinte
zė, Kokybinė analizė.

Aurika ir Algirdas Sele- 
niai, animacinių filmų režisie
riai ir dailininkai, šįmet pla
nuoja sukurti humoristinį ani
macinį filmą Čigonas ir drako
nas. Šis filmas tęs 1998 m. su
kurto filmo Arkliavagio gudry
bės, kur iš atsiritusio siūlų ka
muolio išsivyniojusią istoriją 
rezga arkliavagis čigonas savo 
persekiotojams, temą. Praėju
siais metais Seleniai savo stu
dijoje sukūrė animacinį filmą 
Moters gimimas lietuvio daili
ninko grafiko Stasio Krasaus
ko (1929-1977) atminimui. 
Pagal šio dailininko grafikos 
darbų ciklą Moters gimimas 
sukurtas dviejų minučių fil
mas buvo parodytas Berlyno 
kino festivalio mugėje. Sele
nių filmai Vilniaus mergelė, 
Neringa, Žemaičių pramotė, 
Eglė žalčių karalienė 2000- 
2004 m. dalyvavo daugelyje 
tarptautinių kino festivalių, 
forumų Europoje. Tarptauti
niame animacinių filmų fes
tivalyje Tindirindis Vilniuje 
Seleniai buvo apdovanoti spe
cialiais vertinimo komisijos 
prizais.

Klaipėdos muzikinis teat
ras kovo pradžioje gastrolia
vęs Vilniuje parodė du savo 
populiariausius spektaklius: 
vengrų kompozitoriaus Imre 
Kalmano trijų veiksmų opere
tę Cardašo karalienę (Csar- 
dasfuerstin, anksčiau Lietuvo
je vadintą Silva) ir rusų kom
pozitoriaus Viktor Lebedevo 
dviejų veiksmų muzikinį vei
kalą O, mielas drauge pagal 
prancūzų klasiko Guy de 
Maupassant romaną Mielas 
draugas. Operetę režisavo 
Gintas Žilys, kostiumus sukū
rė Jolanta Rimkutė, sceno
grafiją - Artūras Šimonis, 
choreografija Vaclovo Sas
nausko. Pagrindinį vaidmenį 
atliko Dalia Kužmarskytė, jai 
talkininkavo dainininkai Min
daugas Gylys, Jadvyga Grik- 
šienė, aktoriai Šarūnas Juške
vičius ir Stasys Rezgevičius. 
Dirigentas - teatro vadovas 
Stasys Domarkas. Įdomiai su
konstruotą muzikinį veikalą, 
perpintą choreografinės plas
tikos ir judesio, režisavo Ra
mūnas Kaubrys. G.K.
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3 Resurrection Rd.. Toronto. ON M9A 5G1 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 
v.v.; šeštadieniais 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 nuo 1 v.p.p. iki 8 
v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

—--- I KANADOS ĮVYKIAI ĮĮ—

Tikisi naujų rinkimų

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind............... 1.25%
180-364 d. term.ind.............1.30%
1 metų term.ind.....................1.55%
2 metų term.ind.....................2.00%
3 metų term.ind.....................2.40%
4 metų term.ind.....................2.80%
5 metų term.ind. ..... ........... 3.10%
1 metų “cashable” GIC. . .2.25%
1 metų GlC-met. palūk. .. .2.75%
2 metų GlC-met. palūk. . . .2.75%
3 metų GlC-met. palūk. . . .2.75%
4 metų GlC-met. palūk. .. .3.10%
5 metų GlC-met. palūk. . . .3.50% 
RRSP, RRIF “Variable” ... .1.00% 
RRSP ir RRIF-1 rn.term.ind. . .2.25% 
RRSP ir RR1F-2 m.term.ind. . .2.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .2.85% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .3.35% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .3.75% 
Taupomąją sąskaitą iki ... .1.00% 
Kasd.pal.čekių sąsk.iki . . . .1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................0.65%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind.......................... 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo...................... 5.25%

Sutarties paskolas 
nuo................5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų ................ 4.25%
2 metų ................ 4.70%
3 metų ................ 5.00%
4 metų ................ 5.25%
5 metų ................ 5.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų . . . .4.25%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas
Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas. Nekilnojamo turto paskolas iki 
95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. ir EURO 
valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spausdiname 
asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas, interne- 
tinė bankininkystė.
________ Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė________

Kanados konservatorių partijos atstovų 
suvažiavime Montrealyje 84% delegatų pa
reiškė pasitikėjimą savo vadu Stephen Har
per. Konservatorių partija tikisi naujų rinki
mų, nes dabartinė liberalų vadovaujama parti
ja nesudaro daugumos. Suvažiavime, šalia ki
tų klausimų, vyravo du - abortai ir santuokos 
apibrėžimas. Labai maža balsų persvara abor
tų klausimu nutarta pasilikti prie dabar vei
kiančių Įstatymų, t.y. nedrausti pasirinkimo. 
Santuokos klausimu pasisakyta, kad vedybos 
yra sąjunga tarp vieno vyro ir vienos moters. 
Buvo balsuota dėl sveikatos rūpybos, teisėjų 
parinkimo, pornografijos, Koyoto sutarties, 
derybų su JAV raketų sutarties atnaujinimo ir 
ginklų registracijos pertvarkymo. Konservato
rių partija tikisi parlamento rinkimų dar prieš 
šio parlamento kadencijos pabaigą.

Siena tarp Kanados ir JAV yra lyg rėtis. 
Yra daugiau nei 200 nesaugomų kelių, kuriais 
sieną pervažiavę asmenys turi savanoriškai pa
siekti artimiausią pasienio kontrolės stotį, ten 
deklaruoti prekes. Turima duomenų, kad per 
metus daugiau kaip 1,600 įvairių transporto 
mašinų pervažiuoja sieną, ir nors tų mašinų 
numeriai yra pranešti policijai, tačiau nėra ži
noma, kokie ir kiek asmenų tose mašinose bu
vo ir kokį krovinį vežė. Net ir saugomuose 
punktuose pasienio sargybiniai negali sulaiky
ti prasiveržiančių mašinų, nes jie nėra gink
luoti. Šių pasienio spragų užpildymui reikėtų 
papildomų 250 tarnautojų ir daugiau kaip 15 
mln. dolerių.

Gyventojų gerovė Kanadoje per pasku
tinius 15 metų nepaslinko į priekį. Ekono
mistų nuomone, tikrosios asmeninės dar
bininko pajamos nuo 1989 metų yra mažai 
pasikeitusios. Padidėję asmeniniai pajamų 
mokesčiai valstybei, įvairūs pensijų ir 
sveikatos draudimų planai apkarpo uždarbius. 
Darbo jėgos pakilimas valstybėje dažniausiai

reiškia, kad dvigubas pajamas gaunanti šeima 
praranda bendro šeimyninio laisvalaikio kiekį, 
padidina įtampą šeimose, turi mažiau laiko ir 
dėmesio tarpusavio bendravimui ir užsiėmi
mams su vaikais. Ekonomistų nuomone, yra 
svarbu didinti produktingumą, o ne dir
bančiųjų skaičių, tačiau tikimasi, kad bendras 
Kanados ekonominis lygis gerės per 
ateinančius trejus metus.

Ontario provincijos finansų ministeris 
Greg Sorbara tikisi, kad rinkimų metu 
pažadėtas 10% automobilių draudimo mo
kesčių sumažinimas bus viršijamas. Liberalų 
vyriausybės skaičiavimu, automobilių draudi
mas turėtų sumažėti 10.6%. Provincijos 
valdžia buvo pažadėjusi imtis visų priemonių 
sustabdyti draudimo kainos kilimą, kai 2002 
metais draudimas pakilo 16%, o 2003 metais 
14%. Vyriausybei nustačius įvairių avarijose 
atsitikusių sužeidimų gydymui mediciniškų 
paslaugų ribas, fizioterapijos ir kitų procedūrų 
sumažinimą ir apribojimą, tikimasi, kad tai 
įgalins draudimo įstaigas įgyvendinti drau
dimo kainų sumažinimą. Konservatorių parti
jos kritikai nenumato, kad tai yra realus ap
skaičiavimas, o taip pat aiškina, kad šis kainų 
sumažinimas yra daromas avarijose nuken
tėjusių asmenų sąskaiton.

