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Ieškome auklės
Tokių skelbimų spaudoje dabar galima gana dažnai 

užtikti. Ieškoti auklės - tai pasiūla darbo, už kurį kar
tais neblogai atlyginama pinigais, dovanomis ir gerais 
žodžiais.

KAITANT tokius skelbimus, gal ne vienam 
dingteli galvon klausimas — o kur gi tėvai? (Naivus 
klausimas, tartų šių dienų žmogus. Tegu ir toks.)

Tėvai juk dirba, kad būtų už ką sumokėti auklei, iš
laikyti antrą automobilį, susidėti pinigų kelionėms... Ir 
kur besuskaičiuosi čia tų visų reikmių, norų ir var
žybų?...© pats auklės samdymas, žinoma, prasideda ne 
pagal tai kokių auklė kvalifikacijų turi, bet kiek ji nori 
gauti už tą darbą. Žodžiu, reikalas nesudėtingas, prak
tiškas ir komercinis, apskaičiuotas, kaip ir turi būti, kai 
šių laikų žmogus žengia koja kojon su savo kaimynais, 
bendradarbiais ir visais kitais, siekiančiais to vadinamo 
geresnio gyvenimo. O vaikelis negali pasisakyti jį 
liečiančiu reikalu. Jei pasisakytų, turbūt pasirinktų 
auklę - savo mylimą mamytę. Bet, o varge, ta mylima 
mamytė turi kasdien išvažiuoti į darbą, po darbo 
spraustis per tirštą judėjimą namo, o namus pasiekus 
atsikvėpti, pailsėti ir dar daug įvairių naminių užduočių 
atlikti. Vaikelis gražiai aprengtas, auklės sočiai paval
gydintas, tarp gražiausių žaislų pasodintas. O pinigų 
užtenka jiems nupirkti, vis naujų parnešti, kad vaikelis 
būtų laimingas ir užsiėmęs. Ir tokia sistema jau seniai 
išmėginta, labai patogi, rimtai išdiskutuota valdžios 
viršūnėse, kur vaikų priežiūrai dienos centrų steigimas 
tampa jau net priešrinkimine matuokle vertinant skel
biamą vidaus politikos programą.

VIS dėlto atsimintina, kad priežiūra ir auklėji
mas nėra tas pats. Vaikų prižiūrėtoja ir pamai- 
tintoja gal tik retesniais atvejais būna kartu ir jų

auklėtoja. Kai skelbimuose ieškoma auklės, turbūt 
galvojama apie priežiūrą, pabuvimą kartu, kol sugrįš 
tėvai, tie tikrieji ir natūralieji savo vaikų auklėtojai. 
Deja, savo vaikeliams laiko jie nebegali pakankamai 
paskirti. Ta aplinkybė pavirsta nebepakeičiamu gyve
nimo būdu, ir taip viskas sukasi tuo pačiu ratu, kuris 
vadinamas civilizuotu ir pažangiu gyvenimu. Viskas 
apskaičiuota, tvarkinga ir apmokėta. Ko daugiau? 
Rodos, nieko. Tačiau į tokią gyvenimo sąrangą labai 
greitai įsiskverbia paprasčiausioji savimeilė. Tai ne
įvardintas ir nelengvai išgydomas šeimų vėžys, pir
miausia griebiantis jaunus daigelius. Sunku priprasti 
mylėti kitą, kai tos meilės nebuvai iš kitų patyręs. O tos 
kitos meilės išraiškos, stačiai nevykę pakaitalai (žaislai, 
blizgučiai, skanumynai)- jau seniai šiukšlynuose. 
Atsivėrusi kažkokia tuštuma ūgtelėjusį vaiką ima ste
binti, gąsdinti, kelti šiurpius klausimus — negi tokie 
santykiai ir toks žmogaus gyvenimas? O tada gal ir 
barnių vaikas išgirsta, kai tėvai vienas kitą ima kaltinti 
dėl dėmesio ar meilės stygiaus savo vaikui. Prisideda 
dar viena kita egoizmo dozė, ir subraška šeimos 
pagrindai. Advokatai ir teisėjai pasiruošę “komer
ciškai” pagelbėti teisybės beieškantiems. Rezultatas: 
auklei sumokėta tiek ir tiek, skyrybų byla kainavo tiek, 
o vaikas^ nuėjo savais keliais meilės ir laimės kitur 
ieškoti. Č.S.

VYTAUTO MAŽELIO nuotrauka

Kokios mielos tos rankos gyslotos, 
Dega dega liepsnota širdis. 
Švelniai šluosto akis ašarotas, 
Varguos priebėga, džiaugsmas - viltis. 
Viena žemėj visiems mums atleisti, 
Miela MAMA, temoki - gali. 
Gilų sopulį gėriu pakeisti, - 
Vaiko dieną į saulę keli.
Sidabruota gija, MOTINĖLE. 
Būk graži ir jauna amžinai. 
Tavo vardą virš žemės iškėlę, 
JO palaimoje nešim aukštai!

Sofija Sviesaitė

Sidabruota gija 
Sidabruota gija, MOTINĖLE, 
Pasipuošus per žemę eini.
Vis bujok, vis žydėk, obelėle, 
Tu mums amžiną gėlę meni.
Ir neši trapų baltąjį žiedą, 
Kuris krykščia ant rankų švelnių. 
Lyg paukščiukas vis ulbėsiu gieda 
Tavo meilę iš sielos gelmių... 
Niekada nepavargus — saulėta, 
Save visą vaikams dalini. 
Ar švininė naktis, ar žvaigždėta, 
Lopšine į sapnus vadini...
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“Pusė mano širdies Lietuvoje”
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Šie Jono Pauliaus II žodžiai 
po jo mirties ne sykį buvo kar
tojami mūsų žiniasklaidos - ra
dijo laidose, spaudoje. Juos 
perdavė buvęs ambasadorius 
prie Šventojo Sosto K. 
Lozoraitis, kardinolas A.J. 
Bačkis, mons. A. Ivanauskas, 
žurnalistai. Artimumą Lietuvai 
parodo taip pat popiežiaus 
atsakymas į vysk. A. Deksnio 
kreipinį: “Jūsų pavardė labai 
lietuviška”. K. Vojtyla (tuomet 
dar kardinolas) atsakė: “Mano 
giminėje buvo daug lietuvių”.

Dabar iš plačiau neatskleis
tų ryšių vis pasidomima pir
miausia Šventojo Tėvo motina, 
jos kilme. Iš kur ji - Emilija Ka- 
čerovska? Lenkų literatūroje 
jos gimimo vieta tiksliau nenu
statyta. Nurodoma ir Vadovicai, 
ir Krokuva, ir kad ji nežinoma, 
ir kad mokytoja iš Lietuvos.

Ištikimai tarnaudamas vi
suotinei Bažnyčiai, Jonas Pau
lius II Lietuvai padarė labai 
daug. Dar tuomet, kai ji buvo 
pavergta, Vatikane mūsų val
stybės laisvės siekimas buvo su
prantamas, palaikomas. Antai 
dar 1978-aisiais (tuoj po Karo

lio Vojtylos išrinkimo) Šven
tojo Sosto sveikinimuose buvo 
pradėta vartoti ir lietuvių kalba. 
Pirmasis popiežiaus pasveikini
mas - atsakymas į mūsų tautie
čių sveikinimą: “Mano nuošir
dus sveikinimas broliams lietu
viams. Būkite laimingi ir ištiki
mi Kristui!”

Dar anksčiau (1975) per 
Eucharistinį pasaulinį kongresą 
Filadelfijoje kardinolas Karolis 
Vojtyla savo pamoksle drąsiai 
kėlė pavergtos Lietuvos padėtį, 
ją gynė. __ _

Nukelta į 2-ą psl.

mailto:tevzib@pathcom.com


2 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.V.3. Nr. 18

“Pusė mano širdies Lietuvoje”^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 Canada. 
Tel. 905 275-4672 • FAX 905 290-9802 

E-mail: tevzib@pathcom.com • www.tzib.com
Agreement No. 40012376 PAP Registration No. 09408. CPM 1001760. 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: vyr. red. prel. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
Č. Senkevičius, techninė red. V Tumosienė. Metinė prenumerata - $50, rė
mėjo - $60, garbės - $70. Oro paštu į užjūrius - $170, paprastu paštu - $60. 
Amerikoj - JAV dol.
Keičiant adresą kreiptis į “TZ” administraciją. Už skelbimų turinį redakci
ja neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių pasi
rašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland) is published weekly by the Li
thuanian Canadian R.C. Cultural Society “Žiburiai”, Inc.
Subscriptions: regular - $50, patron - $60, sponsor - $70 per year. Airmail 
overseas - $170, regular mail overseas - $60. US subscriptions are payable 
in US funds. Printed in Canada. ISSN 0040-4063.
Return undeliverable Canadian addresses to Circulation Dept, 
at mailing address given above.
We acknowledge the financial assistance of the Government of 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs.

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne 1993 metais LietuvojeQ RtllGIl IAML GYY LAIMIg
Lietuvos vyskupų kon

ferencijos (LVK) visuotinis 
posėdis įvyko kovo 16 d. 
Kaune. Dalyvavo apašta
liškasis nuncijus arkiv. Pe
ter Stephan Zurbriggen ir 
nunciatūros patarėjas 
mons. Charles Balvo. Pa
rengtas laiškas, raginantis 
tikinčiuosius uoliai daly
vauti Maldos už pašauki
mus savaitėje, paskelbtoje 
prieš Gerojo Ganytojo sek
madienį (balandžio 11-17 
d.d.). Posėdyje buvo gvil
denami Bendrijos finan
siniai reikalai, jų apskaitos 
tvarkymas, veiklos palaiky
mo strategijos. Su dėkin
gumu prisiminta gausi už
sienio parama, kuri vis tik 
mažėja Lietuvai įstojus į 
Europos sąjungą. Tikin
tiesiems turi būti priminta 
pareiga išlaikyti Bendriją 
aukomis bei prisidėti prie 
jos veiklos. Pastebėta, kad 
iki šiol Lietuvos valdžia 
nėra atlyginusi už nusavin
tas Bendrijos žemes, nors 
beveik visuose kituose Vi
durio Europos kraštuose 
buvo numatytos kompen
sacijos už viso nekil
nojamojo turto sovietme
čiu patirtus nuostolius. 
LVK Švietimo komisijai 
pavesta sušaukti katecheti
kos centrų vadovų ir kate
chetus rengiančių universi
tetų atstovų pasitarimą. 
Vysk. Jonas Boruta, SJ, pa
sidalino mintimis apie su
dėtingą sielovados būklę 
Klaipėdoje ir apylinkėse, 
kur veikia tik keturios pa
rapijos. Aptarta užsienio 
lietuvių sielovada, būtinu
mas siunčiant kunigus dar
bui užsienyje užtikrinti 
kandidatams LVK pritari
mą. Vysk. Rimantas Norvi
lą padarė pranešimą apie 
ES valstybių Vyskupų kon
ferencijų tarybos (COME- 
CE) visuotinį susirinkimą 
Briuselyje. Kitas LVK susi
rinkimas vyks gegužės 11 
d. Vilniuje.

Kardinolo Audrio Juo
zo Bačkio manymu, Svei
katos apsaugos ministerio 
Žilvino Padaigos praneši
mas, kad iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) lėšų rizikos grupės 

nėščiosioms bus apmoka
ma ankstyva vaisiaus gene
tinio apsigimimo diagnosti
ka, rodo eugenikos (žmo
nių giminės genetinio geri
nimo) palaikymo požy
mius. Z. Padaigos pasisa
kymas apie nėštumo nu
traukimą atsižvelgiant į ty
rimo rezultatus rodo ne
moralią politiką, aiškų so
cialinį užsakymą taupyti lė
šas, kurių reikia neįgaliam 
vaikui auginti, gimimo pa
šalpoms mokėti ir kt. Mo
rali valstybinė sveikatos 
politika turėtų numatyti lė
šas tokiai ankstyvai diag
nostikai, kurios tikslas yra 
gydyti, šalinti susirgimą. 
Valstybė turėtų numatyti 
didesnę socialinę ir mora
linę paramą mamoms, ku
rios nešioja ir gimdys ne
įgalų vaiką. Kas gali prisi
imti atsakomybę nustati
nėti medicininius sveiko 
vaiko, kuris turi teisę gimti, 
standartus? - klausia kardi
nolas. Jo teigimu, visuo
menė, kuri apsisprendžia 
žudyti savo narius tik to
dėl, kad jie neatitinka tam 
tikrų, pačios visuomenės 
sukurtų normų, išsigimsta, 
kaip liudija nacių Vokie
tijos patirtis.

Šv. Juozapo kunigų se
minarijoje Vilniuje kovo 
18 d. lektoriaus ir akolito 
skyrimus vyresniųjų kursų 
auklėtiniams suteikė vysk. 
Jonas Kauneckas. (Lekto
riaus skyrimai suteikia tei
sę skaityti Šv. Rašto skaiti
nius liturgijoje, akolitas ga
li dalinti šv. Komuniją bei 
tvarkyti liturginius indus.) 
Šv. Juozapo iškilmės prasi
dėjo vakariniais mišparais. 
Kovo 19 d. Mišias aukojo 
ir pamokslą sakė kardino
las Audrys Juozas Bačkis. 
Vėliau vyko Viešosios įstai
gos “Markučių dienos veik
los centras”, besirūpinan
čios neįgaliųjų žmonių 
užimtumu, kūrybos darbų 
Biblijos motyvais paroda. 
Šventės pabaigoje buvo pa
rodytas to centro dramos 
grupės ir Vilniaus kunigų 
seminarijos parengiamojo 
kurso studentų bendras 
spektaklis žmogaus būties 
tema.

Atkelta iš 1-mo psl.

(Čia pat stovėjo Lietuvos 
dvasininkų delegacija; stovėjo 
“tylinti Bažnyčia...”).

Tiek vidaus, tiek užsienio 
politikos atžvilgiu Lietuvai di
džiausios reikšmės neabejoti
nai turėjo du devintojo 
dešimtmečio įvykiai. Tai 500 m. 
šv. Kazimiero mirties sukaktis 
(1984) ir 600 m. Lietuvos 
krikšto sukaktis (1987).

Popiežiaus vaidmenį šių su
kakčių minėjime, jų reikšmę ne 
tik Lietuvai, bet ir pasauliui sa
vo užuojautos telegramoje pa
brėžė prezidentas Valdas 
Adamkus. Jis teigė: “...Jono 
Pauliaus II rūpesčiu Katalikų 
Bažnyčios širdyje Šv. Petro ba
zilikoje Romoje surengti šven
tojo Kazimiero 500 mirties me
tinių 1984 m. ir Lietuvos krikšto 
600 metinių 1987.m. paminėji
mai priminė pasauliui persekio
jamą Lietuvos Bažnyčią ir pa
vergtą lietuvių tautą”. (Būtina 
pridurti, kad antroji sukaktis 
popiežiaus valia ir jo noru buvo 
prasmingai išplėsta: kartu su ja 
atšvęsta Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju iškil
mė).^

Švenčiant šv. Kazimiero su
kaktį, popiežius savo privačioje 
koplyčioje pirmą kartą aukojo 
Mišias lietuvių kalba, išmoko 
lietuviškai pasveikinti: “Garbė 
Jėzui Kristui”, koplyčioje pa
prašė pakabinti Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslą. Maža 
to, anuometinei Lietuvos val
džiai į Vatikaną neišleidus jo
kios delegacijos popiežius tapo 
“tylinčios Bažnyčios” balsu. Jo 

Leckavos kapinės (Mažeikių rajone), kuriose palaidoti Kačerauskų šeimos nariai. Iš tų 
Kačerauskų esanti kilusi ir popiežiaus Jono Pauliaus II - Karolio Vojtylos motina Emilija 
Kačerauskaitė

valia švęsti istorinės Mišių au
kos buvo pakviesti visos Euro
pos vyskupų konferencijų atsto
vai, visas diplomatinis korpu
sas, akredituotas prie Šventojo 
Sosto. Tokiu plačiu mastu Jonas 
Paulius II atvėrė Lietuvą pa
sauliui, parodė, kad ji buvo ir 
yra krikščioniška. Ir dar ne 
viskas. Per “Viešpaties angelo” 
maldą pasakė, kad pats norėjo 
aplankyti šv. Kazimiero relik
vijas, bet negavo leidimo. Pri
dūrė - nors iki Vilniaus netoli, 
skristi tik 2 valandos... Tai buvo 
pasakyta viešai, girdint visiems 
kviestiesiems.

Šventojo Tėvo meilės, pa
lankumo mūsų kraštui kupinas 
yra apaštalinis laiškas, parašy
tas Lietuvos vyskupams 1987 
m. birželio 5 d. Jame kreipia
masi tokiais žodžiais: “Brangie
ji broliai vyskupai, kunigai, vie
nuoliai, vienuolės ir jūs visi tos 
tolimosios, o man tokios arti
mos ir ypatingai mylimos Baž
nyčios broliai, seserys, labai 
garbingos tautos sūnūs ir duk
terys! Aš, Romos vyskupas ir 
visuotinės Bažnyčios ganytojas, 
klaupiuosi drauge su jumis prie 
šv. Kazimiero relikvijų ir drau
ge su jumis dėkoju Dievui (...) 
už jūsų krikšto dovaną”. Labai 
gražus kreipimasis į “didžiadva
sį Lietuvos jaunimą”, įžvalgus 
vyskupų (Merkelio Giedraičio, 
Motiejaus Valančiaus) pristaty
mas, neapeinant jų nuopelnų 
“gimtajai lietuvių kalbai”. O 
apibūdindamas Jurgį Matulaitį, 
popiežius laiške net du sykius 
pakartoja: “man bus didelis 
džiaugsmas paskelbti palaimin
tuoju didįjį jūsų tautos sūnų ir 

ganytoją arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį”. Be to, praneša: “Čia 
ant apaštalo šv. Petro kapo aš 
pats (!) vadovausiu iškilmin
gam minėjimui (...)”. Maža to: 
“(...) Šalia manęs bus Europos 
žemyno episkopatų atstovai 
(...)”.

1993 m. rudenį išsipildė 
Šventojo Tėvo svajonė - jis at
vyko į Lietuvą ir čia pabuvo 4 
dienas (nuo rugsėjo 4 iki 7 d.). 
Minėtame pamoksle įvardijo 
savo didįjį troškimą: “Visu savo 
troškimu esu su jumis. Šį troš
kimą nešioju savyje nuo seno: 
kiekvieną dieną maldoje lankau 
jūsų tėvynę”. Rugsėjo 4-ąją ap
lankė jau ne maldoje - tą dieną 
Jonas Paulius II pabučiavo Vil
niaus žemę. Pabučiavo ir pasa
kė lietuviškai: “Nepaprastai 
jaudindamasis ką tik pabučia
vau Lietuvos žemę. Dėkojau 
Dievui už man duotą malonę 
atvykti pas jus. Trokšte troškau 
aplankyti ypač man brangią jū
sų žemę! Vos tik neįžvelgiama 
Dievo valia buvau išrinktas į 
apaštalo Petro Sostą, nuskubė
jau į Gailestingosios Motinos 
lietuvių koplyčią Vatikano bazi
likos pašonėje. Ten, prie Mer
gelės Marijos kojų, meldžiausi 
už jus visus”.

Per kelias dienas Jonas 
Paulius II aplankė šventąsias 
mūsų šalies vietas. Kryžių kal
nas padarė didžiulį įspūdį. Jo 
paveiktas Lietuvą jis pavadino 
Kryžių šalimi, o kalną “ypatinga 
pasaulio vieta, kurioje susitel
kia ne tik visos dabartinio šimt
mečio kančios ir skausmas, bet 
ir šviečia prisikėlimo viltis”.

Po Jo mirties (balandžio 2 
d., 22 vai. 37 min.) ir Lietuvos 
bažnyčiose nuaidėjo 26 varpo 
dūžiai - tiek truko didžiojo po
piežiaus valdymas. Sekmadie
nio Mišios katedroje, aukotos 
kardinolo, Kauno arkivyskupo 
ir visų Lietuvos vyskupų, nesu
talpino atėjusių dalyvių. Už du
rų - minių minios.

Buvo paskelbtas gedulas 
(to iki šiol nėra buvę), iškeltos 
vėliavos su juodais kaspinais, 
pareikštos prezidento, premje
ro, seimo pirmininko, užsienio 
reikalų ministerio užuojautos, 
seime - tylos minutė ir deganti 
žvakė, Vilniaus mero A Zuoko 
mintis - įamžinti Jono Pauliaus 
II atminimą Šv. Jono bažnyčio
je (kur 1993 m. popiežius susi
tiko su inteligentija). Šventojo 
Sosto nunciatūroje užuojautų 
knygoje pasirašė ir Lietuvos 
žydų bendruomenės nariai, jos 
pirmininkas dr. I. Alperavičius.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Taip atrodė Kauno Rotušės aikštė apie 1930 metus. Dešinėje matyti dvi karietos - ano meto 
“taksi” - Nuotr. S. Sajausko

Turtuoliai ir demokratija

ii) SAVAITE LIETUVOJE

HENRIKAS KUDREIKIS
Pasak Amerikos žurnalistų 

Jamie Chapman ir Kate Ran
dall, Amerikoje bilijohierių 
skaičius auga nepaprastu grei
čiu, lygiai taip auga neturtin
gųjų skaičius.

Bet valstybėje, kurioje yra 
tiek daug bilijonierių, viena kita 
duonos kriaukšlė nutrupa ir 
mums, palyginti “ubagams”. Bi- 
Įijonieriu Amerikoje gali tapti 
kiekvienas ypatingai gudrus as
muo. Kraštuose, kur bilijonie
rių nėra, turtingais tampa tik 
privilegijuoti politiniai vadovai.

Praeitais metais Ameriko
je iškilo 69 nauji bilijonieriai. 
Dauguma jų turtingi, nes turi 
milijonus rinkos akcijų, daž
niausiai paveldėtų iš tėvų ar ar
timų giminių. Akcijų rinka vals
tybėse lygi kazino lošimams, 
laimi daug, bet kartais džiau
giesi, kad dar liko kelnės.

Bilijonieriai dygsta kaip 

Prie liepto galo
Pasaulį užklupo politinė, ekonominė ir dvasinė krizė. Priėjome lyg ir 

liepto galą ir, atrodo, nebežinom ką toliau daryti
DR. J. KUNCA

Vašingtono naujoji politika, pagrįsta preven
cinėm intervencijom, tarptautinių įstatymų ne
paisymu ir vienašališkumu, susilpnino JT, paga
dino santykius su nuosaikesne Europa ir davė 
pradžią globalinei ekonominei krizei. JAV atsi
sakymas ratifikuoti Kyoto sutartį trukdo atmo
sferos teršimo sustabdymą. O klimato pasikeiti
mas gali tapti žmonijos rykšte. Jau dabar milijo
nai miršta nuo bado ir medicinos pagalbos sto
kos. Kas būtų užėjus sausrom, potvyniam ir vėt
rom, nesunku įsivaizduoti. Paskyrimas J. Bolton 
pasiuntiniu prie JT rodo, kad JAV vadovybė dar 
tebeserga didybės manijos liga ir žada tęsti savo 
pragaištingą politiką. Tik dėl Izraelio agresyvaus 
elgesio prez. Bush išdrįso lyg ir pasisakyti prieš 
tolimesnį okupuotų žemių kolonizavimą. Ar Iz
raelis jo paklausys, tai klausimas.

Pasaulinio masto ekonominę krizę iššaukė 
gamybos perteklius, rinkų stoka ir Trečiojo pa
saulio kultūrinis atsilikirhas - pagrindinė jo 
skurdo priežastis. Vakarų pagalba nebuvo tinka
mai suplanuota, ir paramos doleriai nueina į 
savanaudžių pareigūnų kišenes., Naujasis 
Pasaulio banko pirm. P. Wolfowitz, ko gero žiū
rės, kad ta institucija prisidėtų prie Vašingtono 
politikos rėmimo, o ne prie vargšų gelbėjimo. 
Juk jis suplanavo ir prikalbėjo prezidentą pradėti 
pragaištingą Irako karą.

