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Sunkioji sistema
Sekant kas dedasi Lietuvos valdymo viršūnėse, kai 

kada susidaro įspūdis, kad tas valdymo mechanizmas yra 
toks painus ir didelis, jog jį patį sunku valdyti, arba per 
daug sugaištama laiko besimokant kaip jį valdyti.

PAVADINTI tai galėtume “sunkiąja biurokratija”, 
kažkokiu milžinišku užtaisu mažam žvirbliui nu
šauti. Žiūrėk, kone kasdien vis skelbiamos naujos 
komisijos, lyg kažkas norėtų nuo savęs nustumti jam pri

klausantį darbą, geriausiu atveju palengvinti prisiimtas 
pareigas, pasidalinti atsakomybe. Ir kol tos komisijos su
daromos, kol kviesti žmonės apsigalvoja, kol susideri, kol 
susirenka ir susipažįsta su joms pavestu uždaviniu - štai 
jau ir reikalai kitaip pakrypę, pasikeitę, arba dar labiau 
susipainioję, kad reikia vėl naujų komisijų, nurodančių, 
ką ir kaip paskirtoji komisija turėtų veikti. Nėra abejonės, 
kad tos komisijos, įvairių sričių žinovai, nėra savanorių 
grupės, pasiryžusios tautos labui ką už ačiū padaryti. Už 
sugaištą laiką, posėdžius, tyrinėjimus, išvadų skelbimus, 
net, jei reikia, ir teismus pasitaikinant, tenka atsilyginti 
apvaliomis sumomis, o ar padarytos išvados to pinigo ver
tos - klausimas kitas. Tam klausimui iš esmės apžvelgti 
vėl reikėtų specialių komisijų. Ir taip pasaka be galo, 
Darbo partijai atėjus valdžion, siūloma dar toliau žengti 
valdymo mechanizmą stiprinant, būtent - siūloma sudaryti 
Politinę tarybą (turbūt kažkokį “politbiurą”), kuri spręstų 
koalicijos partnerių nesutarimus. Ir jeigu tos tarybos dele
gatai nesutartų, tada “sės vadovai ir suderins reikiamus 
klausimus” (V. Uspaskichas). Regis, tai lyg sovietinio po
veikio mentalitetas: jei nesiseka, reikia stiprinti valdžią, o 
ne eilinių žmonių gyvenimą.

JAV prez. George W. Bush, Latvijos prez. Vaira Vike-Freiberga, Estijos prez. Arnold Ruutel ir 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus Nuotrauką atsiuntė Zigmas Burkšaitis

Amerikos prezidentas apie baltiečius
JAV prezidentas Bush, prieš išvykdamas į Rygą ir Maskvą, kalbėjosi 

su latvių ir lietuvių korespondentaisATRODO, kad tos valdžios stiprumo pakaktų, jei 
įsivaizduojamą stiprumą sudaro įvairias pareigas 
atliekanti rinktų, skirtų, kviestų, pripuolamų bei 
nuolatinių darbuotojų, yeikėjų, politikuojančių žmonių 

gausa, dargi papildyta senąją nomenklatūra. Nėra statisti
kos (jos turbūt niekada ir nebus), bet jei tą visą biurokra
tiją išdalintume jokiai valdžiai nepriklausomiems, - kiek
vienam valdininkui tikriausiai tektų nedidelis eilinių žmo
nių būrelis? Ar yra vilties, kad ta didžioji biurokratija ma
žoje šalyje kada nors atitinkamai sumažės? Šitą klausimą 
teigiama kryptimi galėtų pradėti sukti politinės partijos, 
jei jos rimtai pradėtų būti tuo, kuo iš tikrųjų privalo. Čia 
prisimintina įdomi politologo Mindaugo Jurkyno spaudo
je paskelbta taikli pastaba: “Partijų ateitis priklausys nuo 
to, kaip jos sugebės įtikinti rinkėjus, jog atstovauja jų in
teresams ir remiasi tam tikra ideologija (...) Lietuvoje 
įprasta, kad partijų vadovai, pralaimėję rinkimus lyg nie
kur nieko ir toliau ramiai vadovauja”... Taigi veikiančios 
partijos - tarsi dalis tos pačios biurokratijos, kurių šaknys 
ne demokratiniuose dirvonuose įaugusios. Minimoje pa
staboje nurodoma, nuo ko reikėtų pradėti norint stabdyti 
biurokratizmo pūtimąsi. Kai seimo nariai jaučiasi esą pri
vilegijuoti valstybės tarnautojai, o ne žmonių rinkti atsto
vai, kurie pirmiausia rūpintųsi savo rinkiminių apylinkių 
reikalais - kai jie tik kažkoks atskiras didžiulės valdinin
kijos sluoksnis, jokie įstatymai ar elgsenos taisyklės sun
kiosios sistemos nepakeis. Pirmiausia reikia teisingesnių 
įžvalgų į valdymą ir tarnavimą. Č.S.
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Amerikos prezidentas apie baltiecnis - 1 psl. 
Šnipų mokykla Lietuvoje - 2 psl. 
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“Didi ta mažutė Lietuva” - 5 psl. 
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Pasaka iš gyvenimo - 8,9 psl. 
Karaliaučiaus lietuvių jaunimas - 9 psl. 