Šiaurės pašvaistė yra normalus reginys 
Kanados šiaurės gyventojams. Kas stebina net 
ir mokslininkus - tai naujas gamtos reiškinys, 
kad šiuo laiku Grise Fiord ir Resolute Bay 
gyvenantys čiabuviai ir oro bei gamtosaugos 
stotyse dirbantieji žmonės pradėjo matyti 
saulės žaras žiemos metu, kai ten turėtų būti 
gili ir tamsi naktis. Kartais tenka matyti net 
dviejų saulių atspindžius. Tai aiškinama, kad 
dėl globalinio šilimo yra susidarę šilto ir šalto 
oro klodai ir sulenkia saulės spindulius pa
našiai, kaip kad atsitinka su radijo bangomis ir 
sudaro miražo atspindį. A.K.V

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com ——   -—< SKAITYTOJAI PASISAKO

Maloniai kviečiame pasinaudoti 
PAVASARIO PASLAUGA

VIENERIŲ METŲ CASHABLE GIC

2.25%
VIENERIŲ, DVEJŲ, TREJŲ METŲ GIC

2.75%
VIENERIŲ METŲ GIC JAV VALIUTA

2.00%
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

NAUJU ŠVARKU
Čekis - 70 dolerių, prenumerata šiems metams. 

Nauju švarku aprengti Tėviškės žiburiai. Malonu pa
imti į rankas ir skaityti. Esu jau 82 metų, akys dar ma
to, kojos tvirtos. Nuoširdūs linkėjimai jūsų darbe.

K. Savonis, Scotland 
RAŠO SADŪNAITĖ

Sis laiškas rašytas vienai šeimai Toronte. Red. 
Ačiū už Tėviškės žiburius! Teatlygina Gerasis 

Dievas gausiausiai. Noriu pasidžiaugti, kad man teko 
vasario 4-6 dienomis dalyvauti Ženevoje vykusiame 8- 
tame krikščionių forume. Jame, dalyvavo ir kalbėjo 
daug įžymių žmonių, klausėsi apie tūkstantis jaunimo, 
o po to visi meldėmės. Man teko 45 minutes kalbėti 
apie Meilės galią persekiojimo metu. Jaunuoliai vė
liau sakė man, kad pasakojant apie KGB darbus jiems 
šiurpas ėjęs per nugarą. Kalbėdama pabrėžiau, kad 
jaunimo dabar laukia sunki kova, norint likti ištiki
miem Dievui, sąžinei, dorai ir taip patirti pergalės 
džiaugsmą. Tam ypač reikalinga Dievo parama, nuo
širdi malda.

Kelionę finansavo Šv. Jono evangelisto broliai, 
kuriuos aš, kai jie atvykdavo į Vilnių, nuvešdavau į bu

vusius KGB tardymo rūsius, dabar muziejų. Juos labai 
sukrėsdavo kankinimo, šaudymo, šlapių karcerių vaiz
das, o ypač - mūsų nukankintų ir išniekintų partizanų 
kūnai, kuriuos stribai miestelių aikštėse savaitėmis lai
kė išmėtytus... Sakydavo, kad net fašistai taip baisiai 
nesielgdavo su nužudytais. Todėl jie mane ir pasikvie
tė, kad jaunimui apie tai papasakočiau.

Buvo platinamos mano prancūzų kalba knygos 
Šypsena gulage ir Meilė nemiršta, kurių per kelias va
landas neliko. Jas buvo padauginę Šv. Jono broliai.

Po to brolių dėka, 7-10 dienomis buvau Paryžiuje 
ir Orleane. Ten kalbėjau su televizijos, radijo ir spau
dos atstovais, be to, gausiai susirinkusiems Orleano ir 
apylinkių gyventojams. Įdedu kopiją skelbimo, apie 
susitikimą Orleane. Ačiū Dievui ir broliams, susitikau 
daug gerų žmonių, kartu meldėmės už teisingą taiką 
pasaulyje. “Kur nėra teisingumo, nėra taikos” - sakė 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II-sis. 1944 vasario 23 d. so
vietai įvykdė čečėnų ir ingušų tautų genocidą, išvežda- 
mi iš Tėvynės. Tremtyje jų žuvo 70%. Ir dabar - vyk
domas siaubingas genocidas, pasaulio galingieji tyli. 
Melskime, kad Šv. Dvasia apšviestų visų protus! Su 
nuoširdžia pagarba -

Jūsų sesė Nijolė Vilnius, 2005.11.23

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905>271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 
M6R 2L2 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 Lt. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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 tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

LAIDOTUVIŲ NAMAI

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking”)

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Hm Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiani gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELI U

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

http://www.rpcul.com
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“Aušros” klubo “molekulės” su trenere Aleksandra Valadkaite

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Žinios iš Lietuvos
• Amerikos Katalikiškojo universiteto sporto rūmuose Vašingto

ne įvyko kasmetinės vyrų krepšinio varžybos Lietuvos ambasados 
JAV taurei laimėti. Ambasados taurę trečius metus iš eilės laimėjo 
Čikagos “Žalgirio” komanda, baigmėje 57:45 nugalėjusi Vašingtono 
“Vėjo” komandą, kurioje žaidė ir Lietuvos ambasados darbuotojai. 
Trečią vietą laimėjo Connecticut “Ąžuolai”, 43:33 nugalėję Vašingto
no “Vėjas 2” komandą.

• Pasibaigus Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) vaikinų 
grupėje reguliariajam sezonui, nugalėtojų vardą iškovojo Kauno 
technologijos universiteto (KTU) komanda. Antroje vietoje liko 
LSKL čempionų titulą ginanti Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDJU) komanda.

• Paskutinėje Baltijos krepšinio lygos (BBL) pirmojo padalinio 
reguliaraus sezono tarpusavio dvikovoje Kauno “Žalgirio” komanda 
namuose 79:78 palaužė Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkus ir pasiliko 
BBL varžybų lentelės viršūnėje. Rungtynių ilgosios pertraukos metu 
buvo pagerbtas 60 metų jubiliejų šventęs ilgametis “Žalgirio” žaidė
jas Modestas Paulauskas, kuris į salę įjojo arkliu. Jam gimtadienio 
dovaną įteikė Lietuvos seimo pirm. Artūras Paulauskas.

• Lietuvos šachmatininkas Aloyzas Kveinys tapo 36-ojo atvirojo 
Norvegijos šachmatų čempionato nugalėtoju.

• Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ėjimo varžybose “Dudins- 
ka 50”, kuriose dalyvavo 12 šalių sportininkai, pagrindinį 50 km 
sportinio ėjimo nuotolį laimėjo kinietis H. Yucheng (3 vai. 40 min. 
30 sek.). Lietuvos atstovas Daugvinas Zujus baigė aštuntas (4:10:31) 
ir Anatolijus Launikonis - devintas (4:12:45).

• Danijoje vykusiose tradicinėse orientavimosi sporto varžybose 
“Spring Cup-2005” vilnietė Ieva Sargautytė, atstovaujanti Švedijos 
klubui “Moras OK”, tapo naktinių varžybų nugalėtoja.VR

“Tauro” medziotojų-žuklautojų klubo stovykla is ežero pusės. 
Metinis balius Toronto Lietuvių Namuose š.m. balandžio 23 d.

Naujausi leidiniai
Patys naujausi leidiniai, in

formatyvi, vertinga Rokiškio 
“Romuvos” gimnazijos biblio
tekos fondo dalis. Vykdant “Li
tuanistikos centro” kūrimo 
programą, fondą papildėme už
sienio ambasadų, esančių Lie
tuvoje leidiniais. Labai gerano
riškai ambasadoriai ir kiti am
basadų darbuotojai įsiliejo į 
Rokiškio “Romuvos” gimnazi
jos bibliotekos vykdomą prog
ramą.

Kuriamą centrą papildėme 
Austrijos, Vokietijos ambasadų 
naujausiais lietuvių ir vokiečių 
kalbomis leidiniais, Danijos 
ambasada kartu su informaty
viais leidiniais apie Daniją jau
nesniesiems skaitytojams pa
dovanojo H.K. Andersono pa
sakų knygą Dvylika iš pašto ka
rietos, Japonijos ambasada pra
džiugino geografijos ir istorijos 
mokytojus, papildydama fondą 
labai vertingu leidiniu Japoni
jos vaizdai ir japoniškais žurna
lais. Europos sąjungos ambasa
da jau nebe pirmą kartą gimna
zistus pradžiugina Gedimino 
Vitkaus naujais leidiniais.

Lenkijos respublikos am
basadorius Jerzy Bahr, rašo: 
“Tikiu, kad šiek tiek prisidėsi
me prie Jūsų bibliotekos loby
no išplėtimo. Linkiu tolesnės 
Jūsų institucijos plėtros”. Len
kijos ambasados atstovai labai 
kruopščiai surinko didžiulę 
siuntą leidinių apie visuose Lie
tuvos kampeliuose, kur tik iš
leisti leidiniai apie lenkų istori
ją, kultūrą... Olandijos ambasa
da padovanojo vertingus meno 
albumus, Suomijos ambasados 
atstovai atsiuntė ne tik leidinių 
apie savo šalį, bet ir fondą pa
pildė garsių Suomijos rašytojų 
romanais lietuvių kalba.