JAV ekonomika, kaip jau minėjau kituose 
straipsniuose, blogėja. Šviesūs Amerikos protai, 
kaip istorikas-publicistas G. Vidai ir išgarsėjęs 
pranašystėm P. Krugman, pranašauja, kad JAV

ištiks ekonominė katastrofa, jei tuojau pat val
džia nesiims priemonių tam išvengti. Didžiau
sios ekonominės jėgos krizė veikia ir likusį 
pasaulį. Europa irgi pradeda šlubuoti. Reiktų 
paminėti, kad per paskutinius 12 mėn. JAV 
užsienio prekybos deficitas siekia 600 bin., o 
užsienio skolų dydis vienam gyventojui yra di
desnis už argentiniečių buvusį prieš 2 m., kai 
įvyko ten ekonominė griūtis. Kinija iki šiol lai
kosi tvirtai. Bet ir ten ekonominis augimas sus
tos, kai likęs pasaulis pirks daug mažiau kiniečių 
prekių. Ekonominę problemą turi spręsti kartu 
visos didesnės šalys. Kito kelio nėra.

Materializmas laiko apakintą žmoniją savo 
glėbyje. Dvasinės vertybės yra nustumtos į šalį. 
Jų vietą užima dolerio garbinimas, suktybės, 
pornografiniai bei kriminaliniai filmai, alkoho
lio ir stimulų masinis vartojimas. Pasaulio de
mokratijos ir kultūros Mekoj-Amerikoje daugu
ma gyventojų baigė mokyklas ne tik neišmokę 
rašyti, bet ir gerai kalbėti angliškai. Nežinoję jie 
nei kas, nei kur yra tas Irakas, su kuriuo JAV 
valdžia pradėjo kariauti. Dėl to JAV klesti daug 
sektų, kurios vedžioja už nosies pilką masę ir 
kartu pasipinigauja. Masė lengvai patiki ir val
džios melams. Taip buvo pradėtas net pragaiš
tingas karas neva dėl masinio naikinimo ginklų.

Terorizmas prasidėjo dėl Vašingtono šališ
kos politikos, kuri rėmė neteisėtas Izraelio pre
tenzijas į svetimas arabų žemes. Dabar po nevy
kusios Irako okupacijos, jis sustiprėjo ir virto 
rimta problema.

grybai dažniausiai demokrati
nėse valstybėse. Pagal žymų de
šiniųjų žurnalistą Charley Re
ese: “Jie visai nesuka galvos, 
kad Amerikoje 3,500 užtvankų 
yra nesaugios, kiauri vanden
tiekių vamzdžiai, užterštos upės 
ir ežerai, nesaugūs kelių tiltai. 
Tai apmoka paprasti žmoge
liai”.

Tačiau jie daug įtakos turi 
valstybės politikams. Pinigai 
kelia juos į aukštį. Politikai 
kreipia dėmesį tik į tuos, kurie 
turi kalnus pinigų. Kadangi pa
prasti darbininkai ir tarnau
tojai, vyrai ir moterys, bedar
biai ir gauną minimalų atlygini
mą daug pinigų politikams ne
gali duoti, politikai kreipiasi į 
turtuolius. Šie nustato kokie 
turi būti politikų siekiai. Aišku 
kaip dieną, Amerikoje visa fe
deracinė ir valstijų mokesčių 
sistema palanki tik turtingie
siems. Prezidento Bush naujoji 
mokesčių sumažinimo ir 

palikimų (estate) tvarka 100% 
palanki turtingiesiems.

Šiandien ne tik Amerikoje, 
bet ir turtinguose Europos 
kraštuose, na, ir mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, vadinamoje demo
kratijoje, darosi daug lengviau 
tapti turtingesnių, bet neturtin
gam dar didesniu vargšu. Anot 
Amerikos žurnalisto Charley 
Reese: “Amerika pamažu slen
ka į buvusių Sovietų Sąjungos 
valstybių valdymo būdą, oli- 
garchinį ir elitinį, į vadinamąjį 
Trečiąjį pasaulį”.

Šiandien Amerikos kariai 
ir šimtai irakiečių kasdien mirš
ta už demokratiją Irako vals
tybėje. Prezidentas Bush tvir
tina, kad šis karas pradėtas už 
demokratiją, nori ją įvesti ir 
Iranan bei Sirijon. Bet ar da
bartinėje demokratijoje išren
kami geriausi kandidatai? Tik
roji demokratija ir toliau slypi 
tik popieriuje. Pasaulyje tikroji 
demokratija - tik svajonė.

Patvirtinta sutartis
Rusijos prezidentas Vla

dimiras Putinas pasirašė Ru
sijos ir Lietuvos sutartį dėl 
dvigubo apmokestinimo iš
vengimo ir kelio užkirtimo 
vengti mokėti pelno ir kapi
talo mokestį, rašo LGTIC. 
Sutartis buvo pasirašyta 
Maskvoje 1999 m. Valstybės 
dūmą įstatymą priėmė 2005 
m. balandžio 6 d., Rusijos fe
deracijos taryba jį priėmė 
balandžio 13 d.

Sutarties tikslas - sudaryti 
sąlygas, kuriomis juridiniai ir 
fiziniai asmenys, nuolat esan
tys arba nuolat gyvenantys 
kiekvienoje iš susitariančiųjų 
valstybių,neturės du kartus 
mokėti vienos ir tos pačios rū
šies pelno mokesčio. Siekiama 
paspartinti dviejų šalių juri
dinių ir fizinių asmenų veiklą 
verslo srityje, plėtoti ekono- 
minį-prekybinį, mokslinį- 
techninį ir kultūrinį Rusijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimą.

Seimo pareiškimas
Artėjant pergalės prieš 

nacistinę Vokietiją 60-mečio 
minėjimui, Lietuvos seimas 
balandžio 26 d. pareiškė ne
galintis pergale vadinti to, kas 
pratęsė kitų valstybių okupa
ciją ir buvo nesuderinama su 
demokratiniais jų lūkesčiais. 
Pareiškime taip pat teigiama, 
kad Lietuva pripažįsta perga
lės prieš nacizmą istorinę 
reikšmę, ir raginama atsisaky
ti kaltintojų pozicijos. Karo 
pabaigos paminėjimas visų 
pirma yra įsakmi pareiga pri
siminti žuvusiuosius, kurių 
dauguma niekuo nekalti. Rei
kia pagerbti ne tik nacizmo, 
bet ir bolševizmo aukas.

Rusijos tarybos pirminin
kas Sergejus Mironovas šį 
Lietuvos seimo pareiškimą 
pavadino “svaičiojimais”. Lie
tuvos ir Estijos sprendimą ne
dalyvauti gegužės 9 d. iškil
mėse Maskvoje jis pavadino 
“istorine klaida ir jų asmeni
nės karjeros klaida”.

Baltijos parlamento sesija
Estijos Pernu mieste ba

landžio 27-29 d.d. vyko penk
toji jungtinė Baltijos parla
mento ir Šiaurės tarybos sesi
ja. Didžiausias dėmesys ski
riamas Baltijos ir Šiaurės vals
tybių bendradarbiavimui bei 
demokratijos ir pilietinės vi
suomenės stiprinimui kaimy
ninėse valstybėse. Dalyvavo 
šalių parlamentarai ir vy
riausybių atstovai.

Šesijoje priimtas pareiški
mas, kuriame Rusija ragina
ma pripažinti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupaciją, joms 
totalitarinio režimo ir karinės 
okupacijos padarytą žalą. 
Pareiškimu tikimasi pakeisti 
Rusijos, Europos sąjungos ir 
JAV požiūrį į šį klausimą.

Apdovanoti gelbėtojai
LGTIC žiniomis, balan

džio 25 d. prezidentas Valdas 
Adamkus Žūvančiųjų gel
bėjimo kryžiumi apdovanojo 
asmenis, kurie, nepaisydami 
mirtino pavojaus sau ir savo 
šeimai, 1941-1945 m. gelbėjo 
žydus nuo nacių genocido. 
Apdovanojimai daugiau kaip 
50 žmonių įteikti minint Ant
rojo pasaulinio karo holo

kausto aukų atminimo - Ka
tastrofos dieną. Prezidentas 
pažymėjo, kad žiaurūs to me
to įvykiai tapo ne tik išban
dymu visoms tautoms, kuriose 
naciai bei jų kolaborantai 
vykdė nusikaltimus, bet ir mo
ralės išmėginimu kiekvienam 
su tuo susidūrusiam.

Naujas seimo 
vicepirmininkas

Balandžio 27 d. penktuo
ju seimo vicepirmininku tapo 
Darbo partijos atstovas, bio- 
medicinos mokslų daktaras, 
DLK Gedimino 3-iojo laips
nio ordinu apdovanotas Vy- 
das Gedvilas. Jis taip pat iš
rinktas Europos reikalų ko
miteto pirmininku. Europos 
reikalų komiteto vieta buvo 
laisva nuo vasario 10 d., kai 
seimas, tenkindamas į skan
dalus patekusio Alfredo Pe
keliūno atsistatydinimo pa
reiškimą, jį atleido iš tų parei
gų. Komitete dirba 25 įvai
rioms frakcijoms atstovaujan
tys* parlamentarai. Pagal sei
mo statutą jam turi vadovauti 
vienas iš parlamento vicepir
mininkų. V. Gedvilas anksčiau 
buvo seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pirmi
ninkas. Šioje vietoje paskirta 
Darbo partijos atstovė Aud
ronė Pitrėnienė.

Kels medikų algas
Sveikatos apsaugos mi- 

nisteris Žilvinas Padaiga ba
landžio 27 d. vykusiame Me
dicinos darbuotojų dienos mi
nėjime pranešė, kad vidutinis 
medikų atlyginimas bus padi
dintas ne 24, o 30%. Jo pasira
šytu įsakymu Teritorinėms li
gonių kasoms bus pervesti 135 
mln. litų, stengiantis išspręsti 
šį opų klausimą, dėl kurio me
dikai žada streikuoti. Pasiekus 
susitarimą su medikų pro
fesinėmis sąjungomis, minis- 
teris tikisi, kad bus rasta gali
mybė atlyginimus padidinti 
dar 5%.

Gegužės pradžioje siūly
mą turi baigti svarstyti gydy
mo įstaigų vadovai, streiko 
organizatoriai bei Sveikatos 
apsaugos ministerija. Lėšos 
gydytojų ir slaugytojų algoms 
kelti atsirado nutarus perkelti 
į gegužės mėnesio atlyginimų 
fondą pinigus, kurie medikų 
algoms didinti buvo planuoti 
liepos mėnesį.

Europos klubas
Lietuvos seimo Europos 

informacijos centras skelbia, 
kad balandžio 15 d. įsteigtas 
Europos klubas, kuris taps 
seimo ir Lietuvoje išrinktus 
Europos parlamento narius 
vienijančiu neformaliu disku
sijų forumu. Susitikimuose 
parlamentarai diskutuos Lie
tuvai aktualiais narystės Eu
ropos sąjungos (ES) klausi
mais, domėsis Europos sąjun
gos istorija ir raida. Klubą 
steigti pasiūlė seimo Europos 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Petras Auštre- 
vičius. Klubo susitikimuose 
skaityti pranešimus bus kvie
čiami istorikai, kultūrologai, 
Europos integracijos, poli
tikos mokslų ir tarptautinių 
santykių specialistai iš Lietu
vos ir kitų Europos sąjungos 
valstybių. RSJ
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Dvidešimt septyneri metai slėptuvėje
Lietuvoje Benediktas Mi- 

kulinas 27-erius metus išgyveno 
drėgname, šaltame rūsyje, visiš
koje tyloje. Alain Stankė jį suti
ko Lietuvoje, Prazariškio kai
me, Benedikto tėvų ūkyje, kur 
jis dabar gyvena, ir apie tai pa
rašė Montrealio spaudoje. Čia 
pateikiama jo straipsnio san
trauka.

Benediktas buvo 24 metų 
studentas, kai Raudonoji armi
ja užėmė Lietuvą. Jis su savo 
broliu padarė lemtingą klaidą - 
pasidairyti išėjo į mišką, kuria
me slapstėsi partizanai. Jie bu
vo įtariami partizanų kolabo

lYoba, kurioje Benediktas Mikulinas dabar gyvena. Slėptuvės durys, pro kurias motina 
įduodavo maistą

Meldėmės, darbavomės, keliavome
Vasario 16 gimnazijos mokinių darbai, šventės, ekskursijos, egzaminai

Rekolekcijos
Vasario 16-osios gimnazija 

Gavėnią pradėjo bendromis šv. 
Mišiomis Pelenų trečiadienį vo
kiečių katalikų šventovėje. Su
sirinko beveik 200 mokinių. 
Gimnazijos kapelionas kun. 
Rytis Gurkšnys, SJ, pamaldas 
laikė vokiškai ir lietuviškai. Pa
maldas paruošti padėjo ateiti
ninkai.

Gavėnios metu vyko reko
lekcijos. Pagal amžių mokiniai 
buvo suskirstyti į 4 grupes. 
Kiekvienos savaitės antradienį 
vis kita grupė dalyvavo rekolek
cijose. Vokiečiai išėjo pas evan
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siunčiami nemokamai šešias savaites

rantais. Brolis buvo suimtas, 
nuteistas, sušaudytas, jo lavo
nas supjaustytas ir išmėtytas 
miestelio aikštėje. Benediktui 
pasisekė pabėgti ir pasislėpti 
tėvų ūkyje. Bijodami, kad jį iš
tiks tas pats baisus likimas, tė
vai Benediktui rado slaptavietę 
šalia namo iškastame rūsyje 
daržovėms laikyti. Nei ma
žiausios šviesos, nei šildymo 
ten nebuvo.

Raudonarmiečiai apsupo 
namą, keturis mėnesius tęsė 
sargybą. Pagaliau išvyko. Tačiau 
Benediktui besiruošiant išlįsti 
iš rūsio, atsirado kitas pavojus 

gelikų kun. Fuhr į evangelikų 
šventovę, lietuviams rekolekci
jas vedė kun. Rytis Gurkšnys.

Slidinėjimo kursai
Nuo kovo 4 iki 12 d. 38 gim

nazijos mokiniai dalyvavo slidi
nėjimo kursuose Spittal mies
telyje Austrijos Alpėse. Juos ly
dėjo ir globojo trys mokytojai 
(Herbel, Freudenberg, Heidt) 
bei grupė tėvų. Šiais metais jie 
galėjo pasidžiaugti natūraliu 
sniegu. Pernai jie turėjo pasi
tenkinti dirbtiniu sniegu. Mo
kiniai dienos metu slidinėjo, o 
vakarais viešbutyje žaidė, žiū
rėjo televiziją arba skaitė.

- šalia sodybos įsisteigė ūkinis 
kooperatyvas. Jeigu jis išlips iš 
rūsio, jį kas nors pamatys ir iš
duos sovietams, jis bus sušaudy
tas. Liko tik toliau slėptis.

Dvejus metus išsilaikęs rū
syje, kuriame tik kartą per die
ną galėjo išsitiesti, tik kartą per 
parą motina per mažą angą jam 
paduodavo maisto, Benediktas 
nusprendė palikti savo kalėji
mą. Tėvai jį prikalbino, kad po 
tiek laiko išlįsti tikrai būtų įtar
tina. Jeigu jis nekaltas, kodėl 
taip ilgai būtų slapstęsis?

Tad Benediktas išliko rūsy
je iki tėvų mirties. Kaimynai,

Praktika įvairiose darbovietėse
Pagal mokslo programą de

vintos klasės mokiniai turi at
likti dviejų savaičių praktiką, o 
tai reiškia, jie turi dirbti kurioje 
nors firmoje, kad susipažintų 
su darbo pasauliu. Šiais metais 
praktiką devintokai atliko nuo 
kovo 7 iki kovo 18 d. Mokiniai 
turėjo patys susirasti darbovie
tę. Jie pasirinko parduotuves, 
architekto biurą, vaikų darže
lius, gydytojų kabinetus, ligoni
nes, didžiules valgyklas ir auto
mobilių aptamą. Apie savo įgy
tą patirtį, jie turi parašyti rašto 
darbą ir su savo mokytojais jį 
aptarti.

Kovo 11-oji
Kovo 11 gimnazijoje yra 

šventa diena. Kadangi šiais me
tais kovoji buvo penktadienį, 
tai gimnazija, atsidėkodama 
mokiniams už paaukotą laisva
laikį ruošiant meninę programą 
centriniam Nepriklausomybės 
šventės minėjimui, leido moki
niams pasidžiaugti prailgintu 
savaitgaliu, o Nepriklausomos 
valstybės atstatymas buvo pa
minėtas sekmadienį, kovo 13 
d., iškilmingos vakarienės me
tu. Mokytoja Bronė Lipšienė 
trumpai papasakojo apie šios 
šventės reikšmę, Giedrius Ar
nold padeklamavo, o Karolis 
Grevas grojo gitara ir dainavo. 
Po to visi susirinko Lietuvos 
šventųjų koplyčion pasimelsti 
už Lietuvą ir už gimnazijos abi
turientus, kurie tą savaitę turė
jo laikyti egzaminus. Kovo 10 
d. gimnazijos koridoriuose bu
vo išstatyta įdomi paroda: iš
dėstyti plakatai, kuriuos moki
niai sukūrė prieš 14-15 metų ir 
su kuriais jie dalyvavo įvairiose 
demonstracijose, reikalaudami 
laisvės Lietuvai. Paroda buvo 
pavadinta Ir mes prisidėjome. 
Be to, mokiniai galėjo korido- 

manę, kad jis miręs, negalėjo 
atsistebėti. A. Stankė jį aplan
kė, irgi norėdamas susipažinti 
su šia nuostabia asmenybe, ku
ris galėjo taip ilgai išbūti tokio
se sąlygose. Straipsnyje apie šį 
susitikimą, jis pasakoja, jog Be
nediktas — nemažas žmogus, 
nuostabiai žvalus. Pirštai - art- 
ričio išsukinėti, akys skaidrios, 
mėlynos. Buvo apakęs nuo nuo
latinės tamsos, tačiau po keleto 
dienų išlipus iš savo “karsto”, 
regėjimas sugrįžo.

A. Stankė jį paklausė, iš 
kur turėjęs jėgų taip ilgai išsilai
kyti? Jis atsakė, jog per daug 
bijojęs mirties. Jis paklusęs 
Dievo valiai išlikti gyvu. Niekad 
negalvojo apie savižudybę, nes 
neturime teisės nei kitų, nei sa
vo atimti Dievo duotos gyvy
bės. Dažnai jautęs neviltį, todėl 
išmoko gyventi tik dabartimi. 
Motina kartais pašnibždėdavo 
naujienų, apie kurias galvojo 
ištisas savaites, mėnesius, gal 
metus. Apie ateitį tapo neįma
noma galvoti, tad jis pagaliau 
nebegalvojo apie nieką, pra
rado laiko sąvoką.

Visi dabar nori jį klausi
nėti, apžiūrėti, sužinoti, kaip jis 
taip ilgai galėjo išlikti. Jis sako 
įrodęs, jog žmogus gali žiemoti, 
kaip meška. Jis save laiko feno- 

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje
riuje įsijungti televiziją ir pasi
žiūrėti vaizdo juostoje įrašytų 
žinių iš to laikotarpio.

Kelionė į Prancūziją
Kovo 17 d. 7 ir 8 klasių mo

kiniai, lydimi savo mokytojų 
Brigitte Chauvet-Heidt ir Ma
rytės Dambriūnaitės-Šmitie- 
nės, aplankė Bišvilerio vidurinę 
mokyklą Prancūzijoje. Lietu
viai, vokiečiai ir prancūzai mo
kiniai kartu pažaidė, papietavo 
ir aplankė kaimyninio miesto 
Hagenau etnografinį muziejų. 
Taip netruko prabėgti visa die
na. Vakare mūsų mokiniai atsi
sveikino ir grįžo į gimnaziją. Ši 
kelionė buvo įdomi patirtis lie
tuviams mokiniams: jie prancū
zų kalbos nesimoko, ir todėl su 
prancūzais turėjo bendrauti vo
kiečių ir anglų kalbomis. Ta
čiau vis tiek susikalbėjo. Gal 
dabar atsiras daugiau lietuvių, 
norinčių mokytis prancūzų kal
bos. Jiems mūsų gimnazijoje 
prancūzų kalba neprivaloma, 
nes jie vietoj jos mokosi lietu
vių kalbos.

Abitūros egzaminai
Šiais metais gimnazijoje 

abitūros egzaminus laiko re
kordinis mokinių skaičius - 27 
(18 lietuvių ir 9 vokiečiai). Gim
nazijos istorijoje dar niekad

Benediktas Mikulinas, išbuvęs 
slėptuvėje 27 metus, nes per 
daug bijojęs mirties
menu tik tuo, kad jis pats save 
nuteisė kalėti, pats save išlais
vino, dabar liko tik save “reabi
lituoti”.

Jeigu grįžtų komunizmas, 
jis dabar kovotų iki mirties už 
savo gyvybę ir laisvę, kad ir su 
kirviu. Benediktas dabar save 
vadina laimingiausiu žmogumi, 
nes jis laisvas ir - svarbiausia - 
gyvas. Brangiausias jam turtas 
yra nebeturėti baimės jausmo. 
Džiaugsmas yra matyti savo 
akimis, girdėti, jausti, ragauti, 
liesti. Nebereikia sukurti švie
sos - atsimerki, ir saulė šviečia. 
Gyvenimas - gražus. RSJ 

nebuvo tiek daug lietuvių abi
turientų. Abitūros egzaminai 
susideda iš dviejų dalių: rašto 
darbų ir žodinių egzaminų. 
Rašto darbai buvo rašomi kovo 
14-18 d.d.

Pagal naują tvarką egzami
nai laikomi iš 5 dalykų - 3 raštu 
ir 2 žodžiu. Privalomi dalykai 
pagal įstatymą yra vokiečių kal
ba ir matematika. Kitus dalykus 
mokinys pagal tam tikras tai
sykles pasirenka pats. Rašto 
darbus mokiniai rinkosi iš lie
tuvių, vokiečių, anglų, rusų kal
bų, matematikos, biologijos, 
geografijos, istorijos ir politi
kos. Žodiniai egzaminai vyks 
birželio 6 ir 7 d.d. Birželio 18 d. 
abiturientai rinksis į išleistuvių 
pokylį, kurio metu jiems bus 
įteikti abitūros pažymėjimai.

Velykų atostogos
Velykų atostogos gimnazi

joje buvo nuo kovo 19 d. iki ba
landžio 3 d. Mokiniai išvyko į 
namus arba keliavo po Europą. 
Dauguma iš Pietų Amerikos 
atvykusių mokinių pirmą kartą 
svečiavosi Lietuvoje, kur juos 
priglaudė “Lietuvių Namai” 
Vilniuje bei draugai ir pažįs
tami.

V16gim-info.

http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Vyriausybė
Liberalų mažumos suda

ryta koalicinė federacinė vy
riausybė kabo ant plauko. La
bai neigiamą įtaką ateinan
čiuose rinkimuose turės buvu
sios liberalų daugumos vy
riausybės pinigų iššvaistymas, 
kuris dabar viešai nagrinėja
mas. Iki šiol nėra įrodyta, kad 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Paul Martin yra įsivė
lęs į buvusios vyriausybės, ku
rioje jis tuo metu buvo finansų 
ministeriu, nusikaltimus, ta
čiau partijos populiarumas 
yra labai nusmukęs. Konser
vatorių partijos vadas Ste
phen Harper tikisi laimėti se
kančius rinkimus, tačiau atro
do, kad ir jis galėtų sudaryti 
tik koalicinę vyriausybę. La
bai svarbus bandymas vyks ge
gužės 24 dieną Newfoundland 
- Labrador papildomuose rin
kimuose, kur mirusio parla
mento nario vietoje reikia iš
rinkti naują. Jei opozicijoje 
esantys parlamentarai nutartų 
paskelbti visuotinius rinki
mus, tai papildomieji atkristų.

Vis daugiau kalbama 
apie artėjančius rinkimus Ka
nadoje. Liberalai parlamenta
rai daro spaudimą ministeriui 
pirmininkui Paul Martin pa
naikinti numatytus mokesčių 
sumažinimus korporacijom, 
kurie siektų daugiau kaip 4 
blj. dol. Liberalai, neturėdami 
parlamente absoliučios dau
gumos, šliejasi prie NDP 
(Naujųjų demokratų partija), 
sekančioje parlamento sesi
joje nori pristatyti visiems pri
imtiną biudžetą, ir tuo būdu 
išvengti naujų rinkimų. Kons
ervatoriai, matydami liberalų 
partijos populiarumo nuo
smukį, tikisi naujuose rinki
muose gauti daugumą balsų, 
tačiau visiškos daugumos 
nemano laimėti. Konservato
rių vadas Stephen Harper, 
lankydamasis sikų bendruo
menės šventėje, dar kartą už
tikrino, kad jo partija, pana
šiai kaip ir 90% sikų bendruo
menės narių, griežtai pasisako 
prieš tos pačios lyties asmenų 
vedybas. Liberalų partijai 
daugiausia žalos daro vyks
tantis tyrimas dėl liberalų vy
riausybės neteisėtai panaudo
tų lėšų. Šiuo metu 131 libera
las ir 19 naujųjų demokratų 
teturi 150 balsų iš reikalingų 
154, kad balsavimo atveju ga
lėtų išsilaikyt vyriausybėje. 
Persvarą lemia trys partijoms 
nepriklausą ar jas palikę par
lamentarai ir parlamento pir
mininkas.