Reda Kaselytė,
Rokiškio “Romuvos” 

•gimnazijos bibliotekos vedėja

HOMELIFE

L i

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 134 milijonus dolerių
MOKA UZ:
1.00%Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.55% už 1 
2.00% už 2 
2.40% už 3 
2.80% už 4 
3.10% už 5 
1.25% už 1 
2.60% už 1 
2.60% už 2 
2.60% už 3 
3.10% už 4 
3.50% už 5 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.25% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.50% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
2.85% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.65% už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo.......... 5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. term, indėlius 
m. GIC mėn. palūk.
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. 
m. GIC invest, pažym. DUODAME

• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

(fixed rate)
1 metų .. . .. .4.00%
2 metų ... . . .4.40%
3 metų __ . . .4.80%
4 metų ... . . .5.25%
5 metų ... . . .5.50%

su keičiamu
nuošimčiu ... . . .4.25%

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 
PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!

GALITE PATIKRINTI SAVO BALALNSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 
Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p. 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

Cirrus

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 'HomeLrfe Realty
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416;763-5161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, Bsc OLs oup 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426

E-mail: tomsenkus@rogers.com

RATHBURN/PONY TRAIL, sku
biai parduodamas 4 miegamųjų 
“townhouse”, atnaujinta virtuvė, 
nauji langai (2004) į pietų/rytų 
pusę. Namas puikioje būklėje, 4 
prausyklos, arti parduotuvių, 
transportacijos. Prašo $253,700.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI,ba 

416-879-4937
(nešiojamas)

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St West
Tel. (416) 763-5677

Arti milijono dolerių lietuvybei
Šauniai paminėta Hamiltono kooperatyvo TALKA 50 metų

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor 
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

veiklos
STASYS DALIUS

2005 m. kovo 5 d. metiniame narių susirinki
me Jaunimo centro salėje Hamiltone lietuvių 
kredito kooperatyvas Talka kartu paminėjo ir 50 
metų savo veiklos sukaktį. Kai dabar žvelgiam į 
išaugusią, gražiai su pasisekimu bei pelnu vei
kiančią Talką, įsikūrusią nuosavuose namuose, 
turime būti dėkingi iniciatoriams Ernestui Leng- 
nikui ir Jonui Kšivickiui, kurie po ilgesnių pasi
tarimų ryžosi sušaukti informacinį susirinkimą 
1955 m. sausio 23 d., kur, dalyvaujant 80 žmonių, 
buvo išrinktas papildytas steigėjų komitetas, kurį 
sudarė Ę. Lengnikas, J. Kšivickis ir E. Sudikas. 
Jie prieš 50 metų įsteigė ir nepaisydami pradinių 
sunkumų ėmėsi darbo nežinomoje kooperatinė
je dirvoje. O šis komitetas jau sušaukė 1955 m. 
vasario 13 d. kooperatyvo steigiamąjį susirinki
mą, kur buvo išrinkta pirmoji valdyba, kredito ir 
revizijos komitetai. Ši data laikoma Talkos įstei
gimo diena.

Daugeliui žymiai vėliau įstojusių narių da
bar mažai žinoma arba net sunkiai įsivaizduoja
ma kokiomis sunkiomis sąlygomis kooperatyvą 
įsteigus teko dirbti, kiek reikėjo pasiryžimo, pa
sišventimo ir pastangų tiems pirmūnams. Pradė
jus darbą kukliomis, labai mažomis sumomis per 
tuos penkis dešimtmečius išaugo į tvirtą milijoni
nę įstaigą, apie ką steigimo dienomis galima bu
vo tik pasvajoti. Lietuvių kooperatyvo steigėjai, 
kurių jau nebėra tarp gyvųjų, turėjo didelę drąsą. 
Puoselėtos jų viltys neapvylė, Talka išaugo į stip
rią finansinę lietuvių įstaigą.

Dabar minėdami 50 metų Talkos darbo su
kaktį esame dėkingi ir su pagarba prisimenam 
steigėjus ir pirmosios valdybos bei komitetų na
rius, kurie laisvalaikiu vakarais dirbdami aukojo
si šviesesnei Talkos ateičiai.

Į šį jubiliejinį 50-tąjį susirinkimą atvyko ir 
užsiregistravo 201 narys ir svečiai, tarp kurių Pa
ramos kredito kooperatyvo pirm. A. Šileika su 
Ponia, vicepirm. R. Urbonavičiūtė, Prisikėlimo 
kredito kooperatyvo vicepirm. V. Bireta, ižd. A. 
Simonavičius, rev. k-to E. Macijauskas, ved.pav. 
R. Prakapas, Montrealio lietuvių kredito unijos 
Litas pirm. Andrius Gaputis, Vilniečių sąjungos 
pirm. B. Saplys, Credit Union Central of Onta
rio direktorius Alan A. Marentette ir Ontario 
Deposit Insurance atstovas Richard Dell. Tarp

sukaktis
atvykusių malonu buvo matyti iš 31 pasirašiusių 
įsteigimo raštą dar gyvus pionierius - Juozą As- 
menavičių, Joną Gimžauską, Vincą Kežinaitį ir 
Joną Stanaitį- Taipgi dalyvavo buvęs Talkos pir
mininkas 1978-1981 m. Juozas Krištolaitis.

Talkos valdybos pirm. J. Stankus, pasvei
kinęs susirinkusius narius į šį jubiliejinį susirinki
mą, perskaitė 24 mirusių 2004 m. narių pavar
des, kurių atminimas pagerbtas atsistojimu. Bal
sų skaičiavimo komisijon pakvietė V. Apanavi
čių, J. Jokubyną, M. Joniką, A. Kamaitį, L. Paš- 
kų. Sekr. M. Gudinskas perskaitė praeitų metų 
susirinkimo protokolą, kuris buvo priimtas be 
pataisų.

Valdybos pirm. J. Stankus savo pranešime 
pažymėjo, kad 50-ieji veiklos metai apvainikuoti 
su 50 mln. dol. balansu. Užbaigti 2004 m. su geru 
pelnu, kuris įgalino papildomai pridėti nariams 
palūkanas indėlininkams ir skolininkams. 
Indėlininkams duota 22% papildomų palūkanų 
už visas taupymo sąskaitų palūkanas kartu su 
RRSP ir RRIE Skolininkams sugrąžinta 12% 
palūkanų už palūkanas, sumokėtas Talkai iki 
metų pabaigos. Visiems nariams išmokėta papil
domų palūkanų $392,728 ir pridėta po du 
“patronage” Šerus - $79,500. Iš viso nariams grą
žinta $472,228.

Talka moka taupytojams aukštesnes palū
kanas ir ima žemesnes palūkanas už paskolas. 
Kai kurie nariai dar laiko dalį savo santaupų 
kitose institucijose, bet ar jie gauna papildomų 
palūkanų?

Praeitieji 2004 m. Talkai ekonomiškai buvo 
geri ir Talkos rezervai didėja - yra per 4 mln. dol. 
Nariams yra saugu laikyti indėlius Talkoje ir 
gauti aukštesnes palūkanas. Be to, Talkos raš
tinės pastato vertė yra apie $300,000. Draudimas 
yra $100,000, o RRSP ir RRIF apdrausti atski
rai. Talka, kaip ir anksčiau, apmoka visas 
transakcijas bei kitus patarnavimus. Kitos finan
sinės institucijos už šiuos patarnavimus ima 
mokestį. Talkoje galima atlikti visas finansines 
apyvartas asmeniškai ar kompiuteriu per inter
neto tinklą. 2004 m. Talkos gegužinė sutraukė 
didelį būrį narių ir svečių. Tai sudarė progą na
riams pabendrauti ir praleisti laiką gamtoje.

• (Bus daugiau)

Gal męs pernelyg skundžiamės...

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412

MARGUTIS Parcels
>§T34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042 

i' Žj* —ęnReguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
S COUPON

*VOU ior 1 parcel
*coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

00* 
off“

KUN. K. AMBRASAS, S.T
Iš tikrųjų, gal mes per daug skundžia

mės, kad šiandien neturime eretų, kudirkų, 
basanavičių, maironių, valančių. Kad daug 
turime idėjų, bet, deja, neturime idealistų. 
Mes jų - anų laikų šauklių, tautinių ir bažny
tinių heroldų, garsiai šaukusių prie arklo, 
knygos, lyros, drąsiai raginusių prie doros, 
blaivystės ir brolystės jau neprikelsime. Mes 
jau kartą juos turėjome. Ir džiaukimės. Die
vui už juos dėkokime.

Mūsų tauta ne tik praėjusiais dešimtme
čiais ir amžiais turtinga gabių, kūrybingų ir 
išradingų žmonių. Tik mokėkime juos atpa
žinti, gebėkime juos tausoti, deramai pagerb
ti, apie juos vis garsiau kasdien labadien kal
bėti, iš jų mokytis ir sekti jų pramintais ta
kais, savo gyvenime dar gilesnes pėdas patys 
palikime.