Žuvo rankinio sklandy
mo čempionas Chris Muller, 
29 metų amžiaus Kalgario gy
ventojas. Būdamas vos pen- 
kerių metų amžiaus pradėjo 
sklandyti kartu su savo tėvu. 
Yra laimėjęs nesuskaitomus 
sklandymo medalius bei titu
lus ir buvo pramintas padan
gių dievu. Jis buvo atsargus, 
tačiau skrisdamas 120 km 
greičiu ir per daug prisiarti
nęs prie žemės nespėjo nuo 
jos laiku pakilti. Jo tėvas, pa
našiai sklandydamas, žuvo 
prieš septynerius metus.

Kanados ministeris pir
mininkas Paul Martin atšau
kė savo kelionę į Europą, kur 
bus minima Antrojo pasauli
nio karo pergalės diena Olan- 

ant plauko 
dijoje ir Maskvoje. Teisinasi, 
esą yra galimas vyriausybės 
griuvimas, todėl Kanadai at
stovaus Kanados generalinė 
gubernatorė Adrienne Clark
son. Veteranų reikalų minis- 
terė Albina Guarnieri, kartu 
su 130 karo veteranų, daly
vaus pergalės Europoje mi
nėjimo iškilmėse Olandijoje.

Buvęs Kanados ministe
ris pirmininkas Jean Chre
tien jau antą kartą reikalauja, 
kad federacinis teismas nuša
lintų dabartinio ministerio 
pirmininko Paul Marin pa
skirtą teisėją John Gomery, 
kuris vykdo apklausą dėl vals
tybinio turto išeikvojimo. Pir
mas jo reikalavimas buvo at
mestas. Paties Chretien byla 
nebus svarstoma iki birželio 7 
d., todėl reikalavimas nušalin
ti teisėją yra dar vienas būdas 
užtęsti apklausą.

Ontario provincijoje, ry
tiniame Huron ežero pakraš
tyje esanti atominė elektros 
jėgainė dėl kilusio gaisro 
turėjo uždaryti vieną iš penkių 
veikiančių reaktorių. Išsiliejus 
mineralinei alyvai, kuri veikia 
kaip izoliatorius didžiuliame 
transformeryje, reaktorius 
buvo uždarytas, o alyvą, kuri 
nėra radioaktyvi, bus mėgina
ma susemti. Nei žmonės, nei 
aplinka nenukentėjo.

Šiaurės teritorijų prem
jerai nori atkreipti Kanados 
vyriausybės dėmesį į šiaurinės 
Kanados suvereniteto užsitik- 
rinimą. Šiaurėje nėra akivaiz
daus Kanados vyriausybės įro
dymo, kad tos teritorijos ir jų 
ribos yra Kanados valstybės 
dalis. Gamtos turtais pilnai ir 
strategiškai svarbiai Kanados 
šiaurei, kuri bus dar svarbesnė 
prasidėjus laivininkystei šiau
rės vakarų ledinuotame van
denyne, turėtų reprezentuoti 
juridinė ir suvereninė vyriau
sybė. Jau ir dabar yra valsty
bių, pretenduojančių į kai ku
rias Arktikos salas, todėl yra 
ypač svarbu sustiprinti kariuo
menės ir karo laivyno veiklą 
Kanados šiaurėje.

Storą ir vandeniui atspa
rų kailį turintys Kanados es
kimų veislės šunys palengva 
išnyksta. Prieš 50 metų jų bu
vo apie 20,000. Jų hibridai su 
husky ir Alaskos malamutais 
sumažino grynakraujus eski
mų veislės šunis iki 300. Prie 
šunų sumažėjimo prisidėjo ir 
juos pakeičiu sniegaeigiai. 
Prieš 30 metų šiaurinės Kana
dos teritorijose išnyko Tahitan 
meškiniai šunys.

Galvijų ir grūdų auginto
jai susilaukė papildomos vie
no bilijonų dolerių paramos 
iš federacinės valdžios. Žemės 
ūkio ministeris Andy Mithcell 
pranešė šios paramos detales, 
aiškindamas, kad jau treti 
metai, kai šie ūkininkai eina 
skolon, nes šalia ūkininkų, nu
kentėjusių dėl galvijų ligų su
mažėjusio eksporto, nukentė
jo ir ūkininkai dėl neįprastos 
šalnos, kuri labai sumažino 
grūdų derlių. Praėjusių metų 
kovo mėn. panašiai buvo su
šelpti galvijų augintojai, ku
riems buvo paskirta du bilijo
nai dolerių. Iš viso per šį lai
kotarpį prarasta apie 42% že
mės ūkio gamybos, kuri yra 
vertinama 4.2 bilijonų do
lerių. AKV

Iškiliausias dabarties žmogus

Seinų lietuvių dovanajpopiežiui Jonui Pauliui H - lietuviškas audinys, įteiktas 1981 m. Vatikane. 
Salia popiežiaus - kun. E. Putrimas ir dr. B. Vilaišytė

ANTANINA GARMUTĘ
Pritilome. Varpų gaudesy 

suklusome. Į amžinuosius Tėvo 
namus iškeliavo gerasis Gany
tojas. Didžiąją netektį jautriai 
išgyvename ir mes, santūrūs lie
tuviai. Paskelbtas valstybinis 
gedulas, plazda Trispalvės, per
rištos juodais kaspinais, virpa 
žvakių liepsnelės ir kyla į dangų 
tikinčiųjų maldos per šv. Mišias 
krašto šventovėse.

Kiekviename žingsnyje 
žmonės prisimena Jo nuveiktus 
darbus.

Kardinolas Juozas Audrys 
Bačkis patvirtino, kad popie
žius Jonas Paulius II visuomet 
jautė meilę Lietuvai, suprato 
okupaciją kenčiančius žmones, 
todėl yra brangus kiekvienam 
lietuviui. Kai jis lankėsi Lietu
voje 1993 m. rugsėjo pradžioje, 
iš mūsų krašto tik ką buvo išves
tas paskutinis rusų kareivis. Bu
vome neseniai atgavę nepri
klausomybę, dar nedrąsūs di
džiųjų valstybių akivaizdoje, is
torinės audros bet kada mus, 
mažus, galėjo “nupūsti”. Jis pa
drąsino mus: “nebijokite!” Jis 
džiaugėsi mūsų iškovota laisve. 
Jis sakė, jog su Lietuva jį sieja 3 
dalykai: Aušros Vartų koplyčia, 
Kryžių kalnas ir išsipildžiusi 
nepriklausomybės viltis. Šis 
žmogus, pasak poeto Justino 
Marcinkevičiaus, pačiu tikruoju 
“žmogiškumu liudijo dievišku
mą”. Nevengdamas aštrios ka

Septyni Išganytojo žodžiai
Marijampolėje gruodžio 22-osios pavakarę 

Kultūros centro naujuosiuose rūmuose sakralaus 
meno gerbėjų laukė Lietuvos valstybinės filhar
monijos surengta susikaupimo muzikos valanda 
- garsusis Valstybinis Vilniaus kvartetas padova
nojo Didžiojo penktadienio liturgijai skirtą įžy
miojo kompozitoriaus Joseph Haydn giliai emo
cingą kūrinį Septyni mūsų Išganytojo žodžiai ant 
kryžiaus.

Miesto prie Šešupės publiką žavėjo 50 šalių 
apkeliavęs kolektyvas - Lietuvos valstybinės 
premijos laureatas: Audronė Vainiūnaitė (I 
smuikas), Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis 
Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violon
čelė). Tai atlikėjai, savo krašto kultūrą garsinę 
tarptautiniuose festivaliuose užsienyje ir Lie
tuvoje.

Daugelį tiesiog nejudamai prikaustė įžan
gos ir septynių sonatų muzika, jaudinusi savo 
nuoširdumu, išradingumu, tragišku patosu. Vie

nas po kito po dešimtį minučių trunkantys ada
gio pasižymėjo darnia visuma be varginimo šešė
lių. Tuo labiau, kad po kiekvienos dalies buvo 
skaitomas atitinkamas tekstas iš Vytauto Antano 
Dambravos knygelės Septyni žodžiai. Meistriškai 
valdomi strykai išraiškingai bėgiojo stygomis, ir į 
širdis smigo Atpirkėjo agoniją paeiliui pertei
kiančios sonatos. Žemės drebėjimas - toks buvo 
kūrinys programos pabaigai.

Klausytojai vieningai atsistojo, dėkodami 
virtuozams, spėjusiems prieš tai koncertuoti 
Kaune, Alytuje, Vilniuje. Ilgai trunkantys ploji
mai, gėlės už dvasinį pakylėjimą, artėjant 
džiaugsmingam Prisikėlimo Aleliuja šv. Velykų 
rytą! Deja, salėje nemažai tuščių vietų. Vadinasi, 
tikrojo Prisikėlimo prasmės nepatyrė daugelis 
neatėjusių tarnautojų, inteligentų, jaunuolių, 
ypač moksleivių. Šios prasmės nepatyrė ir į 
sostinės arkikatedrą nepasukę seimo atstovai, 
vyriausybės nariai. Jeronimas Šalčiūnas

pitalistinio pasaulio piktžaiz
džių kritikos, jis realiai prisidė
jo prie komunistinės sistemos 
žlugimo taikiu būdu.

Istorikas prof. A. Bumb- 
liauskas pažymėjo Popiežiaus 
vaidmenį stiprinant krikščiony
bę Lietuvoje, sąlyginai dar jau
noje katalikiškoje valstybėje. 
Nes turime tik apie 200 metų 
tikrosios krikščionybės, o iš jų 
150 metų buvome pavergti.

Fizikas prof. S. Sajauskas, 
nuo kūdikystės buvęs Sibiro 
tremtinys, pabrėžė tvirtą po
piežiaus Jono Pauliaus II valią, 
jo geležinę ištvermę ir jo labai 
šiltą, atvirą asmenybę. Jis suge
bėjo pripažinti amžių eigoje 
buvusias Bažnyčios klaidas, at
siprašyti už jas (kryžiaus karus, 
inkviziciją, holokaustą).

Laisvės kovų dalyvė, buvu
si politkalinė Konstancija Stra
vinskienė sako: mano bendra
amžis... Pasaulio piligrimas. Pa
vergė žmonių širdis savo gailes
tingumu. Net KGB samdytą žu
diką aplankė kalėjime... Atlei
do jam.

Partizanas Alfonsas Gedu
tis ir jo žmona Onutė pastebi: 
gal Jis ir ne visiems patiko. Iš 
Biblijos žinome, kad net farizie
jai turėjo savo garbintojų, pa
mynusių dorovę ir sąžinę. Jis 
auklėjo tokio tipo žmones. Fak
tas, kad Jonas Paulius II - iški
liausia mūsų gyvento laiko as
menybė. Antro tokio jau mes 
nebesulauksime - Dievo dova

nos žmonijai...
Architektas prof. J. Minke

vičius apibendrina: Jonas Pau
lius II buvo ne visiems parankus 
popiežius, nes niekam nenuo
laidžiaudavo ir nepataikauda
vo. Jo asmenybėje tobulai deri
nosi mokslinis mentalitetas, 
aukščiausia moralė ir teisingas 
globalinių procesų vertinimas. 
Jis laikėsi nuostatos, kad pa
saulio ateitis turi būti grindžia
ma ne nuolaidžiavimu žmogaus 
silpnybėms ir ydoms, bet kova 
su jomis. Dabar visi reiškia 
užuojautą dėl Popiežiaus mir
ties, bet ar visi įsiklausė į Jo žo
džius? Kad ir tokius: “Tauta, 
žudanti savo kūdikius, neturi 
ateities”. Gal reikėtų šį Jono 
Pauliaus II sakinį iškalti mūsų 
seime?

Lankydamasis Lietuvoje 
Didysis popiežius linkėjo mums 
ramybės. Ramybės jausmas ap
gaubė Jo sielą. Ir mūsų kraštą. 
Nebijokime - nieko blogo neat
sitiks. Jis lieka su mumis. Pa
saulis praturtės dar vienu šven
tuoju.

Pasaulis gedi. Piligrimai 
vyksta Romon. O Lietuvoje, 
Kryžių kalne, prie Šventojo Tė
vo dovanoto kryžiaus šiomis 
dienomis plūsta minios žmo
nių. Ir galingu varpu teskamba 
mūsų širdyse Jono Pauliaus II- 
jo žodžiai: “TIKĖJIMO TIESA 
YRA AUKŠTESNĖ UŽ PRO
TO JĖGĄ!”
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MŪSŲ ITVYVŪI1
“MĖNUO BE SMURTO”

Lietuvos vyriausybė pa
tvirtino smurto prieš vaikus 
apsaugos ir pagalbos 2005- 
2007 m. programą, kuri nu
mato skirti per 2.3 mln. litų 
paslaugoms krizę išgyvenan
čiai šeimai ir vaikams. Teikia
mos socialinės, psichologinės, 
medicininės paslaugos. Socia
linės apsaugos ir darbo minis- 
terės Vilijos Blinkevičiūtės 
teigimu, paskelbta veikla 
“Gegužė - mėnuo be smurto 
prieš vaikus” yra skiriama pa
žymėti Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių sutarties patvirtinimo 
Lietuvoje 10-metį. Vyriausy
bės patvirtintoje programoje 
numatyta tobulinti vaiko ap
klausos mechanizmą, užtikri
nant vaiko interesų apsaugą 
bei vengiant žalos teisminių 
procedūrų metu. Numatyta 
savivaldybėse steigti naujas 
pedagogines psichologines 
tarnybas. 2004 m. buvo nusta
tyti 2369 smurto atvejai prieš 
vaikus. Manoma, kad yra dar 
daugiau smurto atvejų. Didė
jantis išaiškinamų smurto 
atvejų skaičius rodo, kad daž
niau pranešama apie tokius 
atvejus ir specialistai geriau 
juos atpažįsta.
IŠAUGO ĮMONĖS PELNAS

2005 m. Mažeikių elekt
rinė planuoja uždirbti 1 mln. 
litų grynojo pelno bei gauti 
120 mln. litų pajamų, iš jų 
82.81 mln. litų iš elektros 
energijos pardavimo, o kitą 
dalį — iš šilumos energijos. 
Kaip praneša ELTA-DELFI, 
pernai ji padidino pajamas 
8.9% iki 125.66 mln. litų bei 
uždirbo 2.97 mln. litų grynojo 
pelno. Mažeikių elektrinės 
akcijos biržoje balandžio 26 
d. kainavo 2.45 lito, šia kaina 
visos įmonės vertė siekia 70.3 
mln. litų. Valstybei priklauso 
85.72% Mažeikių elektrinės 
akcijų. Si elektrinė Juodeikių 
kaime gamina ir parduoda 
elektros bei šilumos energiją 
“Mažeikių naftos” perdir
bimo įmonei.

EUROPOS SAVAITĖ
Gegužės pradžioje seime 

rengiama Europos savaitė, 
kada Europos informacijos 
centre vyks įvairių parlamen
tinių komitetų renginiai. Na
rystės Europos sąjungoje (ES) 
pirmosios metinės pradėtos 
minėti balandžio 23 d. miško 
sodinimu Kaišiadorių miškų 
urėdijos Žaslių girininkijoje. 
Gegužės 4 d. rengiamas Euro
pos reikalų komiteto išvažiuo
jamasis posėdis Europos par
ke, gegužės 8 d. - dviračių žy
gis iš seimo į Europos geog
rafinį centrą.

SUMAŽINS MOKESČIUS
Seimas balandžio 14 d. 

parėmė liberalcentristų siūly
mą kitų metų pradžioje gy
ventojų pajamų mokestį su
mažinti iki 24%. Tolesnis įsta
tymo projekto svarstymas nu
matytas gegužės 19 d. Siūly
tojų manymu, trumpalaikius 
biudžeto nuostolius, kurie 
2006 m. sudarytų 1 bin. litų 
negautų pajamų, vidutiniu lai
kotarpiu atsvertų dėl pagerė
jusių sąlygų rinkoje padidėjęs 
surenkamų mokesčių srautas. 

Finansų ministerija yra pa
rengusi mokesčių reformos 
įstatymų projektus., numatan
čius gyventojų pajamų mokes
tį mažinti iki 24% tik 2008 m. 
pradžioje.

BAIGĖ BADAVIMĄ
Vilniuje vykusio Šiaurės 

Atlanto sąjungos (ŠAS-NA- 
TO) valstybių užsienio reika
lų ministerių susitikimo išva
karėse balandžio 19 d. keturi 
prieš buvusių kagėbistų buvi
mą valdžioje protestavę sei- 
mūnai baigė badauti. Kaip 
skelbia LGTIC, jie teigė ne
norintys, kad jų veikla būtų 
traktuojama kaip Lietuvos 
įvaizdžio griovimas atvykstan
čių svečių akyse. Badavę Pet
ras Gražulis, Egidijus Klum
bys, Valentinas Mazuronis ir 
Remigijus Ačas pabrėžė, kad 
jų nuomone, didžiausiu Lie
tuvos kompromituotoju ŠAS 
susitikimo dalyvių bei pasau
lio akyse buvo Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis. Badavusieji žadėjo 
ir toliau daryti viską, kad su 
buvusios SSRS represinėmis 
struktūromis susiję asmenys 
neužimtų aukščiausių vietų 
Lietuvos valstybėje.

KARIAI AFRIKOJE
Jungtinių Tautų saugumo 

tarybai nusprendus siųsti taik- 
darių dalinį į pilietinio konf
likto krečiamą Sudaną, Lie
tuvos seimas nutarė, kad prie 
šios veiklos turėtų prisidėti ir 
Lietuvos kariai. Kaip praneša 
ELTA-LGTTC, seimas balan
džio 21 d. priėmė nutarimą 
dėl karių dalyvavimo Šiaurės 
ir Rytų Afrikoje. Iki dviejų 
Lietuvos karių bus siunčiami 
iki š.m. gruodžio 31 d., pri
klausys Daugiavalstybinei 
nuolatinės parengties greitojo 
reagavimo brigadai (SHIR- 
BRIG). Lietuva sieks 2014- 
2015 m. tapti JT Saugumo ta
rybos nenuolatine nare, todėl 
norima, kad jos kariai ir civi
liai tarnautojai dalyvautų JT 
užduotyse.

DAUGIAU IŠLEIDŽIA
ELTA-DELFI žiniomis, 

Lietuvos gyventojų išlaidos 
pernai viršijo oficialiai gautas 
pajamas. Pernai vienas Lie
tuvos gyventojas pinigais ir 
natūra per mėnesį gavo 496 
litus pajamų - 8.3% daugiau 
negu 2003 m. Miestiečių dis
ponuojamos pajamos vienam 
namų ūkio nariui per mėnesį 
2004 m. buvo 540 litų, kaimo 
gyventojų - 407 litai. Varto
jimo išlaidos vienam buvo 512 
litų per mėnesį, piniginės 
išlaidos sudarė 443 litus arba 
86% visų vartojimo išlaidų. 
Palyginti su 2003 m., varto
jimo išlaidos padidėjo 5.2%. 
Vartojimo išlaidos viršijo pa
jamas, nes tyrimų responden
tai nuslepia dalį pajamų. Taip 
pat daug prekių įsigyjama 
išsimokėtinai. Pernai priva
tiems asmenims šalies bankų 
išduotos paskolos išaugo 
84.9%. Tyrimo duomenimis, 
darbo pajamos sudarė 69% 
visų pajamų, socialinės iš
mokos (pensijos, pašalpos) - 
24%, kitos pajamos (stipendi
jos, giminių parama, laimėji
mai loterijose) - 6%. RSJ

Atpažįstame varnas — iš balso, 
kagėbistus — iš veiksmų

ANTANINA GARMUTE
Klasikinė situacija: tupi 

varna ant šakos. Laiko sūrį sna
pe. Karktelėjo, norėdama paro
dyti balsą, ir grobio neteko. Ne
gana to, - dar ir išsidavė, kas 
tokia esanti. Ir tie paprasti pa
darėliai, žemės kurmiai supra
to, kad ji, varna, toli gražu - ne 
lakštingala...

Šventumu su neliečiamo
mis Indijos karvėmis šiandien 
pretenduojantys susilyginti Lie
tuvos kagėbistai irgi nesnau
džia. Kaip povai kraipo uode
gas - buvusios galios nepamirš
ta. Kas žino, o gal ir anų, rau
donų ponų užduotis tebe
vykdo?

Nenuginčijamas faktas: jie 
uoliai dalyvauja valstybės visuo
meniniame, politiniame gyve
nime. Jų pilna visur - net ir ten, 
kur atrodo, jau neturėtų būti. 
Ačiū Die, išlenda Pilypai iš ka
napių... Visuomet.

... Prieš gerą dešimtį metų 
Vilniaus centre vyko gausūs mi
tingai. Laisvės kovoms prisi
minti. Žmonių minioje nardė 
keli žvalūs, pagyvenę vyriškiai. 
Jie kažką nešiojosi rankose, 
dairėsi, bėginėjo ir pakuždomis 
tarėsi. Mano bičiulė atkreipė 
dėmesį į juos pirmiau, nei jie į 
mudvi. “Žiūrėk, - tarė ji, - jie 
turi magnetofonus ir įrašinėja 
ką kalba oratoriai ir žmonės. 
Štai ir apie mus trinasi”... Iš tie
sų, vyriškiai elgėsi keistai. Pa
matę, kad mes nuščiuvome, pa
slėpė magnetofonus krepšiuo
se ir dingo.

Panaši situacija susiklostė 
praeitą vasarą viename patrio
tiniame renginyje po atviru 
dangumi. Oras buvo gražus, be 
lietaus, ryškiai švietė saulė. 
Žmonių minios suplaukė iš vi
sos Lietuvos, vaikščiojo būre
liais, dainavo. Sklandė jauki ge
rumo dvasia, kuri visuomet vie
nija bendro likimo žmones. Ge
ra tarp gerų! Taptelėjo mintis,

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

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

kad čia atsidūręs koks nors 
slaptas kagėbistas turėtų pasi
justi balta varna. Mintis netru
kus tarsi materializavosi: plačiu 
taku išdidžiai ėjo vieniša, ori 
dama. Nepriekaištingai apsi
rengusi. Juodi akiniai, perukas, 
makijažas. Moteris dairėsi, ste
bėjo renginį, pati stengėsi ne
kristi į akis. Užkalbinome. Su
stojo prie mūsų platinamų pat
riotinių knygų. Pavartė. Papur
tė galvą. Nueidama mestelėjo: 
tokių, autobiografinių neskai
tanti. Ir tada aš ją pažinau - iš 
balso! Buvusi bendramokslė. 
Vėliau ideologinė darbuotoja, 
vienos įstaigos partorge, komu
nistines dogmas kalusi žmo
nėms į galvas spaudoje. Ko pri
reikė čia, visai svetimoje jai ap
linkoje? Ilgai svarstyti neteko: 
ji buvo ne viena, o atlydėta, ma
tyt, kagėbistų “desanto”. Priėjo 
dar viena, jaunesnė už mane, 
gal 20 metų. Ji graibstė knygas, 
blaškė į šalis, norėdama at- 
kreipt žmonių dėmesį šaukė: 
“Šlamštas! Autobiografinės 
knygos - kam jų reikia? Ar vis
ką galima rašyt iš autobiografi
jos?” Žmonės sukluso, padėko
jo kagebistei už reklamą, preky
ba suaktyvėjo. O moteriškė, nu
eidama garsiai išrėkė “nedrįsk 
rodytis klasės susitikime!” (Tar
si aš pažinočiau tą jos klasę...).

Kagėbistai Lietuvoje vis 
dar jaučiasi svarbūs ir įtakingi. 
Laižę okupantų batus, regulia
vę ir žaloję tautiečių likimus, 
jie ir šiandien drįsta nurodinėti, 
kaip mes turime rašyti... auto
biografijas! Kada gi jie pažiūrės 
į save ir patys aprašys savo tik
ruosius gyvenimo įvykius? Ne
sulaukiame.

Suprantama, kad išeidami 
iš Lietuvos svetimieji neišsiga
beno savo gausios agentūros. 
Nuostabiai daug jų pasklido 
tarp mūsų. Jeigu prieškarinėje 
Lietuvoje pogrindyje veikė vos 
kelios dešimtys svetimos valsty
bės agentų, tai dabar, po 50-

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI 

ties raudonosios rusų okupaci
jos metų, jų skaičius, spaudos 
duomenimis, išaugo iki 100 
tūkstančių! Plataus “asortimen
to”: šnipų, seklių, skundikų, 
agentų, informatorių, rėmėjų, 
talkininkų, stribų, įvairaus 
plauko kagėbistų ir čekistų. 
Naivu tikėtis, jog jie ir dabar 
negauna užduočių ir solidaus 
atlygio (!). Nes kaip galima pa
aiškinti tokius faktus, kai atro
dytų vargani, socialiai remtini 
asmenys didelėmis “savo san
taupų” sumomis paremia atski
ras partijas? Kairiąsias? Super
marketuose, kurie paprastiems 
žmonėms panašūs į muziejus, 
jie išleidžia didžiules pinigų su
mas. (Nes turtuolių turime ne 
tiek daug, o visose parduotuvė
se prekės neužsiguli ir yra iš
perkamos). Be to, kai kurios 
kategorijos žmonių pensijos yra 
keleriopai didesnės negu pa
prastų piliečių. Išaiškėjo, kad 
net aukščiausiose valstybės pa
reigose dirba KGB agentai, bet 
jie kažkodėl išteisinami. Iš 6500 
aktyvių agentų prisipažino vos 
1500, o neprisipažinusių, pagal 
įstatymą numatytų paviešinti, 
liustracijos komisija nurodė... 
tik 2 asmenis. Daugiau negu 
juokinga...

Per Lietuvą žengia penkio
liktas atkurtos Nepriklausomy
bės pavasaris. Praeities šmėk
los - kaip varnos karksėti pasi
lieka - praeičiai. O mes toliau 
žengiame Lietuvos Laisvės 
keliu.

Vilniaus universiteto pastato 
dalis

DCZMKy FOUR SEASONS
FkfZZFlFXV 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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-------------- [lietuvių telkiniuose)----------- —
Iškilmingos knygos sutiktuvės Argentinoje

“Berisso miesto lietuviai” — dviejų tomų leidinys, parengtas trijų autorių

® LIETUVIAI PASAULYJE
Kovo 12 d. Berisso mieste 

įvyko knygos sutiktuvės, ku
riose dalyvavo per 500 žmonių 
iš Berisso ir kitų vietovių.

J. Klimaitis, Ona Semė
nienė ir S. Borba Klimaitienė - 
tai dviejų tomų knygos Berisso 
miesto lietuviai autoriai, ku
riems knygos sutiktuvėse Be
risso miesto mero vardu buvo 
įteikta lentelė ir padėkos raštas 
už vertingą darbą ir nuopelnus 
Berisso miestui. Programą 
pradėjo Ona Semėnienė Lie
tuva brangi žodžiais, degdama 
žvakę, kuri simbolizuoja šviesą, 
o tautiniais drabužiais pasi
puošę suaugusieji tautiečiai 
įžengė salėn dainuodami Daug 
daug dainelių.

Prie gėlėmis ir tautiniais 
motyvais papuošto stalo susėdo 
V. Bukaustaitė-Persico, A. 
Markus, P. Glemža, p-lė M. 
Amat. Ponia V.B. Perisco sakė: 
“Lai Dievas laimina už tokią 
gražią idėją knygos autorius, 
kurie, rašydami su didele meile 
apie atvykusius lietuvius į 
Berisso miestą, teisingai jį 
pavadino imigrantų sostine”.

P-lė M. Amat buvo pa
kviesta knygą apipavidalinti 
tautiniais motyvais. Ji net nėra 
lietuvė, bet ėmėsi šio darbo, 
padėdama savo draugams įgy
vendinti jų įdėją. Kalbėjo P. 
Markus ir P. Glemža, kurie taip 
pat daug prisidėjo prie knygos 
Ieidybos, pateikė daug infor
macijos apie Nemuno ir Min
daugo draugijų istoriją. Min
daugo draugijos choras padai
navo Daug daug dainelių, Ma
rija, Marija ir Kur bėga Šešupė. 
Kalbėjo ir Lietuvos ambasados 
atstovas inž. A. Rastauskas, 
kuris taip pat pateikė daug 
informacijos, reikalingos kny
gos išleidimui. Keletą žodžių

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius ...........1.55%
1 m. term, indėlius...........2.50%
2 m. term, indėlius...........2.75%
3 m. term, indėlius...........3.00%
4 m. term, indėlius...........3.40%
5 m. term, indėlius...........3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. 1.00%
1 m. ind................................. 2.50%
2 m. ind.................................2.75%
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

tarė ir rašytojas prof. Tito Na- 
rosky, kuris buvo nuoširdus J. 
Klimaičio jaunystės draugas. 
Savo kalboje žmogaus laisvę jis 
palygino su paukščio gyvenimu: 
lizdo krovimu, čiulbėjimu bei 
skrydžiu, kartu atjausdamas 
lietuvius ir žinodamas jų liki
mus, nes jaunystę pats praleido 
lietuvių tarpe (kai jo tėvelis 
atvažiavo į Argentiną, jam buvo 
šešiolika metų). Rašytojas pa
rašė ir knygos įvadinį žodį.

Išgirdome ir knygos auto
rius. Ona Semėnienė pasakojo 
apie pirmuosius knygos ren
gimo žingsnius, draugų pagal
bą, apsilankymus pas tautie
čius, renkant informaciją ir 
nuotraukas. S. Borba Klimai
tienė išreiškė padėką visiems, 
prisidėjusiems prie knygos išlei
dimo. J. Klimaitis visiems tarė 
ačiū, prisimindamas savo mo
tiną, tėvelį ir krikšto tėvą, kurie 
nuo mažens įkvėpė jam lietu
višką dvasią. Būdamas už tai 
dėkingas, į kiekvieną knygos 
puslapį įdėjo daug šilumos ir 
lietuviškos pagarbos bei jaus
mo, todėl ir knyga susideda iš 
dviejų dalių: pirmoji - 400 
Berisso miesto lietuvių šeimų 
biografiniai pasakojimai; ant
roji - informacija apie asme
ninius rūpesčius ir išgyvenimus 
vyrų bei moterų, kuriems XX 
šimtmečio pradžioje likimas 
lėmė apsigyventi ir sukurti šei
mas, paliekant savo tėvynę, 
įsikurti svėtuf ir toliau tęsti sa
vo gyvenimus sunkiomis eko
nominėmis sąlygomis, kurti 
draugijas, ieškoti gerovės ir 
draugų lietuvių.

Nemuno ir Mindaugo drau
gijų šokių ansambliai parodė 
tautinius šokius. Programai va
dovavo F. Meschini - ispaniškai 
ir Irena Andrunacius - lietuviš

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.30%
nekiln. turto 1 m................. 4.95%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

kai. Po programos susirinkome 
Mindaugo draugijos patalpose, 
kur kartu užkandžiavome ir 
kalbėjomės.

Abu knygos tomai yra labai 
kokybiškai parengti: juos su
daro 580 puslapių, kuriuose 
rasite 415 lietuvių šeimų biog
rafijų, 372 anekdotus, 660 foto
grafijų, kurių daugelį reikėjo 
šiuolaikiškai pertvarkyti, Ne
muno ir Mindaugo draugijų is
toriją, geografines, politines ir 
socialines apybraižas, lietuvių 
tautos tradicijas, burtus, dainas, 
patarles, pasakas iš gausaus 
lietuviško repertuaro, vardus 
bei pavardes. Visa tai - 14 mė
nesių nenuilstamo ir sąžiningo 
darbo.

Daug žmonių jau nėra gy
vųjų tarpe, bet ši knyga liks ne 
vien kaip prisiminimas sūnums, 
vaikaičiams, draugams, tai di
delis žingsnis ir istorinis pasa
kojimas ne vien apie lietuvius, 
bet ir apie kitų tautų imigran
tus, kurie dėl įvairių priežasčių 
turėjo palikti savo tėvynę. Tai 
kilni idėja, kuri, ačiū Dievui, 
buvo įgyvendinta, todėl reiškiu 
didelę pagarbą visiems, kurie 
prie jos prisidėjo, Lietuvių fon
dui ir Maria H. Ferevičiui de 
Nauzeilles.
Juan Ignacio Founnent Kalvelis, 
Argentinos LIS atstovas, Lie
tuviškos radijo valandėlės 
“Ecos de Lituania” vedėjas

Hamilton, ON
A.a. DOMICĖLĖS JAN- 

KIENĖS atminimui Pagalba Lie
tuvos vaikams aukojo: $100 - P. 
Jankus; $40 - O.J. Kareckai; $30 
- D.B. Tatti, V. Jankus, A.A. 
Jankai, R.R. Wesolowski; $20 - 
I.P. Zubai. Dėkojame auko
jusiems - PLV komitetas

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckul
Tel. 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
St. Petersburgo, FL, lie

tuviai Kovo 11-tąją minėjo 
šeštadienio vakare, kovo 11, 
Lietuvių klubo patalpose. Mi
nėjimą surengė Lietuvos gar
bės konsulas A. Kamavičius. 
Jį pradėjo klubo pirm. A. Kar- 
nienė, pakviesdama progra
mai vadovauti A. Kamavičių. 
Pastarasis pristatė garbės 
svečius ir pasidžiaugė gausiais 
dalyviais, tarp kurių buvo 
daug amerikiečių. Tarp gar
bės svečių buvo Lietuvos am
basadorius Vašingtone V. 
Ušackas, ambasadorius V. 
Dambrava, Lietuvių fondo 
tarybos pirm. V. Kamantas, 
11 Lietuvos garbės konsulų 
(mat tą pačią dieną įvyko JAV- 
se dirbančių Lietuvos garbės 
konsulų suvažiavimas St. Pe- 
tersburge), Lietuvos kariuo
menės pulkininkai leitenantai 
V. Liepinš ir M. Petrauskas, 
taipogi Dominikonų, Norve
gijos, Peru valstybės konsulai, 
Lietuvos ambasados Vašing
tone sekretorė Ž. Tarasevič.

Pagrindinę kalbą pasakė 
ambasadorius V. Ušackas. Jis 
padėkojo visiems dalyviams ir 
suminėjo svarbiausius įvykius 
Lietuvoje - įstojimą į ŠAS 
(NATO) ir Europos sąjungą. 
Taipgi apžvelgė ateities pla
nus, Lietuvos bendradarbiavi
mą su JAV ir kitomis valsty
bėmis. Kvietė Amerikos lietu
vius pasilikti gerais lietuviais, 
besirūpinančiais Lietuvos ge
rove. Meninę programą atliko 
“Herald” ansamblis, suside
dantis iš talentingų muzikų 
vakariniame Floridos pakraš
tyje, vadovaujamas Šv. Judo 
katedros St. Petersburge mu
zikos direktoriaus M. Rego. 
Tarp kitų amerikietiškų muzi
kos kūrinių atliko ir Vytauto 
Miškinio kūrinį Diffusa ėst 
Gratia, o pianistas D.J. Mac
Millan paskambino du K.M. 
Čiurlionio preliudus ir nok- 
tumą. Po programos vyko vai
šės. Apie 10 v.v. susilaukta 
svečių iš Lietuvos - jaunimo 
ansamblio “Mikitukas” iš Va
rėnos. Pastaruosius pasveiki
no ambasadorius V. Ušackas, 
palinkėdamas sėkmės St. Pe
tersburgo festivalyje - Folk 
Fair. (Lietuvių žinios, 345 nr.)

Vokietija
Vokietijos LB tarybos su

važiavimas įvyko š.m. kovo 12 
d. Vasario 16-tosios gimnazi
jos patalpose. Į jį atvyko: M. 
Šmitienė, E. Baliukienė, B. 
Goštautaitė, L. Lipšytė, A. 
Šmitas, dr. V. Bartusevičius, 
K. Žulys, R. Čuplinskas, A. 
Šiugždinis, R. Lemke ir T. 
Bartusevičius. Nedalyvavo tik 
R. Baliulis. Naujai išrinktos 
tarybos posėdį pradėjo amžiu
mi vyriausias dr. V. Bartusevi
čius. Jis pasidžiaugė ypač jau
nais tarybos narių veidais ir 
išreiškė viltį, kad į bendruo
meninę veiklą bus įnešta nau
jo vėjo. Į tarybos prezidiumą 
trejiems metams išrinkti: 
pirm. T. Bartusevičius, vice- 
pirm. E. Jankūnas ir sekr. R. 
Šneideris.

Vokietijos LB terasto valdy
bos pirm. A. Šiugždinis ap
žvelgė valdybos veiklą. Jis nu
rodė, kad pamažu didėja 
bendruomenės narių skaičius. 
Aktyviai reiškiasi apie 3000 
asmenų. Vokietijoje galėtų 

būti apie 25,000 tautiečių. Be 
tradicinių renginių bei minėji
mų, yra sustiprintas užmojis 
įtraukti naujus narius į bend
ruomeninę veiklą. Norima 
įsteigti Lietuvių kultūrinį 
centrą. Ižd. E. Jankūnas pa
teikė 2004 m. pajamų ir 
išlaidų apyskaitą - 54,073 eu
rų pajamų ir 49,100 eurų iš
laidų. Revizijos komisijos pra
nešimą padarė V. Lemke. 
Garbės teismui neteko svars
tyti jokios bylos. Vasario 16- 
tosios kuratorijos pranešimą 
padarė gimnazijos direktorius 
A. Šmitas, Vasario 16-tosios 
gimnazijai remti fondo būklę 
apibūdino ižd. A. Šiugždinis. 
Jis nurodė, kad gimnazijai 
ypač sumažėjo aukos iš Ame
rikos. Apie jaunimo veiklą 
kalbėjo Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm, stu
dentas A. Šiugždinis. Sąjunga 
turinti registruotus 67 narius. 
(Vokietijos LB informacija)
Estija

Pasitinkant Lietuvos ir 
Estijos Nepriklausomybės 
šventės minėjimus, š.m. vasa
rio 15 d. Talino valstybiniame 
archyve atidaryta paroda Esti
jos ir Lietuvos santykiai 1919- 
1940. Šioje parodoje rodomi 
abiejų valstybių archyviniai 
dokumentai, taipgi rodiniai iš 
gynybos, ekonomikos ir kul
tūros. Vasario 16 d. Talino ka
talikų šventovėje įvyko lietu
viškos pamaldos. Mišias atna
šavo mons. Phillipe. Giedojo 
bei meldėsi nuo seniau Esti
joje gyvenantys lietuviai, taip 
pat Lietuvos ambasadorius 
Taline A. Vinkus ir kiti am
basados darbuotojai, lenkų, 
latvių bendruomenės atsto
vai. Vasario 17 d. įvyko amba
sadoriaus A. Vinkaus sureng
tas diplomatinis priėmimas 
Kadriorojo meno muziejaus 
pilyje. Jame dalyvavo Estijos 
prezidentas A. Ruutel ir žmo
na Ingrid Ruutel, taip pat ir 
buvęs prezidentas L. Meri, 
Estijos parlamentarai, minis
terial, kultūros bei visuome
nės veikėjai, verslo atstovai. 
Meninę programą atliko V. 
Noreika ir jo mokiniai - L. 
Pautienis, K. Alčiauskas, A. 
Liutkaitė, L. Giedrytė ir V. 
Prudnikovas. (Pasaulio lietuvis, 
2005 m., 3 nr.)

Lenkija
Punsko licėjus kiekvie

nais metais švenčia tradicinį 
šeštadienį - 100 dienų iki šios 
mokyklos baigimo. Šventė pa
sižymi tuo, kad ji yra švenčia
ma su mokytojais, tėvais bei 
draugais. Vakaronė būna ku
pina lietuviškos nuotaikos. Šį 
kartą dalyvius stebino jauni
mo mandagumas ir prie vaišių 
stalo, ir šiaip bendraujant. Pa
sak vieno mokyklą baigiančio 
mokinio tėvo, tenka džiaugtis, 
kad sūnus pasirinko šią mo
kyklą, nes ne viena akimirka 
yra įrodžiusi, kad čia verta 
mokytis, būti tarp didelio bū
rio draugų, o ir mokymas 
vyksta gimtąja lietuvių kalba. 
Jaunimas dainavo, šoko, su
kosi rateliai, skambėjo lietu
viška muzika. Buvo neuž
miršta tylos minute prisiminti 
bei pagerbti prieš metus žu
vusį draugą, visų mylimą ir 
mėgstamą. Buvo proga ir tė
vams sueiti pasikalbėti, sutikti 
senus pažįstamus, o svarbiau
sia pasidžiaugti savo atžalomis, 
(ylušra, 2005 m., 2 nr.) J.A.

http://www.talka.net
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“Liepsnų šešėliai”
Juozo Grušio pomirtinė poezijos rinktinė

KAZYS BLAŽEVIČIUS ir nerasta, daug negrįžtamai pražuvo.

Sugrįžkit visos vieškeliais, takeliais, 
Sį šviesųjį sekmadienį sugrįžkit, 
Pasisėdėt po atminties šakota obelim, 
Kurios vainiko žydinčiam pavėsy 
Dar saugoma ugnelė neišblėsus - 
Vaikų neišsakytas ilgesys, 
Anūkų šimtastygis klegesys.
Sugrįžkit pasidžiaugt, 
Kad metų žaizdos ūmios, 
Ilgai širdy negijusios ir maudę, 
Gyvuoju vandeniu jau apšlakstytos, 
Kad sodų žydinčių baltumas, 
Lyg angelas sparnu priglaudęs, 
Jūs meilės testamentą saugo nerašytą. 
Sugrįžkite po atminties šakota obelim 
Iš Amžinos Palaimos rūmų, 
Takus pavasaris žiedais nuklojo... 
Mūs atgailai, ir meilei, ir kaltumui 
Taip reikia atsiklaupt prie jūsų kojų... 
ZITA ČEPULYTĖ, Vilnius

Neseniai knygynuose pasirodė knygnešio 
sūnaus, gulagų kalinio, Atgimimo laikų akty
vaus visuomenininko, didžio patrioto, Vyčio 
kryžiaus riterio a.a. Juozo Grušio-Žilvinio po
mirtinė poezijos rinktinė Liepsnų šešėliai (2004, 
red. R. Keturakis, 500 egz. 375 psl.). Knyga iš
leista poeto dukros Danguolės Žemaitienės 
rūpesčiu.

Knygos pradžioje rašoma: “Juozas Grušys- 
Žilvinis (1915-2002) mūsų literatūroje lieka 
kaip asmenybė, palikusi ryškius darbus apie 
svarbius Lietuvos istorijoje įvykius, pasiprieši
nimą sovietinei ir hitlerinei okupacijoms, taip 
pat kupinus tautinės savigarbos, betarpiškumo 
ir laimingos lyrinės nuotaikos poezijos rinki
nius”.

Knygos redaktorius poetas Robertas Ke
turakis knygos baigmėje rašo: “Jei kiekvienas 
Lietuvos žmogus yra savo giminės gyvoji istori
ja, tai ir jo išsakoma tiesa — atsiminimai, laiškai, 
eilėraščiai, gyvenimas, mintys, jausmai - yra 
tos istorijos dalis”.

Kaip ir daugelis Lietuvos patriotų, J. Gru- 
šys už meilę ir ištikimybę Tėvynei 1945 m. bir
želio 18 d. karo tribunolo buvo nuteistas 20 
metų katorgos. Oficialus kaltinimas - darbas 
Lietuvos saugumo struktūrose, ryšiai su nacio
nalistiniu pogrindžiu, antitarybinė propa
ganda.

Eiliuoti J. Grušys pradėjo mokyklos suole. 
Poezijos subtilybes ir jos svarbą gyvenime jis 
giliau perprato Sibiro lageriuose. Ten jis rašė 
daug, su jaunatvišku užsidegimu, tačiau iš anų 
laikų mažai kas išliko: buvo atimta, išslapstyta

Artimųjų rate Juozas pasakodavo, kad ka
torgoje labiausiai kankino ne badas, šaltis, pa
tyčios, bet Tėvynės ir artimųjų ilgesys bei su
pratimas, kad jiems niekuo negali padėti.

Dažnai aš šauksmą vis girdžiu:
“Tėveli! Mama! Tėti!”
Bedugnės pakraščiu slidžiu
Matau jas einant, bet padėti
Dukrytėms savo negaliu.(...)
J. Grušys augo tautinio atgimimo dvasia 

alsavusioje patriarchalinėje žemaičių šeimoje, 
kurioje šventai buvo gerbiama tautos istorija, 
papročiai ir tradicijos. Visa tai, laikui bėgant, 
tapo medžiaga jo poezijai:

Tautos vergijos naktį žiburėlį šiltą -
Lietuviškas knygas iš Prūsų nešė:
Tėvynėn merdinčion gyvenimą ir viltį,
Ir laisvės mintį kaip gyvybės lašą.

(“Tėvas”, 1952)
J. Grušys visą gyvenimą liko ištikimas savo 

didžiajai meilei - poezijai. Tai pačiai poezijai, 
kurios lakiu žodžiu tragiškais momentais pra
bildavo partizanai bunkeriuose, katorgininkai 
- gulaguose, laisvės gynėjai - prie žuvusio 
bendražygio... Tokia poezija skirta žmogui, 
branginančiam amžinąsias vertybes, tiesą, Tė
vynę, gimtinės grožį...

J. Grušio plunksnai priklauso keli poezijos 
ir prozos rinkiniai bei dvi istorinės reikšmės 
knygos. Paskutinioji Juozo Grušio poezijos 
knyga Liepsnų šešėliai jo kūrybos gerbėjams, 
bendražygiams ir bičiuliams primins jį — nepa
prastai darbštų ir dorą, besąlygiškai Lietuvai 
atsidavusį žmogų.

Vilties malda
Aš tikiu, kad yra žmogus, 

kuriam dabar yra labai bloga ir 
jam reikia vilties. Aš taip pat 
esu tas žmogus. Tai, ką kalbė
siu, aš kalbėsiu tau ir sau, ne
pažįstamas broli ar sese. Tai 
bus tavo ir mano malda nepa
žįstamam Dievui, Dievui, kuris 
neatsiliepia, Dievui, kurio gal
būt nėra, bet taip reikia, kad 
būtų... Tai vilties malda.

Aš esu sužeista. Aš esu li
gonė, aš esu narkomanė, aš esu 
prostitutė, aš esu tiesiog nelai
mingas žmogus. Dieve, aš nebe
noriu gyventi. Jeigu Tu neateisi, 
man galas. Mano gyvenimas - 
griuvėsių krūva, mano kūnas ir 
siela - vienos žaizdos. Aš žlugu
si. Aš beviltiška. Aš nurašyta, 
Viešpatie. Ar Tu esi? Ar Tu esi 
mano jautrume, mano beproty
bėje, mano pagiriose, mano pa
žeminime, mano vienišume?

Malda Nuotr. iš Žilvino Jasio internetinio albumo

Kai skausmas sukausto
Kur Tu esi, kai man skauda? 
Ar Tu girdi mano maldą, ar Tau 
vis tiek, kad kenčiu? Man reikia 
Tavęs. Nežinau, ar Tu esi, bet 
man reikia Tavęs. Man sakė, 
kad esi gyvas, bet aš to nejaučiu. 
Ateik, pasirodyk, paliesk mane, 
Dieve. Jeigu Tu iš tiesų esi Mei
lė, jei esi gailestingas, ateik. Aš 
laukiu Tavęs. Mano gyvenimas 
- visiškai beprasmis. Suteik jam 
prasmę. Aš taip noriu tikėti, 
kas Tu esi. Aš nieko daugiau 
neturiu, tik Tave, Viešpatie. Jei 
Tu - tik iliuzija, tai neverta gy
venti. Jei Tavęs nėra, tai aš šok
siu į upę tą pačią akimirką, nes 
nėra prasmės be Tavęs. Ir mano 
kančia, ir mano nueitas, tiesiog 
nušliaužtas kelias yra visiškai 
beprasmiai. Dieve, man reikia 
Tavęs. Duok man ženklą, kad

EGLĖ PEREDNYTĖ
Tu esi. Paliesk mane, Dieve. 
Maldauju, išgirsk mano šauks
mą. Aš laukiu Tavęs.