Labiausiai svarbu juos pastebėti, pažinti 
ir jais sekti, iš jų mokytis ir patys tokiais būti. 
Nors kai kurie ir, reikia pasakyti, didžiuma jų 
nuo ligų, amžiaus nepakeliamos svetimų naš
tos, bet daugiausia nuo klastingos ir žiaurios 
rankos žuvę, tragiškai ir dažniausiai paslap
tingai dingę, prapuolę, sudeginti ir nežinio
mis pradanginti, nelygioje kovoje galvas pa
dėję. Bet tiktai apsidairykime, mokėkime da
bartyje - bažnyčioje, salėje, susirinkime, šei
mose, šalia savęs - išgirsti jų balsą mūsų miš
kuose ir soduose giedančių giesmininkų 
paukščių balsuose, atpažinti jų siekius jų kal
bėtose maldose. Jų didvyriška laikysena prieš 
smurtą kamerose, tardymuose, lageriuose ir 
karceriuose, taigose ir tundrose tesustiprina 
mus, dažnai kantrybės, atgailos, ryžto ir va

lios viržius atleidžiančius, savo pasižadėji
mus ir švenčiausias priesaikas užmirštančius. 
Tesustiprina. Teparagina.

Vargu ar daug pasaulyje rasime tokių 
tautų, kaip mūsiškė, kur ketvirtis tautos vie
naip ar kitaip buvo sumindžiota purvino 
pado, paliesta nuožmios okupanto neteisy
bės, laužyta prievartos, melo, kančios ar net 
sunaikinta negailestingos mirties. Kas 
suskaičiuos tuos tamsiuose požemiuose ir 
karceriuose dejones, aimanas, surankios 
motinų, prie žuvusiųjų savo vaikų partizanų 
išlietas ašaras, kas išmatuos mūsų dvasinius 
penkiasdešimties metų nuostolius?

... Ir štai - Kybartų parapijos bažnyčioje 
šių metų vasario mėn. dvidešimtąją dieną la
biau nei į kokius iškilnius ir garsiausius atlai
dus suplaukė keli šimtai žmonių. Tai ne šiaip 
sau smalsuoliai, įdomių reginių ir pramogų 
mėgėjai. Didžiumą jų - patys savo kailiu pa
tyrę nuoskaudas, praeities neteisybes ir patys 
rizikavę savo laisve, tarnybomis, šeimomis, 
ramybe ir duonos kąsniu, kad būtų išsaugo
tas tikėjimas, laisvas žodis, paskleista po ko
jomis paminta, visokiais būdais išniekinta ir 
kraupiai iškreipta tiesa.

Šie keli šimtai įvairaus amžiaus maldi
ninkų - praėjusių laikų ir kartu šiandienio su
kaktuvininko - kunigo Virgilijaus Jaugelio 
amžininkai ir jų vaikai, išaugę tąja dvasia, ku
rios taip dažnai pasigendama dabartinėse 
mūsų mokyklose, gatvėse, įstaigose, iškylose, 
net mene, kultūroje ir visame gyvenime...

Kybartuose buvo iškilmingai paminėta 
kun. Virgilijaus Jaugelio 25 metų mirties su
kaktis.
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Prisikėlimo parapijos”Kretingos” stovyklautojų šokiai įvyko š.m. 
sausio mėn. Nuotraukoje vaikučiai, padėję surengti “Krautuvėlę”. Iš 
k.: Rytis Melkis, Simone Pabrėžaitė, Jasqueline Farrugia, Justė 
Melkytė, Adelė Pabrėžaitė ir Danielė Šablinskaitė Ntr. R. Melkienės

LAIMIMO ŽODIS
Lietuvių patriotinės poezijos konkursas

(Pagyrimus gavę Toronto Maironio mokyklos mokiniai)
Eilėraštis Laiškas Lietuvai

• Skautų-vyčių įžodį Giedraičio klubo sodyboje kovo 12 d. davė 
Aras Ruslys ir Justinas Tarvydas. Dalyvavo daugiau kaip 20 jaunesnių 
ir vyresnių skautų-vyčių. Sveikinam naujus vyčius ir dėkojam klubui 
už leidimą pasinaudoti patalpomis.

• “Romuvos” valdybos nutarimu, numatyti šie darbo savait
galiai: gegužės 14-15, birželio 18-19, liepos 16-17. Kviečiame tėvelius 
ir visus prisidėti.

• “Romuvos Ine.” metinis susirinkimas įvyks balandžio 20, tre
čiadienį, 7 vai. vak. Lietuvių Namuose. Kviečiam visus dalyvauti.

• “Romuvos” valdyba dėkoja A. Bumbuliui už $200 auką, a.a. E. 
Dailydienės atminimui. M.R.

Jurų skautų “bebrai” rudenio iškyloje Albion Hills parke
Nuotr. R. Punkrio

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

L/t/iuanian Air/znes
GSA

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS
ASTRA SKII’AITĖ-IAIARSKY
Norintiems keliauti su grupe į Lietuvą š.m. 
birželio 27-29 d.d. turime vietų žemiausiomis 
kainomis skrendant "Air Canada ” ir Lietuvos oro 
linijomis. Skambinkite 416-209-7737.

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

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

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

Lietuva brangi mano tėvyne, 
Kur žali miškai gražiai žaliuoja, 
Kur Nemunas pro šalį teka, 
Ir paukščiai baltus debesėlius seka, 
Kur laimė, 
Kur džiaugsmas, 
Kur Lietuva, 
Mano gimtinė šalis, 
Ten aš palikau savo draugus, 
Ir labai geras mintis.
Ten mėlynas dangus kloja žemę, 
Ir jaunos mergelės vandenį semia. 
Ten meilė, gėrybė 
Ten mano šalis, 
Ten mūsų visų Lietuva!

Algis Puteris

Brangi, Lietuva, 
Tu sujungei visus lietuvius, 
Nuo Kanados iki Australijos, 
Nuo Europos iki Amerikos per savo krepšinį. 
2003 metais laimėjai Europos turnyrą, 
Nors nepasiekei Graikijos aukso, 
Bet širdyje visų lietuvių, 
Tu būsi numeriu pirmu.
Nors pergalės Jūs nelaimėjot, 
Bet visi lietuviai į tave žiūrėjo, 
Jasikevičius, Macijauskas, 
Vardai kurie yra lietuvių hero. 
Tu tikrai esi #1, 
Tarp lietuvių širdžių, 
Ir tarp viso pasaulio, 
Aš tik noriu sakyti - AČIŪ!

Edvardas Paulionis

“Neringos” trauka
Pernai netikėtai grįžau į 

“Neringos” stovyklą. Keletą 
metų stovyklavau ir vadova
vau Dainavos stovykloje, o pa
sitaikė taip, kad didesnę 2004 
m. vasaros dalį praleidau New 
Hampshire ūkiuose. Prisimi
niau, kad labai netoli buvo 
“Neringos” stovykla ir kad 
galbūt galėčiau ten praleisti 
kelias savaites. Paskutinį kartą 
“Neringoje” buvau, kai mama 
dar mokė muzikos, o aš, jau
nas ir nerūpestingas, bėgiojau 
po pievą su draugu. Labai ma
žai ką iš tų dienų prisimenu; 
vienas, kitas vaizdas liko at
mintyje. Prisimenu, kad vy
riausios merginos dažnai dai
nuodavo Ar atsiminsi su Vytu

Baziku, kad Norbertas kartais 
neleisdavo ateiti į dirbtuvę ir 
kad vakarais į mūsų namelį 
ateidavo meno mokytoja ir 
mums sekdavo pasakas.

Taip išėjo, kad aš ne vie
nas grįžau į “Neringą”. Po de
šimtmečio į rytus iš Kaliforni
jos grįžo kaip tik ta meno mo
kytoja, Danguolė Kuolienė, 
kuri mums naktimis sekdavo 
pasakas ir jau su nauja stovyk
lautojų karta bendravo ir atli
ko meno darbelius. Taip ir yra 
su “Neringa” - visi, kurie ten 
praleidžia bent kiek laiko, ku
ria jos nuotaiką, kuri “Nerin
goje” pasilieka ir laukia jų su
grįžtant. Tuo tarpu stovyk
lautojų veidai keičiasi, bet

Smagus žaidimai “Neringos” stovykloje

“Neringos” dvasia - ta pati, 
pažįstama. Ji yra ta dvasia, ku
ri ugdo draugystes ir tikrą šir
dies ramybę. Ji yra ta dvasia, 
kuri atveria žmogui gyvenimo 
pilnatvę. Ir ne visada aišku, 
kas ką kuria, ar žmogus - dva
sią, ar dvasia - žmogų. Taip 
“Neringos” dvasia pasilieka su 
tais, kurie ją kartą pajuto bei 
kūrė, ir vilioja juos ją vėl at
kurti. Ne be reikalo lieka at
mintini šių metų stovyklinės 
dainos žodžiai:
Minutės bėgs, daina nutrūks, ir 
mes paliksime “Neringą”./Už 
šios stovyklos durų slenksčio 
paliksime širdies dalelę.