Ir leisk man neprarasti vil
ties, kad sulauksiu.

...Jis ateina. Jis ateina tada, 
kai nesitiki, kai nelauki, kai jau 
nieko daugiau nebėra, tiktai ta
vo kančia, beprasmybė ir kelias 
į dugną. Išlauk. Patikėk - Jis 
ateis. Tu suprasi: Jam tai pa
prasta, kas sudėtinga tavo šir
džiai ir protui. Jis užlies savo 
meile, ir akimirkoj toj tu ne
klausi jau nieko, nes apsvaigsi 
nuo Dievo gerumo, ir ateis ta 
prasmė, kurios laukei, ateis ta 
prasmė... Tu užgimsi iš naujo. 
Jis išgydys tave. Tai tiesa. Jis 
niekada tavęs nepalieka, nors 
ir nejauti Jo. Toj nakty tu gali 
tik išbūti, išlaukti, iškentėti, 
kartoti Jo vardą ar ir jo negalėti 
kartot. Jam nereikia tų žodžių. 
Jam tereikia širdies - iškankin
tos, liūdnos, nusivylusios. Tu 
ateik koks esi. Nuostabus, nes 
pro tavąją kančią jau šviečia 
dangus, tik tu to nematai. Pa
matysi... Atsivers tavo akys. 
Išeisi ir šypsosies! vėl. Tik nešok 
dar nuo tilto, nešok, Jis taip 
myli tave, šitaip verta gyventi, 
taip verta... Ateik, Paslaptie. 
Mano Dvasia Šventoji, ateik. 
Čia, dabar, virpant rankoms 
ant tilto turėklų... Sulaikyk ma
ne, Dieve, kad vėlei regėčiau 
Tave. Išgyvenk dar akimirką. 
Po akimirkos gali įvykti stebuk
las. Tik tu jo išlauk.

Tu turi pabandyti. Žengti 
dar vieną žingsnį. Dar žingsnį... 
Ir dar. Apsispręsk už gyvenimą. 
Jis tenori išvesti tave. Tiktai 
leisk Jam padėti. Jis tenori iš
vesti tave. Tiktai ranką Jam 
duok. Tau nereikia jau nieko 
daryti. Pripažint, kad jau nieko 
padaryt negali ir suklupti prie 

kojų Marijos, ištylėti, išlaukti, 
išbūti, kol Ji perkeis tave. Tu 
pakilsi šviesus. Nieko nieko ne
reikia daryti - tiktai Jai atsivert, 
tiktai būti su Ja, ir užmiršus jau 
viską Josios veidą regėti, per 
amžius regėti Tave, mano Mo
tina Meilės... Tau nereikia net 
suvokti, kas vyksta, kaip gili ta 
tamsa tavyje ir iš kur ji yra. Ji 
tai žino. Ji - tai Ta, kuri sutrina 
žalčio galvą. Bet kokį blogį. Bet 
kokią širdgėlą. Bet kokią su
žeistą širdį Ji priglaus prie savęs 
ir išneš iš tamsos, ir išneš...

Marija jau ne kartą mane 
išgelbėjo. Ji yra ta, kuri niekada 
nepalieka savo vaikų. Niekada! 
Tu neturi teisės pasiduoti. Vi
sada žinok, kad yra išeitis. Dar 
akimirka, ir ji atsiskleis.

Ligonio malda
Viešpatie, aš trokštu išgy

dymo. Aš iškalbėjau visas mal
das, išverkiau visas ašaras, mal
davau Tave dieną ir naktį. Tu 
neatsiliepei. Kur Tu esi? Tu da
rai stebuklus - kodėl man ne
padarai stebuklo? Tu gydai li
gonius - kodėl neišgydai ma
nęs? Tu kabėjai ant kryžiaus 
vieną dieną, o aš kenčiu jau - 
kiek? Metai po metų, Viešpa
tie! Nuimk nuo manęs šitą kry
žių, baikim Tą Golgotą, aš ne
benoriu, nebenoriu, nebegaliu! 
Nebeturiu jėgų, Viešpatie.

Aš lauksiu. Lauksiu, kol Tu 
pasilenksi prie manęs kaip ka
daise pasilenkei prie luošio, 
prie neregio, prie daugelio kitų, 
ir jie buvo išgydyti Tavo meilės 
jėga. Aš tikiu Tavo Meile. Ne
paisant mano kančios, nepai
sant viso mano skurdaus gyve
nimo Ji yra. Tu esi. Tu esi. Aš 
tiesiu į Tave rankas, Viešpatie. 
Aš nebeturiu žodžių, tad tyliu 
ir žvelgiu į Tave Švenčiausiame 
Sakramente, mano širdyje. 
Amen.

Jis išgydys tave. Tu esi Jo 
plane - neabejok tuo. Tau pa
skirtas uždavinys, kurį turėsi 
įvykdyti. O dabar tavo uždavi
nys yra tikėti- Juo.Arba įtikėti, 
jei nebegali tikėti. Tiesiog būti 
Jame - bejėgiam kaip vaikui 
BŪTI.

Nakties malda
Aš negaliu užmigti. Aš la

bai bijau. Rodos, jau niekada 
neužmigsiu. Aš vartausi nuo 
šono ant šono. Net vaistai ne
bepadeda. Myliu Tave. Leisk 
paliest Tavo rūbą Tau praeinant 
pro šalį. Leisk regėti Tave nak
tyje. Štai virš medžių - žvaigždė 
- lyg viltis, kad ir aš kada nors 
prisikelsiu, kad galėsiu gyventi 
ir šlovinti Tavąjį vardą, ir sakyti: 
tai Viešpats padarė! Aš myliu 
Tave, nors išsekus vartaus visą 
naktį, baisios mintys man lenda 
į galvą, sugrįžta tamsoj praeitis, 
aš verkiu: Jėzau! Jėzau! Tai 
skauda. Praeitis nepaleidžia 
manęs.

Leisk paliest Tavo veidą, 
praeinantis Viešpatie mano. 
Juk naktis kada nors pasibaigs. 
Kelsis žmonės į darbą, vėl saulė 
nušvis, aš iššliaušiu iš lovos, vėl 
bandysiu gyvent... Vėl bandysiu 
gyvent. Trokštu šlovinti Tavąjį 
vardą, nors man skauda. Skaus
me Tave šlovinsiu, Tave liudy
siu savo skausmu. Taip, Tau rei
kia manęs - net tokios, net to
kios, net silpnos manęs reikia. 
Tu iš Meilės sukūrei mane. Tu 
iš Meilės šauki į gyvenimą, kuris 
bus. Jau yra. Jau dabar, šioj 
nakty, aš matau Tavo šviesą. Ji 
yra nuostabi.

Skauda kūną, gyvenimą 
skauda, bet akimirkoj šioj - tik 
tyla, Tavo akys ir Tavo ranka, 
kuri IŠVEDA.

BS. Eglė Perednytė yra jau
niausia Lietuvos rašytojų są
jungos narė, keturių poezijos 
knygų autorė.
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Dainų šventė - “Atsiliepk daina”
VHI-osios Dainų šventės 

“Atsiliepk daina” chorų regist
racija pajudėjo ir Kanados pu
sėje. Per trumpą laikotarpį 
šventės būstinę pasiekė 7-ių 
chorų registracija.

Pirmieji užsiregistravę Ka
nados lietuvių chorai buvo To
ronto “Volungė”, Prisikėlimo 
parapijos jaunimo choras, mo
terų ansamblis “Volungė”. Vė
liau buvo gauta registracija ir 
šių chorų: Kanados jaunimo, 
vaikų “Gintarėliai” iš Missi- 
ssaugos, Montrealio lietuvių 
choro, choro “Arija” iš Otavos 
ir choro “Melodija” iš Mont
realio. Šiuo metu turime moterų 
chorą “Arija ” — rašo Rūta Kli- 
čienė iš Otavos. Visos moterys, 
dainavusios choruose. Šventei 
norime prijungti ir kitus. Yra no
rinčių mokytis ir dalyvauti šven
tėje vyrų. Taip pat turime grupę 
merginų, kurios dalyvavo Kana
dos jaunimo chore Lietuvos dai
nų šventėje ir tikiuosi, jos vėl no
rės prisijungti prie Kanados jau
nimo choro. Noriu pranešti, - 
baigia R. Kličienė, - kad sosti
nėje daina gyvuoja ir labai lau
kiam šios ypatingai atgaivinan
čios šventės! Stengsimės išmokti 
kas reikalinga ir prisijungti prie 
ruošos darbų. Sėkmės visiems 
organizatoriams.

Gražūs linkėjimai labai rei
kalingi šventės organizato
riams, kurie iki šiol yra atlikę 
puikų darbą. Kadangi šventės 
nebuvo net 15 metų, tai per tą 
laikotarpį pasikeitė ir chorai, ir 
vadovai, ir adresai, ir repertua
rai, ir ryšiai su Lietuva, ir visa 
eilė kitų pasikeitimų, todėl vy
riausia meno vadovė R. Klio- 

•1/Jrienė kvietėsi- į’pagalbą įvairius 
chorvedžius. Pakviesta Birutė 
Mockienė rūpinasi JAV rytų 
pakraščio chorais, Viktoras Ra
lys - vakarų pakraščio, Bronius

Kančios istorija paveiksluose
Dailininko Arvydo Baltrūno paveikslų paroda Jurbarke

* * *
' Kiekvienas turim savo kelią, 

Kelio pradžią, 
savo svajonių pasaulyje, 
Ir vilioja mus tolių, toliai,

Aukščių aukščiai, bet mes ir vėl sugrįž
tame namolei, į savo pradžią, 
Kaip į padanges, atgal 
sugrįžta paukščiai.

(Autorius nežinomas)

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
Jurbarko parodų ir koncertų salėje atidaryta 

vilniečio dailininko Arvydo Baltrūno tapybos 
darbų paroda. Į atidarymą iš Vilniaus buvo atvy
kęs ir pats tapytojas.

Vinco Grybo memorialinio muziejaus vyr. 
mokslinė bendradarbė Gabija Viduolytė paro
dos atidaryme gausiai susirinkusiems jurbarkie- 
čiams papasakojo apie dailininką A. Baltrūną ir 
jo kūrybą, pasidžiaugė, kad šio jauno ir savito 
menininko darbai pagaliau atkeliavo ir į Jur
barką.

A. Baltrūno, gimusio Vilniuje, kelias į profe
sionalųjį meną nebuvo labai tiesus. Jis Vilniaus 
universitete studijavo ekonominę kibernetiką, 
tačiau šiomis savo studijomis nebuvo visai pa
tenkintas - lygiagrečiai Su studijomis universite
te jis dar lankė ir Vilniaus dailės mokyklos užsi
ėmimus. Baigęs universitetą, A. Baltrūnas paga
liau įstojo į Vilniaus dailės akademiją, kur gilino
si į tapybos meno paslaptis. Gavęs akademijos 
diplomą, jaunas dailininkas nemažai metų pa
skyrė pedagoginiam darbui - dėstė vaikų ir jau
nimo centre, Vilniaus dailės mokykloje. Kartu ir 
pats intensyviai tapė.

Jau 1990 m. A. Baltrūnas surengė savo pir
mąją asmeninę parodą Lietuvos dailininkų są
jungos fondo Dailės salone. Po to sekė jo tapy
bos darbų parodos Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, 
Panevėžyje. Su įdomumu A, Baltrūno paveiks

lus apžiūrinėjo Danijos bei Suomijos meno mylė
tojai ten surengtose parodose. Dailininkas su sa
vo kūriniais aktyviai dalyvavo daugelyje grupinių 
parodų, kurios buvo surengtos Lietuvoje ir už
sienyje. Žodžiu, menininkas jau turi sukaupęs 
nemažą kūrybinę patirtį.

A. Baltrūno kūryboje iškilią vietą užima su
kurtas tapybos darbų ciklas, skirtas Jėzaus Kris
taus kančių istorijai ir pavadintas Kančios istorija. 
Ciklą sudaro 14 nemažo formato paveikslų. Da
bar su šiais įdomiais kūriniais parodoje gali susi
pažinti ir jurbarkiečiai. Dailininkas šį kūrybinį 
sumanymą brandino net 10 metų.

Paveikslus jis tapė ne visai nuosekliai. Ciklo 
ketvirtas paveikslas Petro išsigynimas nutapytas 
2001 m., ir tik po metų gimė ciklo pirmasis pa
veikslas — Suėmimas. Juose menininkas kalba 
grynojo estetizmo kalba. Paveiksluose net kry
žiaus tema išreiškiama susikertančiomis spalvų 
plokštumomis. Šie kūriniai mąslų žiūrovą pri
verčia giliai susimąstyti. Dailininkui, ieškančiam 
naujų idėjų mene, svarbu ir skausmingas spalvų 
derinimas, ir kūrinio santykis su tradicine tik
rove.

Atsilankiusieji į parodą galėjo įsitikinti, kad 
A. Baltrūnas gali būti ir visai kitoks - nuoširdus, 
subtilus ir išraiškingas realistas. Tuo visi įsitikino 
žvelgdami į jo paveikslus Sode, Vilniaus sena
miestis, Tiltas. Tačiau ir šie A. Baltrūno paveiks
lai - intensyvaus kolorito kūriniai.

VIII Dainų šventės, įvyksiančios Čikagoje 2006 m., rengimo k-tas. I eik: 
pirm. Audrius Polikaitis, meno vadovė Rita Kliorienė; II eil. iš k.: 
renginių vadovė Rima Žigaitytė, sekr. Dainė Jablonskytė, Kanados atsto
vas AJg. Vaičiūnas, garbės svečių reikalai - Dainė Quinn, patalpų ir 
nakvynių reikalai - Daina Matušaitienė

Kazėnas - pietų pakraščio/ Flo
ridos chorais, Faustas Strolia ir 
1.1., o mūsų Kanados chorais 
rūpintis buvo pakviesta Dalia 
Viskontienė, kuri buvo viena 
pagrindinių veikėjų repertuaro 
parinkime, telefoninių konfe
rencijų dalyvė ir įvairių spren
dimų patarėja.

D. Viskontienė yra VIII- 
osios Dainų šventės organizaci
nio komiteto Kanadoje narė. 
Ji, palaikydama nuolatinį ryšį 
su KLB, informuos apie visus 
ateityje daromus sprendimus, 
liečiančius muzikinius reikalus. 
Tikimės, kad jos vadovaujama 
Kanados lietuvių dainininkų ir 
vadovų-dirigentų grupė gražiai 
pasirodys būsimoje dainų šven
tėje.

Pavienius dainininkus, ku
rie nori prisijungti ir dalyvauti 
šventėje, kviečiame kreiptis į 
vietinius chorvedžius arba 
skambinti D. Viskontienei. Bus 
paruošti šventės repertuaro įra

šai, todėl šiais laikais, kad ir gy
venant toli nuo lietuviškų telki
nių, informacijos teikimas būna 
greitas, atstumai pasidaro 
trumpi, o savo dalyvavimu atsi
liepsime į šventės šūkį: “Atsi
liepk daina”.

Kita dainų šventės naujovė, 
tai rugpjūčio 18 d. Dainavos 
stovykloje organizuojamas bū
simos Dainų šventės chorve
džių seminaras, kurio metu su
sipažinsime vieni su kitais, pasi
dalinsime rūpesčiais ir džiaugs
mais, peržiūrėsime, padainuo
sime šventės repertuarą ir viską 
aptarę važiuosime namo ruoštis 
tai ypatingai šventei. Šio semi
naro organizatore R. Kliorienė 
paskyrė Dalią Viskontienę. 
Smulkesnė informacija bus pa
teikta spaudoje ir tinklalapyje 
www.dainusvente.org, kuriame 
stengiamės paskelbti visas nau
joves, įdėti repertuaro dainas, 
pranešti apie užsiregistravusius 
chorus. Inf.

O KULTQRWEJE VEIKLOJE
Lietuvos mokslininkai 

pakviesti dalyvauti tarptauti
nio eksperimentinio termo
branduolinio reaktoriaus pro
jektavimo darbuose. Reakto
rių, kurio vertė sieks 10 bin. 
eurų, numatyta statyti Pietų 
Prancūzijoje. Lietuvos ener
getikos instituto ir Kauno 
technologijos universiteto 
(KTU) mokslininkai bus atsa
kingi už kelis vadinamosios 
“dirbtinės saulės” mazgus, ku
rie turės veikti itin aukštoje 
100-200 mln. laipsnių tempe
ratūroje. Pasak KTU prorek
toriaus Vytauto Ostaševi- 
čiaus, netrukus prie šio pro
jekto prisijungs ir kitų univer
sitetų mokslininkai, nes šis 
projektas reikalauja ne tik 
energetikų, mechanikų dėme
sio, bet ir fizikų, chemikų, 
technologų bei kitų sričių spe
cialistų indėlio. Projektą fi
nansuoja viso pasaulio valsty
bės ir didesnės verslo bend
rovės.

Idėja kurti reaktorių gimė 
dar 1972 metais. Buvo manyta 
jį statyti Japonijoje, bet Euro
pa skyrė jam daugiausia lėšų 
ir tapo laimėtoja. Šiuo metu 
apie 90 nuošimčių energijos 
gaunama deginant ribotus ir 
atmosferą teršiančius gamtos 
išteklius, kaip anglį, naftą ir 
gamtines dujas. Šių žaliavų 
atsargos nėra amžinos, todėl 
dėmesys kreipiamas į naujus 
galimus energijos šaltinius. 
Siūlymą reaktoriaus projekta
vimo darbuose dalyvauti lietu
viams KTU prorektorius įvar
dino kaip aukštą Lietuvos 
mokslininkų ir energetikų 
kompetencijos įvertinimą. 
Universitete lankęsi projekto 
atstovai buvo maloniai nuste
binti, kad jame dirbama su 
aukštesnio lygio programine 
įranga negu kitose valstybėse.

Frankfurto muzikos mu
gėje, muzikos leidėjų paviljo
ne, tarp kitų 150 didesnių ir 
mažesnių leidyklų, šiemet vėl 
įsikūrė bendra Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos leidėjų paroda. 
Parodoje buvo visų trijų vals
tybių muzikos informacijos 
centrai, kurie pristatė savo 
muziką ir jos kūrėjus, katalo
gus, leidinius. Lietuviai į paro
dą atvežė neseniai išleistą 500 
psl. visų M.K. Čiurlionio kūri
nių fortepijonui leidinį, kurį 
redagavo V. Landsbergis, cho
ro muzikos rinktinę Laudate 
Dominum, Vytauto Bacevi
čiaus 100 metų jubiliejui iš
leistą visos kompozitoriaus 
vargonų muzikos rinkinį, Sep
tintą žodį dviem fortepijonam 
ir daugelį kitų leidinių.

Mugės metu rengiamose 
diskusijose apie naujausią Bal
tijos valstybių chorinę kūrybą 
iš lietuvių dalyvavo kompozi
torius, choro “Jauna muzika” 
vadovas Vaclovas Augustinas. 
Klausytojams buvo pristatyti, 
paįvairinant vaizdo ir garso 
įrašais, trys skirtingi lietuvių 
chorinės muzikos kūrėjai - 
Algirdas Martinaitis, Rytis 
Mažulis ir Giedrius Svilainis - 
sukūrę savitus muzikos cho
rui pavidalus. Frankfurto mu
zikos mugė, viena iš didžiau
sių pasaulyje, pritraukia kas

met apie 85,000 lankytojų, 
joje dalyvauja beveik 1,500 
bendrovių, susijusių su gyvu 
muzikavimu: muzikos instru
mentų pramonės, natų leidy
bos, kompiuterių muzikinio 
programavimo ir kt.

Lietuvos valstybinio ope
ros ir baleto teatro paramos 
fondas “Orfėjaus lyra” balan
džio 10 d. surengė tradicinį 
labdaringąjį Didįjį metų po
kylį “Rėvai Hotel Lietuva” 
viešbutyje. Kvietimai į pokylį 
kainavo 450 litų kiekvienas. 
Programą jame atliko teatro 
simfoninio orkestro muzikan
tai, solistai - veteranas Virgi
lijus Noreika ir du jaunieji, 
Arūnas Dingelis bei Vaida 
Raginskytė. Po programos ir 
geros vakarienės šokiams gro
jo “Vilniaus salonistai”. Poky
lio dėka surinktos lėšos įga
lins nupirkti teatro orkestrui 
naujų modernių muzikos inst
rumentų, kuriais pakeistų 
prieš keletą dešimtmečių 
pirktus senus ir susidėvėju
sius. Orkestre groja apie šim
tas muzikantų. Dalis lėšų pa
skirta trims metinėms stipen
dijoms jauniesiems Operos 
studijos dainininkams-stažuo- 
tojams.Viena iš stipendijų 
skirta V. Raginskytei, kuri to
bulinasi Austrijoje.

Jurgį Sauerveiną (1831- 
1904), kažkaip lyg primirštą 
Mažosios Lietuvos kultūros 
veikėją, Klaipėdos universi
teto Humanitarinių mokslų 
dekanas Aleksandras Žalys 
miesto politikams pasiūlė 
įamžinti paminklu Klaipėdo
je. Sauerveinas dažniausiai 
prisimenamas kaip populia
rios tautinės giesmės Lietu
viais esame mes gimę teksto 
autorius. Tačiau jo kultūrinė 
veikla Mažosios Lietuvos lie
tuvininkų tarpe buvo žymiai 
platesnė: jis rašė eilėraščius ir 
poemas lietuviškai ir vokiš
kai, rašė į Aušrą ir užsienio 
spaudą apie gražius lietuvių 
papročius, tautinius drabu
žius, ragino lietuvininkus iš
laikyti seną ir garbingą lietu
vių kalbą, didžiuotis savo di
dinga istorija, nepasiduoti 
skriaudėjams.

Gimęs Vokietijoje, Hanno- 
verio mieste, Sauerveinas tu
rėjo nepaprastų gabumų kal
boms. Jis keliavo po pasaulį, 
studijavo kalbas. Sakoma, kad 
mokėjo net 43 kalbas. 1873 
metais Goettingeno universi
tetas jam suteikė filosofijos 
daktaro ir laisvojo meno ma
gistro laipsnius. Į Lietuvą pir
mą sykį atkeliavo 1874 metais 
jau mokėdamas lietuviškai. 
Čia susipažino su svarbesniais 
lietuvių veikėjais, vienu metu 
buvo Tilžėj įsteigtos Birutės 
draugijos pirmininkas. Orga
nizavo lietuvininkų delegaci
jas pas Prūsijos karalių, kandi
datavo, bet nebuvo išrinktas į 
Prūsijos seimą. Nusivylęs savo 
politinės veiklos nesėkmėmis, 
išvyko į Norvegiją, bet po ku
rio laiko rašė J. Basanavičiui, 
kad pasiilgęs Lietuvos. Deja, į 
Lietuvą nespėjo grįžti. Mirė 
Oslo ligoninėje, palaidotas 
Vokietijos Gronau mieste. G.K.

http://www.dainusvente.org
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K R E1) I T( ) K< )O P E RATYVAS

3 Resurrection Rd.. Toronto, OX X19 \ 5GI 
Iclcfonui: MI6» 532-3400 ir 532-3414 

FAX: <416) 532-4X16 
\napihje icl.: »905> 566-0006 Fax: 19051 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.

AKTYVAI per 67 milijonus doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term.lnd _____ 1.25%
180-364 d. term.lnd.------------ 1.30%
1 metų term, indėlius_______ 1.75%
2 metų term, indėlius----------- .2.25%
3 metų term. Indėlius........ .....2.50%
4 metų term, indėlius—..........2.80%
5 metų term, indėlius..............3.10%
1 metų “cashable” GIC--------2.25%
1 metų GIC-meL paiūk_____.22.75%
2 metų GlC-met palūk...... .....2.75%
3 metų GlC-met palūk...... .....3.00%
4 metų GlC-met palūk---------- 3.10%
5 metų GlC-met paiūk............3.50%
RRSP, RRIF “Variable”............1.00%
RRSP Ir RRIF-1 rn.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term, i nd. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd. ..3.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. ..3.35% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. ..3.75%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų ___ 4.00%
2 metų................. 4.50%
3 metų-------------- 5.00%
4 metų.................. 5.25%
5 metų.... ——5.50%

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

Jam žodis “Lietuva” buvo šventas
Algimantą Dudaravičių prisimenant

Taupomąją sąskaitą iki....... ..1.00%
Kasd. pai. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos dot kasd. pai.