Saulius Kliorys 
“Neringos” stovykloje ren

giamos programos vaikams ir 
šeimoms lietuvių bei anglų kal
bomis. Jos siekia supažindinti 
stovyklautojus su lietuvių kul
tūra per žaismingus ir prasmin
gus užsiėmimus. Jos siekia, taip 
pat įgalina visus tobulėti, pa
žinti save ir gyventi krikščio
niška dvasia. Šią vasarą jau 36- 
tus metus Švenčiausios Merge
lės Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo seserys ir “Neringos” va
dovybė rengs stovyklas Ver
mont© valstijoje. Norinčius 
daugiau sužinoti apie “Nerin
gos” veiklą, kviečiame apsilan
kyti www.neringa.org tinkla- 
lapyje arba paskambinti sto
vyklos vedėjai Vidai Straz
dienei, 978-582-5592. Iki pasi
matymo “Neringoje”!

Kodėl aš norėčiau pamatyti Lietuvą
Šeštojo skyriaus mokiniai Toronte rašo, kodėl jie norėtų Lietuvą pamatyti, ir tie, kurie jau tu

rėjo progą Lietuvą aplankyti, pasakoja, kas jiems patiko ir kodėl jie grįžtų į Tėvynę....

• Man labai patinka Lietuva, todėl kad ten 
laisva žemė. Ten labai gražus oras. Kiekvienais 
metais aš kažką naujo matau. Anikė Rudnitsky

• Lietuva yra viena iš gražiausių kraštų pa
saulyje. Visos pilys, visi pliažai, kalnai nuos
tabūs. Nida man yra švariausia vieta Lietuvoje, 
todėl gamta ten yra švari ir kitokia. Žinau, kad 
buvau jau Lietuvoje, bet labai norėčiau su
grįžti. Larisa Saplytė

• Kai aš nuskridau į Lietuvą, man ji labai 
patiko. Man labai patiko todėl, kad aš galėjau 
pamatyti Vilnių, Kauną, Nidą ir visas pilis. Aš 
galėjau plaukti Baltijos jūroje. Lietuvoje buvo 
labai smagu, ir aš noriu ten vėl apsilankyti.

Tomas TYussow
• Man patinka jūra, kadangi mėgstu mau

dytis ir statyti pilis su smėliu. Man patinka lai
vai, vanduo ir plaukti. Laivai yra gražūs. Man 
patinka kaimas labiausiai. Kaime smagu, links
ma ir yra daug ką veikti. Austėja Vaškevičiūtė

• Aš jau buvau Lietuvoje. Man labai pati
ko pamatyti savo Tėvynę. Man patiko eiti į Vil
niaus katedrą, pamatyti Trakų pilį ir vaikštinėti 
po miestą. Aš labai norėčiau grįžti į gražiąją 
Lietuvą. Veronika Jonuškaitė

• Aš norėčiau vykti į Lietuvą, pamatyti di
deles pilis. Ten susitikčiau savo senelius, pus
brolius ir pusseseres. Ir galėčiau atostogauti.

Povilas Grigutis
• Man patiko Lietuva todėl, kad buvo la

bai malonu aplankyti Trakų pilį. Man irgi pa
tiko gražūs pastatai ir gamta. Rūta Rėkutė

mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.neringa.org


14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.III.29. Nr. 13

AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,

liūdesyje likusius žmoną ALVINĄ, sūnų STASĮ, 
dukras VITALIJĄ ir DANUTĘ su šeimomis, 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai

Tautybių diena Kanados kariuomenės stovykloje

AtA
ALFONSUI PALČIAUSKUI

mirus Hamiltone, giliausią užuojautą reiškiame jo 
sūnums - PAULIUI, MYKOLUI ir ADOMUI bei 
sesutei BIRUTEI PALČIAUSKAITEI -

Lėlių šeimos iš Toronto ir Ročesterio

VYTAUTAS PEČIULIS
Nuo 1995 m., kai atvyko pirmieji Lietuvos 

karininkai mokytis į Kanados kariuomenės 
Camp Borden stovyklą, praėjo dešimt metų. Da
bartiniu metu keturi karininkai pradėjo antrą 
dešimtmetį, kai Kanados gynybos ministerija pa
dengia visas išlaidas Šiaurės Atlanto sąjungos 
(NATO) programoje. Anglų kalbos mokymo 
pagrindas buvo ir yra tas pats visoms Rytų Euro
pos valstybėms, kurios buvo sovietų pavergtos, 
palengvinti prisitaikyti prie vakarietiškų valsty
bių karinių struktūrų. Paskutiniųjų keleto metų 
eigoje vienuolika valstybių iš rytinės Europos 
buvo priimtos narėmis ŠAS.

Su laiku keisis dabartinio mokymo sąlygos, 
kai po trejų metų nuo priėmimo į ŠAS keisis

ramą teikia Prisikėlimo kredito kooperatyvas, 
kredito kooperatyvas Parama, Kanados lietuvių 
fondas ir Kanados Tautos fondas. Visų bendro
mis pastangomis galima karininkams atitinka
mai padėti ir atstovauti bei pagarsinti Lietuvą.

Kuopos moterys Anelė Pajaujienė, Vida 
Baltrušaitienė, vadovaujamos Irenos Pečiu
lienės, bei padedamos Rūtos Žilinskienės ir 
Violetos Gibavičienės, paruošė rodinių ir maisto 
stalus. Sienos papuošimą buvo atlikę iš anksto 
karininkai. Maisto paruošime daugiausia darbo 
įdėjo Irena Pečiulienė, kurios aukštas šakotis, 
platus ir aukštas skruzdėlynas, grybų kalvelė 
arba vadinama baravykų šeimyna, baravykėlių 
pintinė, beržo šaka, lašinėčių pintinė sudarė 
pagrindą puošniam maisto stalui. Daugiau

PADĖKA
AtA

ALEKSANDRA PETRAUSKIENĖ
mirė 2004 m. gegužės mėn.

Dėkoju Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. 
Simanavičiui, OFM, už gedulines Mišias ir malonius 
žodžius. Taip pat dėkoju Tėvams pranciškonams, 
dalyvavusiems Mišių aukoje.

Dėkoju solistams D. Radtkei ir Rimui Paulioniui 
už gražų giedojimą. Ačiū karsto nešėjams ir visiems, 
atsilankiusiems palydėti mano brangią mamą i amži
no poilsio vietą Anapilio kapinėse. Padėka B. Sta
nulienei už labai gražiai paruoštas vaišes —

sūnus Stasys Petrauskas ir šeima

lengvatos, kurios dabar tei
kiamos. Valstybės, norinčios 
vėliau siųsti karininkus mo
kytis, turės pačios padengti 
išlaidas. Anksčiau priimtos į 
Sąjungą Lenkija, Vengrija ir 
Čekija turi pačios apsimokėti 
mokymo išlaidas. Lenkija 
nustojo siuntusi savus kari
ninkus, o Vengrija ir Čekija 
padengia savų karininkų 
išlaidas.

Lietuvos karinių pajėgų 
karininkai, kurie dabartiniu 
metu mokosi, yra karo medi
cinos tarnybos vadas pik. 
Leonardas Bakaitis, karo 
policijos vadas pik. Itn. 
Sigitas Butkus, bendros para-

Grupė Toronto lietuvių su Lietuvos karininkais Kanados ka
riuomenės stovykloje Camp Borden, kur jie mokosi anglų kalbos, 
drauge su daugelio valstybių karininkais surengtą vaišių dieną

PADĖKA
Ta skausmo valanda, kaip ašara sūri, 
Į sielos gelmes be garso nulašėjo.
Pripildyta taurė ir nieko neturi,
Kas širdį džiugino ir guodė, ir žavėjo.

N. M. Putinas

MYLIMAM VYRUI, TĖVUI, UOŠVIUI, TĖVUKUI

AtA
VLADUI RAMANAUSKUI

iškeliavus amžinybėn (1923.XII.10-2005.II.8) 
nuoširdžiai dėkojame kun. Kazimierui Kaknevičiui už Ro
žinį ir maldas laidotuvių namuose. Dėkojame prel. Jonui 
Staškevičiui už atnašautas gedulines Mišias, kartu su kun. 
K. Kaknevičium, kuris pasakė labai jautrų pamokslą, išreiš
kiantį mūsų šeimų ilgametį artimumą; dėkojame už velio- 
nies palydėjimą į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono lietuvių 
kapinėse.

Ypatingai dėkojame parapijos chorui, R. Paulioniui ir 
D. Radtke už labai jausmingą giedojimą, muzikui J. Govė- 
dui už vadovavimą. Jų giedojimas labai sujaudino mus, nes 
velionis parapijos chore giedojo daugiau kaip 50 metų.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir artimiesiems, 
pagerbusiems velionį laidotuvių namuose savo apsilanky
mu, atsiuntusiems gėlių, užprašiusiems Mišias už jo vėlę; 
dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudo
je, gausiai aukojusiems Tėviškės žiburiams, Slaugos na
mams “Labdara” ir vėžiu bei džiova sergantiems vaikams 
Lietuvoje. Dėkojame B. Matulaitienei, M. Povilaitienei ir 
B. Kazlauskaitei už aukų rinkimą. Ačiū draugėms už pyra
gus ir J. Gurklienei už skanius pietus.