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

ALGIMANTAS DUDARAVIČIUS

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PRISIKĖLIMO KREDITO 
KOOPERATYVAS 

praneša, kad 

43-asis metinis narių 
susirinkimas

|vyks 2006 m. balandžio 2, 
sekmadieni, 3 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos salėje, 
1 Resurrection Road, Toronto, Ontario 

VALDYBA

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-A1KŠTĖ (“parking")

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

G. BREICHMANIENE
Tėviškės žiburių 6 nr. vasario 8, 2005 Emili

ja Karosienė iš Edmontono Albertoje pranešė, 
kad jų telkinys labai sumažėjo, nes daug lietu
vių vienas po kito iš šio gyvenimo pasitraukė, 
palikdami didelę spragą jų kadaise veiklioje 
bendruomenėje. Tą savo pranešimą ji parašė, 
palaidojus Marytę Dudaravičienę. Ten pat ji 
pamini, kad jos vyras Algimantas Dudaravičius 
yra miręs jau prieš keletą 
metų. Niekas neparašė jo 
nekrologo ir net spaudoje 
apie jo mirtį nepaminėjo ir 
tai paskatino mane keliomis 
mintimis ir prisiminimais 
apie jį pasidalinti su TŽ 
skaitytojais, nes tokių žmo
nių, kaip jis buvo, mes ma
žai turime.

Aš nežinau jo gyvenimo 
smulkmenų ir eigos, bet vie
nu laiku mūsų keliai buvo 
susitikę ir susidariau nuo
monę tik apie jo gyvenimą ir 
darbą jau čia Kanadoje. Iš 
interneto man pavyko suži
noti jo mirties datą. A.a. A. 
Dudaravičius mirė 2003 m. 
balandžio 24. Ten pat radau
ir dabartinio Edmontono lietuvių bendruome
nės pirmininko Kosto Žolpio adresą. Pasikal
bėjus su juo telefonu, supratau, kad mano nuo
monė apie A. Dudaravičių ir jo veiklą yra tei
singa.

Algimantui Dudaravičiui žodis “Lietuva” 
buvo šventas. Visas jo gyvenimas buvo pašvęs
tas tam, kad savo prarastos Tėvynės vardą nuo
latos minėtų, jai sovietinės okupacijos padary
tas skriaudas primintų ne tik lietuviams, bet ir 
svetimiesiems. Ir jis tai darė visomis jam 
prieinamomis priemonėmis.

Vakarų Kanados lietuviai daug mažes
nėmis grupelėmis ir tolimais atstumais yra išsi
barstę po Albertos ir Britų Kolumbijos provin
cijas. Kai Hamiltono, Toronto ir kitų Ontario 
provincijos didesnių vietovių lietuviai ruošė 
Lietuvių dienas, Dainų ir tautinių šokių šven
tes, į kurias suvažiuodavo iš apylinkių apie 3000 
dalyvių, Kanados vakaruose gyvenantys lietu
viai apie tai sužinodavo tik iš lietuviškos spaudos.

A. Dudaravičius atvažiuodavo ir dalyvau
davo kartais mūsų renginiuose. Aš jo nepažino
jau, bet vieną kartą jis man paskambino tele
fonu ir paklausė, ar aš būčiau suinteresuota su 
“Gyvataru” aplankyti vakarų Kanados lie
tuvius, nes jie jaučiasi labai nuskriausti, kadangi 
joks meninis vienetas dėl tolimo atstumo ir di
delių išlaidų nesiryžta jų aplankyti. “Mes gyve
name dvasiniame skurde. Aš pasiryžau tuos ‘le
dus’ pralaužti. Ir darysiu viską, kad ši išvyka 
įvyktų...” - kalbėjo jis.

Kai pirmą kartą apie tai kalbėjome, neįsi
vaizdavau, kad ši išvyka bus tokia svarbi ir rei
kalinga toli nuo mūsų gyvenantiems lietuviams, 
kad daugybė kliūčių bus nugalėta, kad ji bus 
taip gerai suorganizuota, kad aplankysime visus 
po vakarų Kanadą išsibarsčiusius lietuvius, kad 
prisiminimais ir įspūdžiais dalinsimės ilgai... Ir 
visa tai buvo pasiekta A. Dudaravičiaus ne
paprastos energijos, užsispyrimo ir kantrybės 
dėka. Jis beldėsi į visas duris, ieškodamas prita
rimo ir piniginės paramos, nes 30 žmonių 
kelionės lėktuvu kaina per visą Kanadą atrodė 
astronomiška. Šiam jo projektui labai pritarė 
tuo metu buvęs Kanados Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirm. dr. S. Čepas. Jų abiejų pa
stangomis ir Kanados valdžia sutiko šį projektą 
paremti. Be to, reikėjo mažoms lietuvių koloni
joms apnakvydinti didelį būrį jaunimo, juos 
vežioti ir maitinti. Visa tai buvo suorganizuota 
be jokių nesklandumų.

Pagaliau 1970 m. birželio 26 išvykome į šią 
“Gyvataro” istorinę kelionę į tolimuosius Ka
nados vakarus: Sault Ste. Marie, Vinipegą, Ed- 
montoną, Red Deer, Kalgarį ir Vankuverį. 
Ketvirtas dešimtmetis įpusėjo po tos išvykos ir 
nei “Gyvataro” šokėjai, nei aš niekados neuž
miršome to nepaprasto lietuvių nuoširdumo ir 
rūpestingumo, su kuriuo jie mus priėmė kiek
viename mieste. Su kiekvienos vietovės bend

ruomene tarėsi ir organizavo viską A. Dudara
vičius, kad tik viskas vyktų sklandžiai, kad ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai pamatytų ir atsi
mintų kokie lietuviai yra... Ir tai jam pavyko 
visu 100%.

Edmontonas buvo jau trečiasis lietuvių tel
kinys, kur mus sutiko A. Dudaravičius. Nauja ir 
moderni “Northern Jubilee Auditorija” buvo 
beveik pilna, o lietuvių ten buvo vos 200. Vėliau 

jis man aiškino, kad visi 
lietuviai platino bilietus 
savo kaimynams, darbovie
tėse, parduotuvėse, prižadė
dami jiems, kad pamatys 
kažką nepaprasto. Ir kitose 
vietovėse lietuviai pasi
stengė kuo daugiau bilietų 
išplatinti, nes patys neįsten
gė užpildyti geresnių salių 
su geru apšvietimu ir erd
vesnėmis scenomis.

Praėjus 5 metams po šios 
išvykos, “Gyvataras” šventė 
savo 25 m. jubiliejų. A. Du
daravičius atsiuntė į mūsų 
sukaktuvinį leidinį savo ilgą 
straipsnį ‘Gyvataras’ - am
basadoriai Kanados vaka
ruose”, prisimindamas mū
sų viešnagę, lyg, rodos, ji tik

vakar įvyko. Į kiekvieną savo projektą jis įdė
davo daug širdies, nes buvo labai jautrios sielos 
žmogus. Tame straipsnyje jis paminėjo organi
zavimo sunkumus, bet viską pateisino puikiai 
pavykęs koncertas, į kurį jie buvo sukvietę 
provincinės ir federacinės valdžios atstovus, 
miesto burmistrą ir kitus svarbius ir jiems 
palankius bei reikalingus Kanados valdžios 
žmones. Vakarinėje Kanados dalyje gyvena 
daug ukrainiečių, bet lietuvius jie matė pirmą 
kartą ir juos stebino visai skirtingas tiek taut, 
šokių, tiek drabužių įvairumas ir programos 
atlikimas. Ypatingą įspūdį svetimtaučiams 
paliko subtili Sadutė. Visa tai A. Dudaravičius 
savo straipsnyje jautriai aprašo, sveikindamas 
kiekvieną “Gyvataro” narį ir linkėdamas ir 
toliau taip dirbti, garsinant Lietuvos vardą.

A. ir M. Dudaravičiai savo šeimos neturė
jo, bet jis labai vertino lietuvišką jaunimą ir ši
toje išvykoje nuo Edmontono per Red Deer ir 
Kalgarį ligi Vankuverio nesiskyrė nuo mūsų per 
visą ilgą kelionę autubusu, vis aiškindamas Ka
nados vakarų grožį, po kiekvieno pasisukimo 
besikeičiančius vaizdus - Canadian Rockies. Jis 
vis stabdydavo autobusą įdomesnėse vietovėse 
ir pats aiškindavo įvairius padavimus apie 
nuostabiuose Kanados kalnuose išsimėčiusius 
kurortinius miesčiukus. Tai buvo nepaprastai 
įdomi geografijos pamoka mūsų jaunimui, apie 
kurią jie ilgai kalbėjo. Ypatingą įspūdį paliko 
Lake Louise. Čia A. Dudaravičius pats dažnai 
lankydavosi ieškodamas poilsio ir įkvėpimo 
naujiems projektams.

O A. Dudaravičiaus galvoje vis gimė tie 
nauji projektai, į kuriuos jis su dideliu entuziaz
mu pasinerdavo negailėdamas savo sveikatos, 
nes, ką jis sugalvodavo, būtinai turėjo įvykdyti. 
1973 m. rugpjūčio 18 - 26 d.d. jis suorganizavo 
pirmąją Kanados baltiečių stovyklą kurortinia
me miestelyje Banff, AB. Visą savaitę lietuvių 
(“Gyvataras”), estų ir latvių jaunimas gyveno 
gretimame miestelyje indėnų palapinėse ir 
pavakariais Banff miesto parke duodavo kon
certus vasarotojams. Kanados valdžia buvo 
patenkinta, kad naujieji Kanados gyventojai yra 
tokie kultūringi ir taip gražiai jaunimas išnau
doja vasaros atostogas. Nemažiau patenkintas 
buvo ir A. Dudaravičius.

Dar jis buvo sugalvojęs pasirodyti lietu
viams televizijoje, pavaizduojant lietuviškus 
vestuvių papročius. Jis norėjo, kad tas projektas 
būtų tikras ir istorinis. Buvo numatęs parašyti 
dramą, kurioje būtų pavaizduotos generolo S. 
Raštikio sutuoktuvės su visomis lietuviškomis 
apeigomis. Bet kadangi gen. S. Raštikis su ta 
idėja nesutiko, nes dar dvi jo dukros buvo Si
bire, o ir jis pats su žmona gyveno Kalifornijoje, 
labai atsiskyrę nuo visų, tad šis projektas taip ir 
paliko neįvykdytas. ________________

Nukelta į 11 -tą psl.

http://www.rpcul.com
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®bSPORTAS
2005 m. ŠALFASS-gos kėgliavimo

PIRMENYBĖS
2005 metų ŠALFASS-gos kėgliavimo (Bowling) pirmenybės 

įvyks 2005 m. gegužės 21, šeštadienį, Brunswick Zone Bowling La
nes, 2561 Stanfield Rd. (Dundas St. į vakarus nuo Dixie Rd.) 
Mississaugoje, ON, Kanadoje. (Tel. 905-270-8634). Rengia Toronto 
LSK “Jungtis”. Registracija: 2 v.p.p. Varžybų pradžia: 2.15 v.p.p. 
Varžybos bus mišrių komandų. Komandą sudaro 4 žaidėjai - mažiau
siai viena moteris (ar vienas vyras) turi būti komandoje. Bus išvesti ir 
individualiniai geriausio žaidimo ir geriausios serijos, vyrų ir moterų 
laimėtojai. Registracijos mokestis^ $25 asmeniui, į kurį įsiskaito 3 
žaidimai, batų nuoma ir lengvi užkandžiai. Informuoja ir registraciją 
iš anksto ar vietoje priima: Raimundas Šiaučiulis, tel. 416-626-5184; 
el.paštas: rsiaucn(a>rogers. com. Papildomas ryšys: Rimas Kuliavas, 
LSK “Jungties” pirm., tel. 416-766-2996; faksas 416 766-5537; el.
paštas: rimas@kuliavas.

Visi lietuviai kėgliuotojai kviečiami dalyvauti.
Toronto LSK “Jungtis”, Š ALFAS S centro valdyba

F * *1
Kėgliavimo klubas (Bowling Club) "JUNGTIS", užbaig- 

z damas sėkmingą sezoną, dėkoja Lietuvių kredito koope- < 
ratyvui "PARAMA" už finansinį klubo parėmimą. Maloniai 
kviečiame naujus narius prisijungti prie šio klubo. Nėra 

S amžiaus ribų ir patirtis nebūtina. ,j ATEINANČIO SEZONO PRADŽIA
š.m. rugsėjo 7 d.

> išsamesnės informacijos skambinkit >f 11 -*4^ 1 Reginai Stauskienei tel. 905-712-8307 1

Jam žodis “Lietuva”...
Atkelta iš 10-to psl.

Paskutinį kartą mačiau A. 
Dudaravičių televizijoje, kai 
koypJL.l d. 1990 m. Aukščiau
sioji taryba Vilniuje paskelbė 
atstatanti Lietuvos nepriklau
somybę. Sekantį vakarą Kana
dos televizija rodė kaip lietu
viai įvairiose Kanados vietose 
šią žinią sutiko. Tarp kitų vieto
vių parodė ir Edmontono lietu
vius, susirinkusius į Lietuvių 
namus ir giedančius Lietuvos 
himną. Priekyje visų stovėjo A. 
Dudaravičius ir per veidą jam 
riedėjo ašaros.

Po nepavykusio “pučo” So
vietų Rusijoje Lietuvos nepri
klausomybę pradėjo pripažinti 
viso laisvojo pasaulio valstybės. 
Būdamas idealistas A. Dudara
vičius pasiryžo važiuoti į Lietu
vą ir stengtis ten savo darbu 
prisidėti, atstatant Lietuvos 
ekonominį gyvenimą. Nutarė 
Kaune įsteigti įstaigos reik
menų bendrovę ir parduotuvę

(telefonų, rašomų mašinėlių, 
kompiuterių ir kt.), nes oku
puotoje Lietuvoje tie reikme
nys buvo senoviški arba dar jų 
visai nebuvo. Deja, Lietuva gy
veno sunkias dienas ir “sovieti
nis žmogus” dar siautė. Bend
rovė ir parduotuvė neišsilaikė, 
bankrutavo. Praradęs ne tik 
savo, bet ir draugų pinigus, A. 
Dudaravičius grįžo į Kanadą.

Sis smūgis jį pritrenkė ir 
galutinai palaužė jo sveikatą, 
nors ir anksčiau jis kovojo su 
cukralige. Gyvenimo galą pra
leido slaugos namuose, beveik 
visiškai praradęs regėjimą. To
dėl bet kokie ryšiai su juo nu
trūko.

Kanados lietuvių kultūri
niame gyvenime, ypač vakarų 
Kanadoje, jis yra daug pasidar
bavęs, nes jo veržli asmenybė ir 
idealizmas neleido jam nurimti, 
kol svetinga Kanados žemė pri
glaudė jo palaikus.

Žinios iš Lietuvos
• Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) baigmėje susitiks Kauno 
“Žalgiris”, 2:1 įveikęs “Šiaulių” 
komandą, ir Vilniaus “Lietuvos 
rytas”, 2:0 nugalėjęs Vilniaus 
“Sakalus”.

• Šeštą kartą iš eilės bei aš
tuntą kartą klubo istorijoje Lie
tuvos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) pirmenybes laimėjo 
Vilniaus “Lietuvos telekomo” 
krepšininkės, XI-ojo LMKL 
čempionato baigmėje laimėju
sios 3:0 prieš Marijampolės “Ar
vi” klubą.

• Vilniaus “VPU Šviesos- 
Eglės” rankininkės apgynė Lie
tuvos lygos čempionato titulą, 
laimėjusios 3:0 prieš kitą sosti
nės klubą “Eastcon AG-Vilniaus 
kolegiją”.

• Lietuvos ledo ritulio čem
pionų titulą vėl apgynė Elektrė
nų “Energijos” ledo ritulininkai, 
baigmėje 2:0 nugalėję Elektrėnų 
“J aunimo ’’komandą.

• Olimpinė vicečempione 
Austrą Skujytė ir toliau skina lai
mėjimus. Missouri universiteto 
rengtose varžybose ji 200 m nu
bėgo per 25,48 sek., o po to dvi
gubai ilgesniame nuotolyje su
gaišo 57,82 sek. ir laimėjo du 
bronzos medalius. Bronzos me
dalį NCAA Pietų konferencijos 
čempionate 3000 m kliūtiniame 
bėgime užėmė Linas Šalkauskas, 
nuotolį įveikęs per 9 min. 
32,82 sek.

• Lietuvos sunkatletis Ra
mūnas Vyšniauskas Bulgarijoje 
vykusiame 84-jame vyrų Europos 
sunkiosios atletikos čempionate 
svorio grupėje iki 150 kg iškovojo 
bronzos medalį.

•Lietuvos ėjike Sonata Mi- 
lušauskaitė tarptautinėse sporti
nio ėjimo varžybose “Olhao 
Grand Prix” Portugalijoje laimė
jo 10 km nuotolį. Nugalėtojos 
laikas-45 min. 21 sek.

• Lietuvos dviratininkas 
Saulius Ruškys, atstovaujantis 
Prancūzijos komandai “Agritu- 
bel”, pirmą kartą šį sezoną lai
mėjo 44-ųjų lenktynių “Circuirt 
deLorraine” ketvirtąjį ratą. V.P.

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

y-;.-.

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 134 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
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.
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.25% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.10% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.75% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.00% 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.

IMAME:
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate)
1 metų ...........4.00%
2 metų ...........4.50%
3 metų ...........5.00%
4 metų ...........5.25%
5 metų ...........5.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu........ 4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9A9KAIT0 ID LAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELES 

ĖEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ĖEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES) 
PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!

GALITE PATIKRINTI SAVO BALALNSA AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 
Elektroninis padfas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS
KELIONI0 APDRAUDA NARIAMS IR SVEĖIAMS ID KIT0 KRADT0 
PERSIUNTIMAS PINIGO (WIRE TRANSFERS) A LIETUVA IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Pfrmacl, antrad. ir trečiad. nuo 9 vx - 330 vpųx; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 vx - 8 vv 

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 vr -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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ROYAL LEPAGE
IMMHBHBBMMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Lina Kuliavienė

Tel. (416) 763-5 161 
Fax:416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

' ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853

GALVOJATE PARDUOTI 
SAVO NAMĄ/UCONDO” 

ir norit žinoti 
pardavimo kainą?

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

NEMOKAMAS, be jokių įsipareigojimų namo įvertinimas

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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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Svaigalai žmonių gyvenime
Svaiginimosi papročiai Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje XEX-ame amžiuje

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
•f 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

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 [riša 
knygas bei žurnalus

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

f ARGUTIS Parcels
14G4 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

nuliams dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601

MED. DR. LEONARDAS POVILIŪNAS
Tęsinys iš 17 nr.

Laikotarpiu nuo 1850 m. iki 1860 m. alkoholio 
suvartojimas Lietuvoje sumažėjo 10 kartų (nuo 
vieno milijono iki 100,000 kibirų). Tauta pradėjo 
busti. Pajutę tautos budimo pradus, caro valdininkai 
1864 m. uždraudė blaivybės veiklą, bet gera sėkla 
jau buvo pasėta geroje dirvoje. Iš blaivių šeimų kilęs 
sveikas, tikintis jaunimas pradėjo mokytis ir toliau 
žadinti tautą.

XIX šimtmetyje Mažojoje Lietuvoje (tada 
Vokietijos valdomoj) svaiginimasis alkoholiu buvo 
madingas. Dar senojoje prūsų religijoje (kaip ir 
lietuvių) alus ir midus vaidino žymų vaidmenį. Tik 
prūsai j alų įmaišydavo medaus... O prūsų papročiai, 
kaip lietuvių: alus plačiai vartotas tiek senovės pa
gonių dievams, tiek ir žmonėm pagerbti, svečiam 
vaišinti. Atsiradus degtinei, midus buvo pamirštas.

Nuo XV š. degtinės bei alaus gėrimu buvo suin
teresuota valdžia. Ji kaip ir carinės Rusijos val
domoje Lietuvoje buvo suinteresuota, kad gyvento
jai daugiau gertų alkoholį, skurstų, parduotų savo 
žemes pavergėjams.

Didžiojoje Lietuvoje XIX š. vidury Bažnyčios 
įtakoje alkoholio vartojimas labai sumažėjo, kai tuo 
tarpu Mažojoje Lietuvoje jis nekito. Buvo daug 
svaiginamas!. Tuo laiku (kaip nurodo dr. Hoppe 
savo knygoje Tatsachen ūber den Alkohol) Vokietijoje 
kasmet dėl alkoholio vartojimo 150,000 gyventojų 
neblaivūs darė nusikaltimus ir buvo teisiami. 1877- 
1886 metais Mažojoje Lietuvoje ligoninėse kasmet 
mirdavo nuo alkoholio vidutiniškai 1132 vyrai ir 115 
moterų.

Skirtumai
Tačiau Mažosios Lietuvos XIX š. istorijoje yra 

skirtumų palyginus su Didžiosios Lietuvos (rusų 
caro valdomos) gyvenimu. Mažojoje Lietuvoje jau 
nuo 1807.X.9 buvo panaikinta baudžiava, kai 
Didžiojoje Lietuvoje baudžiava panaikinta 56 metais 
vėliau (1863 m.). Mažojoje Lietuvoje šventovėse 
kunigai visą laiką kalbėdavo lietuviškai. Jie galėjo 
būti nelietuviai, bet kalbėjo lietuviškai, o Didžiojoje 
Lietuvoje nors kunigai buvo lietuviai, daugelis jų 
aplenkėję ir pamokslus ne visada sakydavo lietuviš
kai. Klebonijose dažniausiai kalbėjo lenkiškai, 
niekino lietuvių kalbą ir rusų valdžiai įdavinėjo tuos, 
kurie platino lietuviškus raštus. Mažojoje Lietuvoje 
tuo laiku Karaliaučiuje, o ypač Tilžėje, veikė keletas 
spaustuvių, kurios lietuvių kalba spausdino laikraš
čius, maldaknyges bei kitas knygas, kurios per sieną 
nelegaliai sklido po visą Didžiąją Lietuvą. Mažojoje 
Lietuvoje žmonės, laisvi nuo lažo, gyveno turtin
giau, negu Didžiojoje Lietuvoje (kur dar buvo 
baudžiava), galėjo skaityti savo kalba laikraščius, 
knygas. Daugelyje vietų net veikė lietuvių kalba 
mokyklos, o tai turėjo reikšmės lietuvininkų tauti
niam sąmoningumui.

Mažojoje Lietuvoje
Mažosios Lietuvos tuometiniam gyvenimui 

pavaizduoti tinka Rusnės gyvenvietė. Po 1422 m. 
Melno taikos sutarties, pagal kurią Vokiečių ordinui 
lietuviškos žemės liko dešiniajame Nemuno žemu
pio krante. Jos po 500 m. pavadintos Klaipėdos 
kraštu. Kryžiuočiai pasijuto saugūs. Jie daugiausia 
rūpinosi ne kariniais, o ekonominiais reikalais. Jie 
kolonizavo šį kraštą, steigė kaimus, dvarus, baž
nytkaimius, smukles. Jos valdžiai duodavo gerą 
pelną. Čia žmonės linksmindavosi, apsirūpindavo 
būtiniausiom prekėm.

Visos smuklės buvo valdžios nuosavybė. Jos 
neparduodamos, tik išnuomojamos, ištikimam 
valdžiai žmogui, kuris vykdo valdžios politiką. 
Smuklė išnuomojama su paveldėjimo teise su 
didesniu ar mažesniu žemės sklypu. Valdžiai svarbu, 
kad vietos gyventojai kuo daugiau girtautų ir nusi
gyventų, kad jų ūkiai pereitų į vokiečių rankas. Pa
prastai nuo smuklės įsteigimo prasidėdavo ne tik 
smuklės, bet ir gyvenvietės rašytinė istorija.

Pavyzdžiui, Rusnėje pirmoji smuklė atsirado 
1448 m. Smuklininkas atleidžiamas nuo lažo. Jam 
galima prekiauti savo alumi, žvejoti ir sugautą žuvį 
pardavinėti. 1525.IV8 pagal Krokuvos taikos sutartį 
Vokiečių ordinas tampa liuteroniška hercogyste. 
1757-1762 m. Prūsijos kraštą okupavo Rusijos caro 
kariuomenė. Rusnės gyvenvietė pradėjo plėstis po 
septynerių metų karo, kai per Rusnę Nemunu ir 
Kuršių mariomis iš Didžiosios Lietuvos į Klaipėdą 
pradėta plukdyti miško medžiaga.