Velionies meilė Dievui, tėvynei Lietuvai, šeimai ir gi
minėms, jungia ir stiprina mus visus liūdesio valandą.

Ilsėkis ramybėje -
žmona Alvina ir vaikai - Vitalija Renyi, 

Stasys Ramanauskas, Dana Chomomaz bei šeimos

Nuotr. K. Poškaus

Apsilankę Tailandijos parodos skyriuje Virginija Pečiulytė ir 
Alvydas Bražukas su Tailandijos karininkais Camp Borden

Nuotr. V Pečiulio

mos logistikos bataliono 
vadas pik. Itn. Klaidas Tolys ir 
judėjimo kontrolės centro 
štabo viršininkas kpt. Kons
tantinas Andrejevas. Per de
šimtį metų skaitant dabar
tinius karininkus, Bordeno 
bazėje mokėsi 119 karininkų 
ir trys civiliai krašto apsaugos 
ministerijos tarnautojai. Iš 
119 karininkų du mokėsi 
skirtingame vadų kurse To
ronto karinėje kolegijoje. 
Vienas iš jų pilnus metus, 
antras pusę metų ir vienas 
mokėsi Kingstono karinėje 
akademijoje.

Trys karininkai yra buvę 
trumpam kursui po du kartus 
Bordeno bazėje. Taip pat trys 
kariuomenės kapelionai mo
kėsi Bordene karinio kape
liono užduoties kurse, kuriame nebuvo mokoma 
anglų kalbos, o tik karinio kapeliono pareigybės. 
Kalbą kapelionai išmoko Lietuvoje.

Anglų kalba yra dėstoma Lietuvos karinėje 
akademijoje, Baltiečių karinėje kolegijoje ir vi
suose kariuomenės daliniuose. Bendravimas su 
kitų valstybių kariuomene vyksta anglų kalba, ir 
Lietuva yra pilnai pasiruošusi, nes dauguma ka
rininkų mokėsi kitų valstybių karinėse progra
mose. Rinktiniai daliniai dalyvauja taikos palai
kymo misijose buvusioje Jugoslavijoje, Afganis
tane ir Irake.

Dabartiniu laiku Bordeno bazėje mokosi 
devyniolikos valstybių karininkai. Iš Europos 
valstybių karininkus yra atsiuntusios: Lietuva, 
Latvija, Estija, Ukraina, Rusija, Rumunija, Bul
garija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, 
Albanija ir Vengrija. Iš Azijos valstybių dalyvau
ja Tailandija, Filipinai, Malaizija, Korėja, Mon
golija ir Kinija.

Kurso metu rengiama tautybių diena, kurio
je kiekvienos valstybės atstovai surengia meno 
parodas ir pavaišina savuoju maistu bei gėrimais. 
Maisto ir gėrimų susidaro įvairovė, nes kiekvie
na tauta turi skirtingai pagamintą maistą. Paro
dos tikslas - supažindinti vieniems kitus su menu 
ir maistu. Daugiausia tai sudomina Kanados ka- 
rininkiją ir visuomenę. Parodas atskirų valstybių 
karininkams padeda surengti jų tautybių išeivi
jos bendruomenės.

Lietuvos karininkams pagalbą teikia Toron
to Vlado Pūtvio šaulių kuopa, kurios pastangas 
parėmė Kanados lietuvių bendruomenės krašto 
valdyba, KLB Toronto apylinkės valdyba, Lietu
vių Namų vyrų būrelis ir asmeniška auka Rūta 
Žilinskienė. Karininkų bendriems reikalams pa-

pyragų pagamino parodoje nedalyvavusios Irena 
Paznėkienė, Bernadeta Pečiulienė ir Aldona 
Stungurienė. Anelės Pajaujienės lietuviškas sūris 
su lietuviška duona patraukliai viliojo ragau
jančius. Skoningai paruoštus sumuštinėlius ir 
puošnų gėrybėmis apkaišytą “arbūzėlį” paga
mino kulinarė Janina Gurklienė. Gėrimų pa
vaišinimui rūpinosi patys karininkai, kurie 
atsivežtais iš Lietuvos gėrimais patenkino 
kiekvieną lankytoją. Gėrimų stalą papildė lietu
viškas “Švyturio” alus, kurio parūpino garbės 
konsulas Liudas Matukas ir prelatas Jonas Staš
kevičius. Lankytojų įvertinimas buvo labai geras, 
ir lietuvių parodai pripažinta pirmoji vieta. Lie
tuviško skyriaus pažibomis buvo tautiniais dra
bužiais pasipuošę Virginija Pečiulytė ir Alvydas 
Bražukas. Su jais daug darė nuotraukų ir kvietė 
į savo parodas nuotraukoms bei pasisvečiavimui.

Parodoje, kuri įvyko kovo 10 dieną, dalyva
vo rekordinis lietuvių skaičius. Atvyko generali
nis garbės konsulas Liudas Matukas, KLB kraš
to valdybos atstovai - Rūta Žilinskienė, Algirdas 
Vaičiūnas ir kun. Vytautas Staškevičius. KLB 
Toronto apylinkės valdybai atstovavo pirm. 
Danutė Garbaliauskienė. Dalyvavo Anapilio 
parapijos klebonas prel. Jonas Staškevičius ir 
Kanados Tautos fondo pirm. Bronius Saplys, 
Lietuvių Namų vyrų būrelio nariai - Ernestas 
Steponas ir Augustinas Sukauskas. Taip pat daly
vavo Rūta Bekerienė ir jos sūnus Kanados ka
riuomenės atsargos karininkas Edvardas Beke- 
ris. Iš Vasagos atvyko Kęstutis ir Rūta Poškai, 
Laimutis ir Danutė Mačikūnai. Šalia minėtų 
šaulių kuopos moterų, dalyvavo šauliai Vytautas 
Pečiulis, Kazimieras Pajaujis ir Alfonsas Stun- 
guris.



TORONTO
Ontario provincijos vyriau

sybė kasmet skiria premijas jau
niems ir vyresniems piliečiams 
bei organizacijoms už savano
rišką visuomeninį- darbą. Norin
tys gali siūlyti kandidatus premi
joms iki balandžio 8 d. Anketas 
gauti Ontario Honours and 
Awards Secretariat įstaigoje (tel. 
416 314-7526, faksas 416 314-77- 
43.Tinklalapis: www.gov.on.ca/citi- 
zenship).

A.a. biochemiko dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) atmi
nimui 1985 m. jo tėvai, sesuo ir 
artimi draugai įsteigė stipendijos 
fondą, kuriuo gali pasinaudoti 
visi lietuviai, siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyrimo 
sričių (pvz. farmakologijos, bio
chemijos ir pan.). Teirautis ir 
gauti prašymų blankus šiuo adre
su: Kristina Martinkutė, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial Scho
larship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629-3011, USA 
el.paštas: Krism516@yahoo.com. 
Prašymo blankai turi būti gražin
ti iki 2005 m. rugsėjo 1 d. Inf.

Julius Dautartas, Lietuvos 
seimo narys, kalbėjęs Kovo 11- 
tosios minėjimuose, lydimas “Tė
vynės sąjungos” Kanadoje pirmi
ninko E. Cuplinsko, kovo 21 d. 
lankėsi Tėviškės žiburių redakci
joje, pasidalino įspūdžiais apie 
Kanados lietuvius, kurių tarpe 
jautęsis kaip namie. Po atsisvei
kinimo su torontiečiais (kovo 22 
d.) Prisikėlimo parapijos patal
pose, praeitą trečiadienį, kovo 23 
išskrido atgal į Lietuvą.

LN Vytauto Didžiojo menėje 
balandžio 10 d. rengiama paroda 
skulptoriaus Gintaro Repečkos 
medžio drožinių ir metalo bei 
akmens skulptūrų ir skulptoriaus 
iš Vilniaus Kęstučio Kesmino 
medžio drožinių. Parodos atida
rymas 12 v.d. Visi rodiniai bus 
skirti pardavimui.

Rengia LN kultūros komisija.
A.a. Emilijos ir Mato Šim

kūnų 8 metų mirties prisimi
nimui (balandžio 4 ir 5 d.d.) 
sūnūs Algirdas Siriūnas ir šeima, 
William Siriūnas ir šeima, duktė 
Birutė Marcolini ir šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS Į
Iškilmingas Kanados lietuvių dienų pokylis įvyks šių metų 

gegužės 21 dieną, 6 vai. vak. Anapilio salėje. Salė ir stalai bus pa
puošti lietuviškais motyvais. Vakaro programoje dalyvaus “Keistuo
lių” teatras iš Vilniaus, taip pat puikus Graham Howe orkestras, 
kuris atliks ir lietuviškų kūrinių. Pokylio svečių laukia vynas ir karšta 
vakarienė, kurią paruoš J. Gurklienė, taip pat tortai ir įvairiausi kiti 
saldumynai. Veiks baras. Įėjimo kaina asmeniui $50 (stalai — po 8 
vietas). Dėl bilietų prašome kreiptis į Birutę Jurienę tel. 905 275- 
8034, el.paštas: birute_juras@hotmail.com. Pokyliu rūpinasi Birutė ir 
Antanas Samsonai.

Norintieji įsijungti į bendrą Kanados lietuvių dienų koncerto 
chorą yra kviečiami atvykti į KLD renginių repeticijas, kurios vyksta 
pirmadieniais ir penktadieniais 2.30 v.p.p. “Vilniaus rūmuose”, III 
aukšte. KLD choro parengimui vadovaus muzikė Lilija Turūtaitė. 
Prašome skambinti tel. 416 419-1291. KLD rengimo komitetas

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir

. LABDAROS FONDO narių 

metinis — visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2005 m. balandžio 10, sekmadienį,

1 v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario 

Dalyvaujančių registracija prasideda 12 vai.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

e

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko

ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;

3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 2004 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko,

c) slaugos namų, d) statybos ir remonto, e) “Lokio” 
svetainės, f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, 
h) bingo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 2004 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 2005 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (4 nariai),

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
13. Einamieji reikalai ir sumanymai;
14. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus renkami penki 
nariai. Valdybos kadenciją baigia: T. Gurevičius, E. Pamataitis, • 
V. Valiulienė, M. Valadka. Bus renkami 4 nariai į valdybą - 3 
metams. Iš revizijos komisijos kadenciją baigia D. Butrimas. Bus 
renkamas narys/ė į revizijos komisiją - 3 metams.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
jamo kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoš
tos specialios anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susinnkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūly
tojai (ne mažiau kaip du nariai), pasirašytų nominacijos anketas 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, priva
lo laikytis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų 
ir įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary 
Public), pristatyti į LN raštinę ne vėliau 2005 m. balandžio 8 d., 
10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, 
nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimų anketas galima gauti LN 
raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba
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2005 m. balandžio 3, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS Montrealio choras “MELODIJA”, vad. A. Stankevičiaus.
DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta vakariene. Veiks baras.

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p.
Meninės programos pradžia - 4.30 v.p.p.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite iš anksto šiokiadieniais “TŽ” admi
nistracijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. BILIETO KAINA-S30 asmeniui (koncertas ir vakarienė su vynu).

Visus dalyvauti kviečia - “Tėviškės žiburių” leidėjai

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

42 metinis narių susirinkimas
ir 2004 metę apyskaita

įvyks 2005 m. balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

Susirinkimo metu bus pateikta 2004-jų metų apyskaita, įvyks rinkimai 
(2 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją). Norintieji kandidatuoti 
prašome pranešti kredito kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišai tel. 416 532- 
3400 iki balandžio 15 d. Kandidatų sąrašas bus perduotas nominacijų 
komisijai.

Narių registracija prasidės 2 v.p.p. Registracijai prašome atsinešti 
kredito kooperatyvo knygelę. VALDYBA

Trimetis Kanados lietuvių 
katalikų centro suvažiavimas 
įvyks š.m. balandžio 16, šeštadie
nį, Prisikėlimo parapijos patalpo
se (kavinėje). Mišios - 9 v.r. Pri
sikėlimo šventovėje. Registracija 
- 9.30 v.r. Suvažiavimo pradžia - 
10 v.r. (Centro, parapijų, lietuvių 
kat. organizacijų pranešimai, rin
kimai). Pietūs - 1 v.p.p. Prel. E. 
Putrimo paskaita apie lietuvių 
katalikų būklę išeivijoje - 1.30 v. 
p.p. Suvažiavime maloniai kvie
čiami dalyvauti Kanados lietuvių 
parapijų kunigai, seselės vienuo
lės, parapijų tarybų ar komitetų 
nariai, lietuvių kat. organizacijų 
vadovai ar jų atstovai. Į paskaitą 
kviečiama dalyvauti ir visuo
menė. KLK centras

Seminaras apie sveikatos 
priežiūrą įvyks balandžio 7, ket
virtadienį, 7.30-9.30 v.v. St. Law
rence Centre for the Arts, 27 
Front St. East. Įėjimas nemoka
mas. Įvairūs visuomeninės svei
katos priežiūros žinovai kalbės 
tema Putting the Care in Health 
Care ir atsakys į klausytojų klau
simus, siūlymus. Rengia St. Law
rence Centre FORUM ir Onta
rio Prevention Clearinghouse 
įstaigos. Informacija: http://fo- 
rum.stlc.com

Naujiems imigrantams 
Mississaugoje nuo vasario 28 d. 
vykdoma nauja “Mentoring Part
nership” programa. Naujai atvy
kusioms sudaromi ryšiai su ati
tinkamos srities įstaigomis, jiems 
teikiama reikalinga informacija 
apie galimybes įsidarbint savo 
profesijoje. Programos narių są
rašas yra paskelbtas tinklalapyje 
www.TheMentoringPartnership. 
com. Informacija teikiama tele
fonu 416-944-2627 (ext. 235).

XXXV KANADOS 
LIETUVIŲ DIENŲ 

PROGRAMA
ATIDARYMAS 

Gegužės 20, penktad. - Toronto Lietuvių Namuose
• spaudos darbo Kanadoje paminėjimas •

•“Keistuolių” teatro pasirodymas •
• Filatelistų draugijos paroda • Jaunimo šokiai 

Gegužės 21, šeštad. - Anapilyje,Mississaugoje
• KLB valdybos ir apyl. pirmininkų SUVAŽIAVIMAS

• Tautodailės instituto paroda • Muziejaus-archyvo paroda
• Sporto rungtynės (vietovės bus paskelbtos)

IŠKILMINGAS POKYLIS 6 v.v.
• “Keistuolių” teatro programa - “Graham Howe” orkestras 
Gegužės 22, sekmad. - PAMALDOS parapijose
• “Keistuolių” programa vaikams Prisikėlimo parapijoje

• KONCERTAS 3 v.p.p. Anapilio didžiojoje salėje 
Vakare - St Michael’s College School
• Kanados lietuvių vyrų krepšinio baigminės varžybos

• “Marčiulioniukų” komandos rungtynės
UŽDARYMAS

Rengia Toronto apylinkės valdyba- 
KLD rengimo komitetas

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife 
Experience Realty Inc. 

Ketinate parduoti?
♦Speciali pardavimo sistema 
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

http://www.gov.on.ca/citi-zenship
mailto:Krism516@yahoo.com
mailto:birute_juras@hotmail.com
http://fo-rum.stlc.com
http://www.TheMentoringPartnership
http://www.rickpunkris.com
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Anapilio žinios

• Velykinius sveikinimus 
mūsų parapijoms atsiuntė šie 
vyskupai: Juozas Preikšas, Jonas 
Kauneckas, Rimantas Norvilą, 
Juozas Žemaitis, MIC, Eugeni
jus Bartulis, Juozas Matulaitis ir 
Paulius Baltakis, OFM.

• Toronte yra miręs a.a. Pet
ras Vilutis, 91 m. amžiaus.

• Balandžio 1 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus 7 v.v., o po Mišių - 
Šventoji Valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

• Ateinantį sekmadienį, 11 
v.r. Mišiose Lietuvos kankinių 
šventovėje giedos Aleksandro 
Stankevičiaus vadovaujamas 
Montrealio choras “Melodija”.

• Tikinčiajai Lietuvai aukos 
priimamos ištisą Velykų laikotarpį.

• Anapilio knygyne gauta 
Broniaus Makausko knygos Lie
tuvos istorija antroji laida.

• Vysk. Jonas Kauneckas 
prašo paramos kun. A. Lipniūno 
jaunimo kultūros centrui, kuris 
rūpinasi Panevėžio vyskupijos 
jaunimo katalikiškąja veikla, ruo
šia evangelizacijos dienas, Šv. 
Rašto kursus, organizuoja mal
dos grupes, Kryžiaus kelius, nak
tinius budėjimus prie išstatyto 
Švenčiausiojo, tautinių bei religi
nių datų minėjimus, platina reli
ginę spaudą ir rengia jaunimui 
vasaros stovyklas.

• Paramos prašo vaikučių 
savaitraštis Kregždutė. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas 
krikščioniškos ir tautinės dvasios 
laikraštėlis. Redakcijos adresas: 
J. Biliūno gatvė 20 - 15, LT4930 
Anykščiai, Lietuva. Aukoti gali
ma per mūsų parapiją.