XIX š. antroje pusėje (1865 m) tarp Minijos ir 
Kuršių marių iškastas karaliaus Viliaus (Vilhelmo) 
vardo kanalas ir sieliai bei laivai juo plaukdami 
aplenkdavo pavojingąjį Ventės ragą, kur bangos 
išardydavo sielius, paskandindavo valtis...

Kai dar nebuvo kanalo, kad bangos sielių 
neardytų, Rusnėje buvo statomos garinės lentpjū
vės, o apdorota medžiaga valtimis gabenama į 
Klaipėdą.

1919.VI.28 kariavusios valstybės Versalio rū
muose baigė Pirmąjį pasaulinį karą taikos sutartimi, 
ir Klaipėdos kraštas, kaip lietuvių gyvenamas 
Antantės vardu valdyti pavedamas Prancūzijai. 
Atvyko 6 karininkai, 234 kareiviai. Sudaryta 5 
asmenų krašto direktorija. 1923 m. lietuviai sukilo 
prieš prancūzus ir kraštą prijungė prie Lietuvos.

Iki to laiko Rusnėje pasikeitė per 14 smuklių 
savininkų - valdytojų, o vietoje paskutinių 4 smuklių 
atsirado 5 restoranai. Seniausias ir žymiausias iš jų 
restoranas - Elbingerių, kuris anksčiau priklausė 
Parkerių šeimai, garsėjęs vandens ir pieno punšais.

Gydytojo aprašymai
Įvairius lietuvių (ir net žydų) papročius vaizdin

gai aprašė 1869-1906 m. Rusnėje dirbęs kaimo gydy
tojas Artūras Kitelis (Arthur Kittel) ir pažymi, kad 
žydai saikingiau vartoja alkoholinius gėrimus.

Tuo laikotarpiu (1869 m.) seniausioje, įdomiau
sioje ir didžiausioje Šilutės apskrities (Mažosios 
Lietuvos) gyvenvietėje Rusnėje buvo 2200 gyven
tojų. Josios gerovė klestėjo ypač dėl medžių preky
bos, garinių lentpjūvių, Rusnę lankė įvairūs svečiai. 
Jie maloniai sutinkami viešbučiuose, restoranuose. 
Jiems greit dengiami stalai. Prieš pietus ant stalų - 
visada alus ir vynas, o po pietų - virtuvas (samovar) 
ir grogas.

Amatininkai ir kariai, gimnastų sąjungos atsto
vai, atsargų sudarinėtojai, sportinės sąjungos nariai 
dažnai lankydavo viešbutį, jo didelį kiemą, gimnasti
kos salę, kurioje vykdavo koncertai, šokiai, bet prieš 
tai ar po to būtinai “paragaujama" punšo ar kiauši
nių grogo.

Prisiminimų autorius dr. A. Kitelis, tuo laiku 
ten gyvenęs ir dirbęs, išleido savo prisiminimų knygą 
(Landarzt in Preussisch-Litauen, 1869-1906 m., 
Konigsberg, 1921). Jis aprašė tuometinius lietuvių 
žydų papročius, jų gyvenimo būdą, ypač vadinamas 
iškylas, kuriose jis pats dalyvaudavo, o tikrumoje 
netgi buvo iniciatorius. Dr. Kitelis savo namuose 
pats vienas niekada negerdavo nei alaus, nei vyno - 
jokių svaigiųjų gėrimų, o tik su svečiais, dažnai 
kelyje po iškvietimų pas ligonius (ar laukdamas 
transporto): vežimo, rogių, laivo; sėdėdavo kokiame 
nors viešbutyje ar restorane gurkšnodavo alutį.

Nida garsėjo savo kopom, didžiausiais Europoje 
smėlio kalnais, gražiais vaizdais į marias,“ į jūrą. 
Rusnė gi viliojo savo punšais, grogu, geru viešbučiu, 
dideliu koncertų sodu, nuoširdžiu priėmimu, 
išvykom: pažiūrėti briedžių bei lašišų gaudymo. Ir 
visur, kur tik atvykėlis pasisukdavo, privalėjo išgerti 
taurelę, kitą vandens, pieno, punęo ar grogo... Į 
Rusnę dažnai garliaiviais atplaukdavo grupės kariš
kių - karininkų. .

Karininkų vaišės
Karštą rugpjūčio dieną (anksčiau apie tai pra

nešę) Rusnę aplankė 11-ka karininkų iš Klaipėdos. 
Po skaniai paruošto valgio su geru vynu (rašo dr. 
Kitelis) jie nuvyko į Briedžių girią. Po to, kai atsi
gėrėjo briedžių dideliais ragais, sustojo prie Skirvytės 
esančioje smuklėje. Prie įėjimo į smuklę Kitelis sako 
karininkų vadovui:

- Pone pulkininke leitenante, briedžius mes 
pamatėm, dabar lieka paragauti kiaušinių grogo.

- Pone daktare palikite mane dėl tų kvailybių 
ramybėje...

- Pone pulkininke leitenante, paprastai gyveni
me paragaujama, o po to įvertinama...

Karininkam įžengus į smuklės salę, juos pasitiko 
graži, jauna, šviesaplaukė, moteris su aukso spalvos 
padėklu, ant kurio stovi sidabrinė taurė, pilna grogo.

- Sveikinam jus pone pulkininke mūsų padan
gėje, - su malonia šypsena sako smuklės savininko 
žmona.

Pulkininkas vori X dirsteli į gražuolę, paima 
taurę, paragauja, vėl dirsteli į šalia stovinčią ir vėl 
paragauja, o gražuolės šypsena vis šiltesnė, vis 
mielesnė...

- Iš tikro puikus gėrimas, - sako pulkininkas. Jis 
laiko taurę rankoje ir kreipiasi į vieną karininką:

- Adjutante, mano šios dienos įsakymas: Tamsta 
šiandien čia... “lauko dalinyje” budintis. Privalai lik
ti blaivus ir stebėti, kad mums neįvyktų ko nors ne
pageidaujamo...

Pulkininkas ištuština taurę iki galo. Gražuolės 
lydimi karininkai susėdo prie stalų. Sį vakarą taures 
pilstė ir gėrimus nešiojo ta žavingoji mėlynakė. Tada 
10 karininkų (11-asis “budintis” negėrė) ir 6 rus- 
niškiai ištuštino 18 litrų grogo. Po gėrimo dalyviai 
vos galėjo paeiti. Eiti nebuvo toli. Popietė buvo 
šilta, tad kaip žygyje - poilsis... (miegas ant žolės) 
pievoj netoli smuklės... Išsiblaivinimas prasidėjo 
vakare. Stipresni karininkai išvyko kartu su 
pulkininku namo. Likę 5 prie stalo kartu su dr. Ki
teliu išsėdėjo iki sutemų... Likę grįžo į Rusnę, kur 
vandeniniu punšu užbaigė smagią dieną.

- Mes, šeši Rusnės gyventojai (sako Kitelis),
gėrėm triumfuodami kaip “gėrimo šventėje” - gė
rėm ir nebuvom girti, įveikėm klaipėdiečius ka
rininkus. (Bus daugiau)
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Jurų skautų “bebrai” iškyloje atliko kompaso praktiką, mokėsi 
kaip filtruoti upės vandenį virimui ir užkurti laužą

JAUNIMO ŽODIS
Lietuviai tolimajame Hong Konge

Andrius Paškus, gimęs ir išsimokslinęs Kanadoje, kelerius metus 
praleidęs Lietuvoje, gyvena Hong Konge ir ten darbuojasi. 

Čia — pokalbis su juo

Nutor. R. Punkrio

• “Romuvos Ine.” metinis 
narių susirinkimas š.m. balandžio 
20 d. įvykęs Toronto Lietuvių Na
muose gražiai praėjo. Susirinko 
17 narių. Susirinkimą atidarė 
vald. pirm. j.s. R. Sriubiškis ir 
pateikė dienotvarkę, kuri buvo 
visų priimta. Sekė praeitų metų 
protokolo skaitymas, kurį parašė 
vald. sekretorius ps. A. Kamins
kas, o į lietuvių kalbą išvertė ir 
perskaitė s. J. Batūrienė. Proto
kolas visų priimtas. Pirm. R. Sriu
biškis išsamų pranešimą padarė 
apie padarytus didžiojo pastato 
pataisymus bei kitus stovyklavie
tės darbus. Priminė, kad ir iždas 
per mažas didesniems darbams. 
Iždininkui V. Paškui susirgus, 
pranešimą padarė s. K. Batūra. 
Iš protokolo paaiškėjo, kad “Ro
muva” gauna aukų, bet jos ma
žos, o pataisymų po 43-jų metų 
džiaugsmo - visokių. Jau ma
žinant remontus 2004 m. buvo 
$60 nuostolių, o šiais metais trims

nameliams būtinai reikia naujų 
stogų. Revizijos komisijos prane
šimą padarė reviz. pirm. s. K. Ba
tūra. Revizija norėtų, kad visi 
atsiskaitymai po stovyklos būtų 
tvarkingai laiku paruošti patikri
nimui. Po kiekvieno pranešimo 
buvo diskusijų, klausimų ir suma
nymų. Po visų pranešimų pirm, 
pasiūlė rinkimus, tačiau jų ne
buvo, nes visi esantieji “Romu
vos” valdyboj sutiko pasilikti ir 
jiems nuoširdžiai paplota. Tuo 
susirinkimas užbaigtas.

• Pirm. R. Sriubiškis prane
šė, kad liepos gale “Romuvoj” 
Kanados rajono vado v.s. Romo 
Otto organizuojami vadovų-vių 
kursai, į kuriuos suvažiuos ne tik 
Kanados bet ir JAV skautų-čių 
vadovai-vės.

• “Romuvoj” Kanados raj. 
skautų-čių stovykla prasidės rug
pjūčio pradžioje. Tikimasi, kad į 
stovyklautojų vadovybę įsijungs ir 
kursus baigę vadovai-vės. F.M.

HomeLife
Ieškote pirkti?

Rikis Punkris 
REALTOR

♦Padedu nuomininkams tapti 
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapls: www.rickponkris.com

- Kur ir kada gimęs?
- Toronte, 1971 m. gegužės 2 d.
- Vidurinį mokslą baigėte Toronte, Humberside 

Collegiate Institute. Be to, lankėte lietuvišką mo
kyklą šeštadieniais. Kaip ši pradžia nulėmė Jūsų to
limesnes studijas?

- Baigęs gimnaziją įstojau į Toronto universi
tetą. Tada dar nežinojau ką norėsiu dirbti. Pradė
jau su “Physics Major”, nes man gerai sekėsi ma
tematika, bet buvo labai neįdomu - baigiau su 
“Anthropology Major”. Lietuviška mokykla, aiš
ku, padėjo man geriau suprasti mūsų lietuvių pa
veldą ir susidaryti teigiamą požiūrį į kitų tautų 
žmonių kultūras bei tradicijas.

- Kada nuvykote į Lietuvą pirmą kartą?
- Aš ir mano mama 1985 m. keliavom su eks

kursija, kai pradėjo po truputį leisti lankyt gimi
nes. Man, 14-kos metų vaikui, pirmą kartą Euro
poje buvo sunku suprasti situaciją Lietuvoje ir 
komunizmą.

- Kokį įspūdį padarė ši kelionė?
- Kaip jau minėjau, buvau 14-kos metų, bet 

žinojau, kad po to norėsiu keliauti per Europą ir 
pasaulį. Kanada yra tik viena vieta, o pasaulyje 
yra daug kitų kultūrų, istorijų, pasaulėžiūrų...

- Kiek laiko praleidote Lietuvoje? Kas Jums 
padarė didžiausią įtaką?

- Per pirmą kelionę grįžau su “Gintaro” an
sambliu dalyvauti šokių šventėje 1994-ais metais. 
Su stipendija (Government of Canada, Museum 
Association, Youth International Internship Pro
gram) dirbau Lietuvos valstybiniame muziejuje ir 
Kernavėje 6 mėnesius 1997-8. Nuo 1998-ųjų 2 
metus studijavau archeologiją Vilniaus universi
tete. Pasilikau iki 2001-ųjų. 3-jus metus dirbau, 
per ir po studijų, su Kernavės muziejum — kasinė
jau archeologinius paminklus, katalogavau radi
nius, dirbau ekskursijų vedliu. Lietuvos Istorijos 
institute - verčiau archeologinius straipsnius, 
Best in Vilnius žurnale rašiau straipsnius apie kul
tūrą. Kultūros paveldo akademijoje buvau prog
ramų koordinatorius, vertėjas, dirbau su UNES
CO archeologinio ir arkitektūrinio paveldo srity
je. Didžiausią įtaką darė darbai ir draugai. Iš kul
tūros pusės turėjau progos dirbti ir bendrauti su 
įvairių sričių žmonėmis - profesionalais, studen
tais, darbininkais, miestiečiais, provincija. Supra
tau kaip jie čia, Lietuvoje, gyvena. Supratau, kad 
būti lietuviu yra daugiau negu savo kultūra di
džiuotis.

- Kiek metų darbuojatės Hong Konge? Kokios 
yra Jūsų pareigos ten?

- Liepos mėnesį jau bus 4 metai. Atvykau 
dirbti anglų kalbos dėstytoju Berlitz bendrovėje, 
prieš tai baigęs CELTA kursus (anglų kalbos dės
tytojo kvalifikacija) Krokuvoje (Lenkijoje) 2000- 
ais. Mokiau vaikus nuo 3 iki 17 metų amžiaus, 
dėsčiau suaugusiems anglų kalbą. Mokytojavau 
iki pakėlimo 2002 m. Dabar esu “Instructional

Supervisor - Kids’ Programs”. Dar mokytojauju, 
bet mažiau, nes dėl administracinio darbo laiko 
lieka mažiau. Pareigos - rengiu ir tvarkau bend
ras vaikų programas ir medžiagą, kuriu naujas 
programas, mokau naujus instruktorius, ruošiu 
ataskaitas ir t.t.

- Ar teko sutikti su Lietuva susijusių žmonių 
Hong Konge?

- Esu laisvai prisijungęs prie Lietuvos garbės 
konsulato. Garbės konsulas yra pakistanietis, aš 
jam padedu su ryšiais. Kai jam reikia tvarkyti rei
kalus su Lietuva, aš dirbu kaip tarpininkas, vertė
jas, vedlys, padėjėjas... Buvo atvažiavę pareigūnai 
iš Lietuvos dalyvauti per “Interpol” suvažiavimą, 
svarsčiusį tarptautinę korupcijos prevenciją, vers
lininkai dėl prekybos plėtros Hong Kong-Kinija 
su Lietuva. Susitinku ir su kitais, kurie atvyksta 
dėl darbo, gyvena čia ilgai arba atostogauja. Dau
gelis kiniečių žino apie Lietuvą ir kitus rytų Euro
pos kraštus. Yra daug turtingų verslininkų Hong 
Konge, turinčių investicijų Lietuvoje. Priklausau 
organizacijai TALKA Hong Konge - tai mūsų 
maža Baltijos kraštų bendruomenė. Čia priklauso 
visi lietuviai, latviai ir estai, kurie gyvena Hong 
Konge. Ruošiam vakarėlius ir kitokius renginius. 
Praėjusiais metais priėmėm Latvijos prezidentę 
Hong Konge. Nors dažnai keičiasi, yra apie 15 
lietuvių; 15 latvių ir 3 estai, kurie pastoviai gyvena 
Hong Konge. Daugelis jų yra išeiviai. Palaikom 
ryšius su baltiečiais Japonijoje, Beijinge ir Šan
chajuje. Ketinam ruošti ekskursiją į Japoniją, į 
Šanchajų.

- Jūsų tėvai gyvena Toronte. Ar jie aplankė 
Jus?

- Paprastai Hong Kongas visiems keliauto
jams atrodo įspūdingas miestas: modemus, tarp- 
tautiškas. Gaila, bet čia labai intensyvi vieta dirbti 
ir gyventi. Žmonės paprastai dirba ilgas valandas 
ir 6 dienas per savaitę. Tėveliams čia labai patiko, 
jie betgi nenori, kad jų vaikas gyventų taip toli ir 
visada sako - nedirbk taip sunkiai.

- Ar ketinate grįžti į Lietuvą ateityje?
- Taip. Norėsiu tęsti darbą archeologijos sri

tyje Lietuvoje ir galbūt ir būti anglų kalbos dėsty
toju.

- Kaip Jums atrodo Lietuvos perspektyvos?
- Labai teigiamai. Prieš 2-jus metus buvau 

grįžęs ir negalėjau patikėti kaip pasikeitė... Aiš
ku, ne visiems sekasi, kitiem žmonėm sunku... bet 
viskas eina geryn. Mano pažįstami ir draugai pa
tenkinti. Mano nuomone, mes visi žiūrim į priekį, 
kokia Lietuva bus po 5-15 metų. Aš, kaip archeo
logiją studijavęs žmogus, žiūriu į savo ateitį taip 
pat - normaliai po 5-15 irgi, o į Lietuvos ateitį - 
su perspektyva, už 30-40 metų Lietuva bus kaip 
visos kitos šalys vakarų Europoje. Mūsų dabarti
nis jaunimas turės visai kitokią Lietuvą, laimin
gesnę ir geresnę.

Kalbėjosi - Irena Ross

LAIDOTUVIŲ NAMAI
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nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4600 Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

- TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 005-306-0563
Visos paslaugos atsikviečiani gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM | RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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.

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TAIARSKY

"BEST WAY TO TRAVEL”
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P3B6 

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

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

http://www.rickponkris.com


14 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.V.3. Nr. 18

PADĖKA
AtA 

ALGIRDAS AUŠROTAS
iškeliavo amžinybėn 2005 m. sausio 12 d.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. A. Šarkai, OFM, ir kun. A. Brazauskui, 
OFM, už gražias religines apeigas bei paguodos žodžius, 
ir solistei L. Turūtaitei už gražų giedojimą šventovėje. 
Taip pat dėkojame D.B. Mačiams už skaniai paruoštą 
maistą ir ponioms už pyragus. Nuoširdus ačiū visiems už 
gražias gėles, gausiai užprašytas Mišias, skirtas aukas 
organizacijoms ir pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu. 
Dėkojame Hamiltono skautams ir skautėms už dalyva
vimą ir skautišką atsisveikinimą.

Giliame liūdesy likę -
dukterys Birutė, Kristina su šeima 

ir sūnus Kęstutis su šeima

Jaunimo veiklos skatintojas
A.a. Liudas Tamošauskas 1906-2005

PADĖKA
Aš - dūžtanti banga didžiulio okeano 
Priglauski Tu mane, priglauski, Dieve mano.

MYLIMAI SESUTEI

AtA
ELENAI GAILEVIČIŪTEI

Liudas gimė Panevėžio aps
krityje. Jaunystėje buvo mokslei
vių ateitininkų sąjungos centro 
valdybos natys ir Lietuvių katali
kų blaivybės draugijos centro val
dybos reikalų vedėjas. 1935 m. 
baigė Teisių fakultetą Vytauto 
Didžiojo universitete, buvo advo
katas ir prokuroras Panevėžyje. 
Kartu su žmona Terese ir dukrele 
Lilija pasitraukė į Vokietiją 1944 
metais ir dirbo UNRRA įstaigoje 
Klausheide mieste. Atvyko į Ka
nadą 1948 m. jau kartu su antra 
dukrele Danute. Dirbo “Massey 
Ferguson” iki pensijos amžiaus.

Buvo žymus lietuviško gyveni
mo dalyvis, paaukojęs savo lais
valaikį bendruomenės veiklai. 
Suorganizavo Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugiją 1950 m., buvo 
KLB Šalpos fondo pirmininkas 
1953-1955 m., aktyviai reiškėsi 
KLB Toronto apylinkės valdybo
je ir Lietuvių Namų valdyboje, 
1962 m. buvo Tautos fondo sky
riaus pirmininkas ir rėmė Lietu
vių studentų sąjungos veiklą. Nuo 
1973 m. velionis aktyviai dirbo 
Kanados lietuvių fondo taryboje, 
tapo iždininku ir 1979 m. buvo

stipendijų komisijos pirmininkas.
Jam rūpėjo lietuvių švieti

mas. Aštuonerius metus (1966-- 
1974) buvo KLB Švietimo komi
sijos pirmininkas, ieškojo aukų 
Vasario 16-tosios gimnazijai ir 
rūpinosi, kad Kanados lietuviai 
moksleiviai ten važiuotų tęsti 
mokslo. Jiems jis parūpino sti
pendijas. Palaidotas Mississau
goje Šv. Jono lietuvių kapinėse 
š.m. balandžio 2 d. kartu su KLB 
švietimo žymeniu-medaliu už 
nuopelnus švietimui.

Suprato jaunimą ir stengėsi 
visus įtraukti į lietuvišką veiklą.

Kai Toronto skautų tautinių šo
kių grupė sušlubavo šokėjų skai
čiumi, jis pats skambindavo ir ra
gindavo jaunimą įsijungti į grupę. 
Pasisekė, ir ši šokių grupė išaugo 
į “Gintaro” ansamblį. Jis didžia
vosi, kad prisidėjo prie šio an
samblio pradžios ir gyvastingu
mo. Abi dukros Lilija ir Danutė 
šoko šiame tautinių šokių vie
nete.

Teresės ir Liudo Tamošaus
kų namai visada priėmė jaunimą. 
Susirinkę per šventes arba po šo
kių repeticijų pabendraudavome 
ir pasivaišindavome. Visada Liu
das Tamošauskas būdavo tarp 
mūsų ir dalyvaudavo pokalbiuose 
- jo dažnai kartotas išsireiškimas 
būdavo “padūko!”. Žinojome, 
kad jis tikrai suprato mus ir norė
jo skatinti mūsų lietuvybės išlai
kymą.

Per pastaruosius metus, kai 
L.Tamošauskas buvo slaugos na
muose, dažnai man sakydavo: 
“Kodėl aš dar gyvenu, aš niekam 
nereikalingas, niekam negaliu 
padėti” ir tada užbaigdavo po
kalbį su “padūko!”.

Giedra Rinkūnaitė-
Paulionienė

mirus, nuoširdžiai dėkoju visiems mane užjautusiems ir 
padėjusiems šiuo sunkiu metu. Dėkoju kun.Vytautui 
Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose, už Mišias ir 
palydėjimą Elenutės i amžino poilsio vietą. Dėkoju B. 
Dirsienei ir T. Pargauskienei už gražius atsisveikinimo 
žodžius ir pareikštą užuojautą laidotuvių namuose. 
Dėkoju už atsiųstas gėles ir aukas Delhi Šv. Kazimiero 
lietuviškajai parapijai, už gražiai pagiedotas giesmes 
Mišių metu ir kapinėse. Esu dėkinga lankiusiems Ele- 
nutę jos ligos metu ir dalyvavusiems jos paskutinėje 
kelionėje.

Anelė Klemkienė

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
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.

A.a. Juliaus Telyčėno atmi
nimui Tėviškės žiburiams aukojo: 
$40 - dukra Marija; $20 - G.K. ir 
V. Žukauskai.

A.a. Onos Vanagaitės-Kybar- 
tienės, mylimos mamytės, 53 
metų mirties prisiminimui duktė 
Regina Kybartaitė Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A.a. Liudo Tamošausko at
minimui, Irena Ross Tėviškės ži
buriams aukojo $25.

A.a. Alfonso Dausos 
XXXVIII mirties metinių atmi
nimui duktė Aldona ir žentas 
Mečys Empakeriai Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

PADĖKA
Motina, apgaubk sava skara,
Per pečius dar švelniai apkabinki,
Ašara suvilgyki tyra,
Perduok savo ryškią, skaidrią mintį.

MYLIMA MAMYTĖ IR MOČIUTĖ

AtA
EMILIJA PUNDZIUTĖ- 

ZAKARŽEVSKIENĖ
gimė 1909 m. rugpjūčio 31, Viekšniuose, Lietuvoje, 
mirė 2005 m. balandžio 7, Mississaugoje, Kanadoje

Dėkojame prelatui J. Staškevičiui už aplankymą na
muose, maldas koplyčioje, šventovėje ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą. Ačiū smuikininkei A. Šarpytei, kuri 
taip puikiai sušvelnino vakaro įtampą. Nuoširdus ačiū L. 
Turūtaitei ir V. Mašalui už išpildymą Mamytės prašymo - 
sugiedantylve Maria ir kitas gražias giesmes.

Sunku rasti padėkos žodžius, sunku žodžiais tai 
išreikšti. Nuoširdžiai dėkojame draugėms - Eugenijai 
Daunienei ir Ramunei Paškus už budėjimą prie Mamytės- 
Močiutės mirties patalo, už moralinę ir visapusišką 
pagalbą.

Ačiū už gėles - J. Budrienei, E. Daunienei, R.J. 
Carbajal, E. Valauskienei, N. Bates, M.O. Gladkovams, 
K.D. Beržanskiams, L.E. Šlykams, A.V. Baltrušaičiams, 
A.W. Pundziams iš Montrealio, J.K. Brady, A.P. Yannuzzi, 
T.S. Hinsperger, Costco Wholesale H R ir Costco Bakery. 
Dėkojame visiems už aukas Mišioms, užuojautas žodžiu, 
paštu ir spaudoje. J. Gurklienei už gardžius pietus - ačiū.

7b/ ji gyvens, kol atmintis budės, ir nieks neužgesins jos 
spindinčios žvaigždės. AČIŪ!

Liūdime kartu -
Rūta, Deividas, Danielle ir Keith

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

Į (416) 232-1250
1> 83 Six Point Road •

(į pietus nuo Bloor, netoli Islington) 
Toronto, ON M8Z 2X3

MYLIMAM BROLIUI

AtA
ALGIUI KEMEŽAI

Lietuvoje mirus, ALDONĄ VAŠKEVIČIENĘ ir 
šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. Vingelienė, L. Murauskienė, S.J. Andruliui

MIRTIES PRANEŠIMAS 
AtA

ALEKSAS DUDONIS
mirė 2005 m. balandžio 9 d. White Rock, BC, ligo
ninėje, sulaukęs 85 metų amžiaus. Palaidotas to 
paties miesto kapinėse. Liūdesyje liko žmona Adelė, 
sūnūs Robertas, Andrius ir Jonas su šeima.

• Kanados lietuvių fondui 
nuo 2005 metų sausio 1 d. iki ko
vo 31 d. buvo suaukota $3,225. 
Sausį $100 aukojo - Hamiltono 
sporto klubas, Londono lietuvių 
choras “Pašvaistė” ir A. Švilpa; 
$60 - J. Krištolaitis; $40 — E. Ba
joraitis, J. Stankus; $30 - P. Zu- 
bas; $20 — P. Armonas, Z. Čeč- 
kauskas, R. Pakalniškis, A. Rim
kus, V. Svilas. Vasarį $100 - A. 
Pacęvičius, N. Romeiko, J. Yčas, 
A. Žemaitis; $50 - D. Dalmotas, 
K Meškauskas, N. Otto, B. Ta- 
mulionis, J. Valiukas, J. Zenkevi
čius; $40 - J, Krištolaitis; $25 - J. 
Bukaitis, B. Danaitis, J. Linku- 
naitis; $20 - A. Didžbalis, J. Ka- 
rasiejus, J. Stankus, V. Svilas,E. 
Valeška, E. Zubrickas, K Žu
kauskas. Kovą - $2,000 Kanados 
lietuvių ūkininkų klubas West El
gin; $500 - E. Dalmotas; $100 - 
“Aušros” sporto klubas; $50 - S. 
Kėkštas, V. Prisčepionka. Testa
mentiniai palikimai - $500, miru
siųjų prisiminimui aukota $690. 
Per tą laiką Fondas padidėjo 
penkiais naujais nariais.

• Studentai, norintys gauti 
stipendijas iš Kanados lietuvių 
fondo, gali kreiptis į Fondo rašti
nę telefonu darbo valandomis ar 
elektroniniu paštu, ir šių metų 
anketos bus jiems pristatytos. 
Stipendijų prašymai turi pasiekti 
raštinę ne vėliau kaip š.m. ge
gužės 15 d.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu - 

tevzib@pathcom.com

mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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TORONTO >
DAINŲ ŠVENTE

Pradėjus organizuoti VIII 
Dainų šventę “Atsiliepk daina”, 
buvo nuspręsta Kanadoje su
daryti Dainų šventės komitetą, 
kuris rūpintųsi visais iškilusiais 
organizaciniais, meniniais ir 
kitais klausimais, susijusiais su 
būsima švente. Komitetas buvo 
sudarytas praėjusiais 2004 me
tais, ir pirmasis posėdis įvyko 
š.m. balandžio 8 d. Posėdyje da
lyvavo į šį komitetą KLB-nės 
kviesti asmenys: Nijolė Benotie- 
nė, Algis Nausėdas, Dalia Vis- 
kontienė ir Ramunė Stravinskie
nė. KLB KV atstovavo Algirdas 
Vaičiūnas. Š.m. balandžio 20 d. 
Prisikėlimo parapijoje įvyko 
trečiasis šio komiteto posėdis, 
nors pastovi informacija elek
troniniu paštu ar telefonu yra pa
laikoma be pertraukų. Paskuti
niajame posėdyje buvo A. Vai

čiūno pranešimas apie organi
zacinio komiteto posėdį, įvykusį 
balandžio 16 d. Čikagoje. Taip 
pat posėdyje buvo aptariami 
chorų registracijos, vadovų sto
vyklos Dainavoje, lėšų telkimo ir 
kiti klausimai. Sekantis posėdis 
planuojamas šių metų gegužės 
mėnesį.

Šv. Jono lietuvių kapinių va
dovybė prašo visus kapaviečių sa
vininkus iki gegužės 19 d. nuimti 
nuo savo kapaviečių dirbtines gė
les bei vainikus. Nenuimtieji po 
to bus pašalinami kapinių nuo
žiūra.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $100 aukojo 
M.A. Empakeriai (a.a. Alfonso 
Dausos XXXVIII mirties me
tinių proga).

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo VE. Starkevičiai.

Penkiasdešimtmečio jubiliejiniam “Gintaro” koncertui pasibaigus š.m. balandžio 9 d., ilgamečiai 
vadovai Rita ir Juozas Karasiejai bei kiti ansamblio mokytojai apdovanoti gėlėmis

Nuotr. D.R. Puterių

• Kanados lietuvių muziejuje vyks paroda apie buvusias Lietuvių 
dienas įvairiose apylinkėse. Bus atidaryta šeštadienį, gegužės 21, 10 
v.r. - 6.30 v.v. ir sekmadienį, gegužės 22, 10.30 v.r. - 6 v.v.

• Anapilio parodų salėje bus Kanados lietuvių Tautodailės insti
tuto paroda. Atidarymas 5 v.p.p. šeštadienį, gegužės 21.

• SALFASS organizuojamos kėgliavimo (bowling) varžybos 
įvyks gegužės 21, šeštadienį, 2 v.p.p. Brunswick Bowling Lanes, 2561 
Štanfield Rd., Mississaugoje (Dixie/Dundas). Informaciją teikia Rai
mundas Šiaučiulis tel. 416 626-5184.

• Kanados sporto apygardos vyrų krepšinio lygos baigmė įvyks 
gegužės 22, sekmadienį, 5.30 v.p.p. Št. Michael’s College School, 
1515 Bathurst St. (Bathurst/St. Clair).

• Marčiulionio krepšinio akademija žais prieš St. Michael’s Col
lege School komandą gegužės 22, sekmadienį, 7 v.v.

• KLD uždarymą-priėmimą rengia Toronto apylinkės valdyba ir 
Šv. Mykolo kolegija po rungtynių. Visi kviečiami dalyvauti.

• Marčiulioniukai žais prieš kitas lietuvių ir kanadiečių koman
das gegužės 18-26 d.d. Vieta ir laikas bus pranešta.

Išeivijos lietuvių vaikų ir 
jaunimo švietimo bei poilsio sto
vyklas organizuoja Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos respublikos vyriau
sybės š.m. liepos 2-11 d.d., liepos 
18-24 d.d., liepos 25-31 d.d. Sto
vyklos vyks Klaipėdos rajone. 
Norinčių stovyklauti sąrašai turi 
būti Departamente gauti iki š.m. 
gegužės 15 d. Adresas - T. Kos
ciuškos g. 30; tel. 212-09-74, 270- 
98-22. Departamentas apmokės 
vaikų kelialapius į stovyklą. 
Draudimu pasirūpina stovyklau
tojų vadovai, atvežę vaikus. Sto
vyklų organizatoriai lauktų dar 
Lietuvoje nestovyklavusių vaikų. 
Daugiau informacijų galima 
gauti paskambinus aukščiau 
nurodytu telefonu. Inf.

VIII LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS 
Kanados organizacinis komitetas 

PRANEŠA,
kad Kanados lietuvių chorai, dar neužsiregistravę daly
vauti VIII Dainų šventėje, kuri vyks 2006 metais Čika
goje, yra prašomi tai nedelsiant padaryti, ne vėliau kaip 
iki gegužės 21 d.
• Mažesnės grupės ar pavieniai dainininkai-ės prašomi 
kreiptis į vietinius chorvedžius.
• Daugiau informacijos galite rasti Dainų šventės tinkla- 
lapyje www.dainusvente.org,www.klb.org, ir Tėviškės 
žiburiuose. Registracijos reikalais prašome skambinti 
Kanados chorų koordinatorei Daliai Viskontienei tel. 
416 762-9098.

Rūta Melkienė, PFP
Financial Advisor

S Scotiabank

Business and Professional 
Banking Centre 
392 Bay Street at Richmond 
Toronto, Ontario M5H 3K5
Enquiries: (416)866-5700
Direct Line: (416) 866-6102
Fax: (416) 866-7019
ruta.melkiene@scotiabank.com

Mielai Jums patarnausiu 
visais paskolų ir investicijų 

klausimais

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 
Bilietus platina B.Jurienė tel. 905 275-8034 arba el.paštu

birutejuras2@hotmail.com

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

MANY DESTINATIONS. ONE EASY GATEWAY. 
ONLY WITH FlNNAIR.
Finnair operates Direct Summer Hights from Toronto to Helsinki every Tuesday, 

Thursday and Sunday between June 9 and September 8, 2005. We also offer daily 

code-share flights from Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K. and from 

New York with many convenient connections from Canada. Our connections through 

Helsinki are quick and convenient. There’s never been a better time to fly Finnair.

www.finnair.com/ca

For more information please contact your travel agent or call us at 416.222.0740 or 

1.800.950.5000

F/nnniR

http://www.klb.org
mailto:ruta.melkiene@scotiabank.com
mailto:birutejuras2@hotmail.com
http://www.finnair.com/ca
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rl§ TORONTO^
Anapilio žinios

• Gegužės 6 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus vakare, 7 valandą, o 
po Mišių - Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo.

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

• Anapilio sodybos vaikų 
choras “Gintarėliai” ruošiasi 
koncertinei-turistinei 4 dienų ke
lionei į Niujorko miestą gegužės 
6-9 d.d. Autobuse dar yra laisvų 
vietų. Norintys prisijungti prie 
šios kelionės prašomi skambinti 
Deimantei tel. 905 848-9628 arba 
Aušrai tel. 905 274-5423.

• Gegužės 8, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių Anapilio parodų sa
lėje Jaunų šeimų sekcija rengia 
Motinos dienos pietus. Bilietus 
platina Zita Kružikienė tel. 905 
608-1153.

• Gegužės 8 ir 15, sekmadie
niais, sporto klubas “Anapilis” 
savo veiklos parėmimui pardavi
nės duonos traškučius ir gyvas 
gėles lauke prie parapijos salės.

• Gegužės 8, sekmadienį, 
Motinos dienos proga “Gintaro” 
ansamblis pardavinės rožes para
pijos salėje.

• Deimantės Grigutienės 
vadovaujamas choras “Gintarė
liai” išleido savo naują garsa- 
plokštę (CD), kurią galima įsigyti 
sekmadieniais parapijos salėje.

• Mišios gegužės 8, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą 
Dausą (XXXVIII metinės); 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
a.a. Raimundą ir Zigmą Laurina
vičius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje gegužės 7, šeštadienį, 3 v. 
p.p. už a.a. Birutę Gerčienę.

įvairios Žinios"
Pasaulio lietuvis — Pasaulio 

lietuvių bendruomenės žurnalas, 
išeinantis kartą per mėnesį. Nori
me, kad jį skaitytų visame pasau
lyje gyvenantys lietuviai, kad jis 
atspindėtų visas mums rūpimas 
problemas, aprašytų visų kraštų 
lietuvių bendruomenių įvykius, 
renginius, problemas. Pasaulio lie
tuvis teikia informacijas apie išei
vijos aktualijas. Norėdami išsiaiš
kinti, kiek žmonių pasaulyje skai
to šį leidinį, kokių turi jam pagei
davimų, lietuviai prašomi atsakyti 
į šiuos klausimus:

1. Ar žinote apie leidinį Pa
saulio lietuvis? 2. Ar prenumeruo
jate jį? 3. Jei prenumeruojate, tai 
ar seniai, nuo kelintų metų? 4. Jei 
prenumeruojate, tai kokia Jūsų 
nuomonė apie leidinį, pageidavi
mai jo temoms ir pan. 5. Siūlomi 
leidinio tikslai, temos. 6. Nuomonė, 
kaip padaryti leidinį įdomesniu 
viso pasaulio lietuviams. 7. Ar no
rėtumėte bendradarbiauti šiame 
leidinyje? Atsakymus siųsti iki 
gegužės 30 dienos adresu pilis@ 
online.no . Apklausos iniciatorė - 
Daina Bogdanienė, Norvegijos 
LB pirmininkė.

Prisikėlimo parapijos žinios
• Gegužės mėnuo yra skirtas 

Marijos garbinimui. Gegužinės 
pamaldos šventovėj vyks šiokia
dieniais po 7 v.v. Mišių, šeštadie
niais Marijos litanija bus skaito
ma po 9 v.r. Mišių, o sekmadie
niais litanija bus giedama 10.45 
v.r. Mišių pabaigoje.

• Praeitą sekmadienį per
10.45 v.r. Mišias Pirmąją Komu
niją priėmė: Matas R. Biskys, Li
vija G. Čygaitė, Andrius Daugi
nis, Sophia Herrera, Luke W.J. 
Hoover, Adriana M. Gibavičiūtė, 
Linas J. Kaiiys, Bryanne E. Karo- 
saitė, Tomas P. Kevėža, Julija N. 
Marcinkevičiūtė, Tautvydas Na
vickas, Daina M. Norkutė, Myko
las A. Punkris, Paulius M.A. Put
rimas, Martynas J. Sirvinskas, 
Tauras R. Zenkevičius.

• Sutvirtinimo sakramentą 
šešiolikai parapijos jaunuolių su
teiks vysk. P. Baltakis, OFM, ge
gužės 15, Sekminių dieną per
10.45 v.r. Mišias.

• Gyvojo rožinio dr-jos narių 
susirinkimas įvyks parapijos pa
talpose šį šeštadienį, gegužės 7, 
po 11 v.r. Mišių.

• Balandžio 30 d. palaidotas 
a.a. Valerijonas Kuprevičius, 78 
m. Paliko žmoną Niną, sūnų Arū
ną su šeima, dukrą Rasą ir Lietu
voje seserį Reginą Leveckienę. 
Lietuvoje mirė a.a. Jonas Babins- 
kas, Onos Naruševičienės brolis, 
ir a.a. Albina Zatorskienė, Irenos 
Vadauskienės pusseserė.

• Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas buvo sėkmingesnis 
už praeitą - parduota prekių už 
$16,916.17.

• Registracijos blankus 
“Kretingos” vasaros stovykloms 
galima gauti parapijos raštinėje. 
Stovyklų tvarka: lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams liepos 3-16 d.d., lietuviškai 
kalbantiems liepos 17-30 d.d. Šei
mų stovykla rugpjūčio 7-13 d.d.

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 8: 8 v.r. už a.a. Josefą Plioplie- 
nę; 9 v.r. už a.a. Elvyrą Šelmienę;
10.45 v.r. už gyvas ir mirusias mo
tinas, už a.a. Stasę ir Balį Matule
vičius, už a.a. Magdaleną ir 
Krilavičių šeimos mirusius; 12.15 
v.d. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.
Maironio mokyklos žinios

• KLB išleido aukštesniųjų 
lituanistinių kursų mkt. Rimos 
Žemaitytės-Deluliis gražią ir 
naudingą knygą - Lietuvių litera
tūros skaitiniai.

• Balandžio 30 d. gražiai 
praėjo vyresniųjų darželio mamy
čių pagerbimas.

• Gegužės 7 d. jaunųjų dar
želis rengia Motinos dienos mi
nėjimą su vaišėmis auditorijoje.

• Gegužės 21 d. - Karalienės 
Viktorijos savaitgalį pamokų 
nebus.

• Gegužės 27 d., 6.30 v.v. iš
kilmingas mokslo metų užbaigi
mas įvyks Prisikėlimo parapijos 
salėje su vakariene ir programa.

• Birželio JI d. paskutinė 
pamokų diena. Živilė

Lietuvių Namų žinios
• Gegužės 1 d., Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 157 svečiai.
• LN ir Labdaros valdybos 

posėdis - gegužės 4 d., 7 v.v. LN 
seklyčioje.

• Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 8, nuo 11 v.r. Lietuvių Namų 
svetainėje bus Motinos dienos pie
tūs. LN Vyrų būrelis pasveikins 
mamytes, įteiks po gėlytę ir pavai
šins mėgstamais gėrimais. Kviečia
me visus į Lietuvių Namus.

• Velnio nuotaka vienkar
tinio spektaklio, atlikto Vingio 
parko scenoje 2003 m., įrašas bus 
rodomas Lietuvių Namų sekly
čioje gegužės 8, sekmadienį, 2 
v.p.p. Tai garsaus K. Borutos 
veikalo Baltaragio malūnas mo
dernus variantas su žirgais, rai
teliais, orkestru, choru, solistais 
ir scenoje skrajojančiais motocik
lais. Tai lietuviško modernaus 
meno scenos kūrinys. V.K.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. E. 

Sondienės atminimui aukojo: $200 
- R. Sondos bendradarbiai “Che- 
metics Equipment - a Division of 
Kvaerner Canada Inc.; $50 - VS. 
Radzevičiai; a.a. E. Jankaus atmi
nimui aukojo: po $50 R.C. Andriu- 
laitis, Rev. L. Ritter ir S. Ritter; 
$25 - T. Stanulis; a.a. E. Radavi- 
čiūtės atminimui $20 aukojo L. 
Balsienė. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems už aukas. Jos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, ON, M6P 
1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Šį šeštadienį, gegužės 7, 
nuo 8.30 v.r. iki 1 v.p.p. vyks 
pavasario darbai šventovėje ir jos 
aplinkoje. Kviečiame savanorius 
į talką.

• Sekmadienį, 9.30 v. ryto iš
kilmingos pamaldos. Pamaldų 
metu prisiminsime savo motinas, 
gyvas ir mirusias. Ateinančioms 
ponioms į pamaldas sekmadienio 
mokyklos vaikučiai įteiks po gėlę.

• Tarybos posėdis gegužės 
10 d., 11 v. ryto Vandos Norvai
šienės bute, Don Mills, Ontario.

• Gegužės 15 d. po pamaldų 
įvyks Moterų draugijos susirinki
mas šventovės patalpose. Tą sek
madienį taip pat po pamaldų 
įvyks konfirmantų pamoka, Lie
tuvių Namų seklyčioje.

• Moterų draugijos metinis 
“bazaras” įvyks gegužės 28, šešta
dienį, nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. Daik
tus ir drabužius pardavimui pra
šome pristatyti dieną prieš - geg. 
27, penktadienį, tarp 6 ir 8 v.v.

• Gegužės 29, sekmadienį, 
9.30 v.r. Pirmos Komunijos 
pamaldos.

Muziejaus-archyvo žinios
Dabar yra paskutinė proga 

pamatyti “Gintaro” ansamblio 
50-mečio parodą muziejuje. 
Greitai ji bus pakeista kita paro
da apie Kanados lietuvių dienas. 
Muziejaus lankymo valandos: 
sekmadieniais 10.30 - 6 v.v., pir
madieniais 12-6 v.v.

Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje V. 
Montvilas aukojo $300.

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

Antanas Kreivys, su žmona Anne atšventęs 90 metų gimtadienį 
balandžio 9 d. Nuotr. A. Brilvičienės

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Baltiečių menininkų grupė 
gegužės 4 d., 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėje rengia 
susirinkimą, kurio metu bus 
parodyti dr. M. Gimbutienės 
darbai. Visi maloniai kviečiami.

A.a. Elena Remeikaitė- 
Kerbelienė, 85 m. amžiaus, mi
rė balandžio 25 d. Po gedulinių 
Mišių Aušros Vartų šventovėje 
palaidota balandžio 29 d. Notre 
Dame dės Neiges kapinėse gre
ta anksčiau mirusio vyro Vaclo
vo. Liūdi duktė Daina ir žentas 
Česlovas Vasiliauskai, vaikaičiai 
- Andrius ir Kristoferas bei 
vyro giminės Lietuvoje. Velionė 
buvo veikli KLK Moterų dr-jos 
Montrealio skyr. narė, priklau
sė auksinio amžiaus “Rūtos” 
klubui ir “Vaivorykštės” tau- 
todailės grupei. D.S.__________

Montrealio Place des Arts 
teatre “Hall des pas perdus” sa
lėje nuo gegužės 30 d. iki birže
lio 27 d. bus rodomos Aloyzo 
Stankevičiaus (Alain Stankė) 
medžio skulptūros, kurios jau 
apkeliavo daug kraštų kaip Lie
tuvą, Prancūziją, Italiją, Mek
siką ir kt. L.S.

A.a. Anna Skrubulytės- 
Catty atminimui Vaiko tėviškės 
namams aukojo $1000 - J. Jasu- 
tienė. A.a. Petro Šukio atmini
mui aukojo: $50 - E. Purtulis 
(Florida), L. Wright (Illinois).

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.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue de Sėve
Montreal (Quebec H4E 2A8)

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

VISAI VASARAI Vasagoje išnuo
mojama 2 kabinos po du kam
barius, geras šiltas ir šaltas van
duo, dušas. Apie 4-5 minutės iki 
ežero lietuvių rajone. Skambinti 
Toronte tel. 416 231-4249, Va
sagoje tel. 705 429-4120.

PARDUODU namą Vasagos 
miesto vidury, 2 butų, apstatytas, 
ant upės kranto. Žema kaina. 
Savininkas turi išeiti į prieglaudą. 
Skambinti tel. 705-429-8207
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.

Šv. Kazimiero parapijos 
ŽINIOS

Šie metai a.a. popiežiaus 
Jono Pauliaus n buvo paskelbti 
Eucharistiniais metais. Gegužės 
mėnuo yra skirtas Šyč. Mergelei 
Marijai pagarbinti. Šv. Kazimie
ro šventovėje kiekvieną gegužės 
mėnesio sekmadienį garbinsim 
išstatytą Švenčiausiąjį ir giedo
sime Svč. Mergelės Marijos lita
niją. Visi maloniai kviečiami 
šiose pamaldose dalyvauti.

• Kas sekmadienį parapijos 
choras su chorvedžiu Aleksand
ru Stankevičiumi didėja ir stip
riau skamba. Kviečiam ir kitus 
prisidėti.
A.a. Elenos Dalmotienės atmini
mui aukojo (Otawa): $100 - G. 
Jungmeisteris; $50 - D. Barbag- 
lio, H.J. Valiuliai, R. Mankowsla; 
$40 - R. A. Barisai, D J. Daniai; 
$30 - J. A. Kandišauskai, T. 
Simms; $25 -r JA. Šilkauskai, N. 
Gray; $20 - A. Gudžiūnas, R. 
Čeponkus, V. Kudžmaitė, T.T. 
Skučai. A.a. Juozo Dapkaus at
minimui aukojo: $100 — Paknių 
šeima, A. V. Steponiai (NY); $50 
- Iz. Mališka, J. Kibirkštis, L. Ur
bonas, D. Vasiliauskienė; $40 - 
Ch. J. Tanner; $25 - D. Staškevi- 
čienė; $20 - Br. Niedvaras, P. J. 
Adamoniai, K. Mališkaitė, V. Ši- 
pelis, E.L. Dainiai, Alex Piešina, 
J. M. Antakis; $10 - V. Sabalys; 
$5 - Pr. Vaupšys. Nuoširdi pa
dėka aukotojams -

KLKM dr-jos Montrealio sk.

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687.
“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, 
krūmus pigiai ir tvarkingai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

online.no