• Mišios balandžio 3, sek

madienį: 9.30 v.r. už a.a. Praną 
Augaitį (metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Rūtą 
Vaškevičiūtę-Stankienę; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje balan
džio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Antaniną Stonkienę.

Lietuvių Namų žinios
• Balandžio 3, sekmadienį, 

1 v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks 
pietūs “Velykų stalas”. Meninėje 
programoje - muzikos ir poezijos 
pynė; vaikučius sveikins Velykų 
“bobutė” su dovanėlėmis; bus šil
tas maistas su vynu. Visus kvie
čiame dalyvauti. Platesnės infor
macijos teirautis tel. 416 532- 
3311. Tradicinių sekmadieninių 
pietų ir cepelinų nebus.
Maironio mokyklos žinios

• Balandžio 2 d., Atvelykio 
savaitgalį, Velykų “bobutė” žada 
atvykti į mokyklą.

• Tikybos mokytoja Regina 
Simonaitienė kovo 12 d. padova
nojo 2 sk. mokiniams po eilėraš
čių knygutę Linksmam rately, ku
rią yra išleidusi poetė Onutė Mi
kalauskienė, gyvenanti Joniškyje, 
ją atsiuntusi į Kanadą. Mkt. R. 
Simonaitienė skaitė savo eilėraš
čius 2 sk., 3 sk. ir 4 sk. ir mokė, 
kaip juos sukurti. Živilė 
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį pamaldos 9.30 
v. ryto su Šv. Komunija. Pamaldų 
metu vyksta tikybos pamokos tik 
jaunesniesiems vaikučiams.

• Konfirmantų pamokos tę
siamos balandžio 10 d. ir 17 d. po 
pamaldų 11 v. ryto Lietuvių Na
mų menėje.
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi - •

TŽ leidėjai

Prisikėlimo parapijos žinios
• Priešvelykinėse apeigose 

Didįjį ketvirtadienį giedojo pa
rapijos choras; prieš Didžiojo 
penktadienio pamaldas religi
nės muzikos koncertą atliko “Vo
lungės” choras su smuikininke R. 
Melkiene, sol. D. Pranaitiene ir 
sol. A. Radtke; Velykų rytą Prisi
kėlimo Mišiose giedojo parapijos 
choras, o 10.45 v. r. Mišiose - jau
nimo choras su soliste A. Pakal
niškyte. Visus chorus šventėm 
paruošė D. Viskontienė ir D. 
Radtke. Parapijos šventovę gėlė
mis papuošė V. Siminkevičienė.

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Penktad. šv. Valanda su Mišiomis 
ir Švenčiausiojo garbinimu bus 7 
v.v., šeštad. Gyvojo rožinio dr-jos 
nariai šventovėj renkasi Rožinio 
kalbėjimui ir Mišiom 10 v.r.

• Parapijos tarybos posėdis - 
balandžio 11, pirmad., 7.30 v.v.

• Metinis parapijos susirin
kimas - balandžio 17 d., 12 .v.d. 
parapijos salėj. Bus padaryti visų 
parapijos tarybos sekcijų prane
šimai ir renkama pusė parapijos 
tarybos narių. Norintys kandida
tuoti, ar gavus sutikimą, siūlyti 
kitus kreipiasi į bet kurį nomina
cijos komisijos narį: B. Čepaitie
nę 416-621-2343, dr. O. Gustai
nienę 416-249-7397 ir J. Morkū
ną 416-233-1920.

• Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas įvyks balandžio 22 
d., nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir balan
džio 23 d., nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 
Daiktus galima pradėti vežti į sa
lę nuo balandžio 19 d.

• Kovo 29 d. palaidotas a.a. 
Petras Vilutis, 91 m. Paliko žmo
ną Aldoną ir sūnų Algį. Kovo 31 
d., 11 v.r. laidojamas, Orangevil-

Dalis lietuvių, dalyvavusių Montrealio “Special Olympics” 
lėšų telkimo pokylyje š.m. kovo 12 d. LaSalle. Iš 550 svečių 
buvo nemažai lietuvių Nuotr. P. Pingitorė

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Aušros Vartų šventovėje 
Velykų Prisikėlimo Mišios 7 v. 
ryto prasidėjo procesija, ku
rioje šalia kryžiaus, Velykų 
žvakės dalyvavo gėlių barsty- 
tojos, patarnautojai, komiteto 
nariai, skaitovai ir kleb. kun. 
R. Birbilas. Per Mišias giedo
jo sol. Ant. Keblys ir parapijos 
choras, kuris Mišias užbaigė 
Prisikėlimo himnu iš kantatos 
Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva 
(žodžiai poeto H. Nagio, mu
zika Aleksandro Stankevi
čiaus).

Šventovėje ir vėliau salėje 
buvo tikrai gausus būrys suau
gusių, jaunimo ir vaikų, kurie 
vaišinosi komiteto narės Jani
nos Blauzdžiūnienės paga
mintais patiekalais, sveikinosi 
ir neskubėjo skirstytis. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos 
ŽINIOS

• Klebonas kun. Aloyzas 
Volskis aukojo iškilmingas Pri
sikėlimo Mišias Velykų rytą, 8 
vai. Apeigos prasidėjo su Šven
čiausiojo pagarbinimu; po to 
vyko procesija aplink šventovę 
dalyvaujant parapijiečiams. 
Chorvedys muz. Aleksandras 
Stankevičius ir choras įspūdin
gai giedojo velykines giesmes. 
Per Mišias visi parapijiečiai už
sidegę žvakes atnaujino tikėji
mą. Daug svečių atsilankė, nes 
jaunimas su vaikučiais buvo grį
žę į Montrealį pas tėvelius pra
leisti šventes. Po Mišių parapi
jiečiai ir svečiai nusileido į salę, 
kur parapijos komitetas buvo 
paruošęs tradicinį Velykų stalą. 
Ačiū šeimininkėms už margu
čius, pyragus ir šokoladus vai
kučiams. Linkim klebonui džiaugs
mingų atostogų Lietuvoje atei
nančiomis savaitėmis. V.L.

Lietuvių kredito kooperatyvas

4MMMA
PARAMA

le, ON gyvenęs, a.a. Stasys Barš
kutis, 99 m., čia giminių neturėjo.

• “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, šią vasarą stovyklaus lie
tuviškai nekalbantys lietuvių kil
mės vaikai nuo liepos 3 iki 16 d., 
lietuviškai kalbantys nuo liepos 
17 iki 30 d. Registracijos blankus 
galima gauti parapijos raštinėje.

• Mišios sekmadienį, balan
džio 3: 8 v.r. už a.a. Mariją Lei- 
kūnienę; 9 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.45 v.r. už a. 
a. Gediminą Smolskį, už a.a. 
Aldoną Katinienę ir už a.a. Vy
tautą. Stasiulevičių; 12.15 v.p.p. 
už a.a. Bronių Molį - 4 metinės.

LR seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, lydimas grupės 
seimo narių, Kanados bendruo
menės rūmų pirmininko Peter 
Milliken kvietimu, bus Otavoje 
ir Toronte, bal. 3-8 d.d., lankysis 
federaciniame ir provinciniame 
parlamente. Pats P. Milliken ofi
cialiai lankėsi Lietuvoje 2003 
m. Vienintelė proga Kanados 
lietuvių visuomenei su jais susi
tikti Toronte bus balandžio 7 d., 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Ta proga A. Paulauskas at
sakys į klausimus, pateiktus iki 
bal. 3 d. ei. pašto adresu: KLB 
@Kanada.ca arba dėžutėse pa
rapijų patalpose bei Lietuvių Na
muose. Inf.

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

IEŠKOM AUKLĖS prižiūrėti 6 
mėnesių berniuką High Park 
rajone. Prašom skambinti tel. 
416-588-2639.__________________
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

ČESLOVO SENKEVIČIAUS 
knygą (vedamųjų rinkinį) Penki 
taškai... galima gauti pas spau
dos platintojus Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijų knygynuose 
arba Tėviškės žiburiuose.

praneša, kad metinis

narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 17, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.

Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo IH U linu
TRADICINIS

2005 m. 
balandžio 23,

* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
balandžio 11d., penkias dienas prieš metinį susirinkimą!

VALDYBA

Žvėrienos vakarienė su vynu ir loterija. 
Programoje vyrų choras “ARAS”, 
muzika V.POVILONIO.

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416 231- 
9425, LN sekmadienio popietėse, pas 
narius ir prie įėjimo. Kaina $25.

6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
Namuose 
(1573 Bloor SLW.)

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Žiemą yra geriausias ir svei
kiausias laikas nugenėti me
džius ir krūmus. Nelaukit pava
sario! Darbas garantuotas. Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.________
CLEAN FOREVER. Valome kil
imus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet kuri
uo laiku tel. 416 503-1687.

PUNIA
CONSTRUCTION LTD.

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628