“Labdaros” slaugos namų savanorių pagerbimas - 10 psl.

Gegužės 4 d. Baltuosiuose 
rūmuose Vašingtone Lietuvos 
ir Latvijos valstybinės televizi
jos korespondentai vedė pokal
bius su JAV prezidentu George 
W. Bush. Pirmasis buvo Latvi
jos televizijos atstovas, kuris 
klausė apie prezidento požiūrį 
į Latviją, apie Rusiją, Gudiją ir 
Iraką. Lietuvos atstovas klausė 
apie Lietuvos įnašą į laisvės są
jūdžius, apie Gudiją, Afganis
taną.

G. Bush teigimu, Latvija 
yra viena iš valstybių, kuri įsi
jungdama pakeitė didžiuosius 
sąjungose, svarbiose JAV-ėms, 
kaip SAS (NATO). Jo manymu, 
yra labai svarbu Šiaurės Atlanto 
sąjungai turėti šias naujas na
res, nes joms laisvė turi naujai 
aktualią prasmę. Jis teigiamai 
atsiliepė apie ryšius su Latvijos 
prezidente, tvirtindamas, kad ji 
yra narsi, protinga ir tiesi.

Užklaustas, ar jis galėtų pa
skatinti Rusijos prezidentą Pu
tin pripažinti Baltijos valstybių 
okupaciją 1940 m., G. Bush sa
kė kalbėjęs apie tai būdamas 
Slovakijoje. Jis aiškinęs, jog bal- 
tiečiams komunizmo laikai pa
liko nemalonius prisiminimus, 
ir Rusija turi bendradarbiauti 
su šiomis naujomis demokrati
nėmis valstybėmis, kurios yra 
reikalingos kaimynės, nes to
kios kaimynės užtikrina taiką. 
Jis žada ir toliau pabrėžti lais
vės būtinybę. Jis tikisi, kad Ru
sija nebe pavojinga savo kaimy
nėms, nes Latvijos narystė ŠAS- 
oje užtikrina, kad jos saugumą 

garantuoja ne tik JAV, bet ir vi
sos ŠAS narės. G. Bush pokal
biuose su Rusijos prezidentu 
priminė pastarajam apie pagar
bius santykius su kaimynėmis.

Gudijos klausimu JAV pre
zidentas ir toliau žada, pasitel
kus visas laisvąsias valstybes, 
stumti Gudiją laisvėjimo link
me. Prezidentas Putin turi su
prasti, kad kaimynė Gudija, bū
dama laisva, Rusijai yra geresnė 
kaimynė.

Dėl plintančio nusistatymo 
prieš JAV, prezidentas teigė, 
kad jo sprendimas užimti 
(“going into”) Iraką buvo labai 
sunkus, ir jis suvokia, kad kiti 
to sprendimo nesupranta. Ta
čiau jis tikisi, kad europiečiai 
galėtų suprasti, jog laisvė nėra 
tik europiečių nuosavybė, kad 
visi pasaulyje yra verti laisvės. 
JAV stengiasi gintis nuo teroris
tų, atimti iš jų masinio naikini
mo ginklus, taipgi stengsis iš
laisvinti ir kitus žmones. Latvi
jos gyventojai turėtų užjausti 
pavergtuosius. Irake 8.5 milijo
nai, balsuodami rinkimuose, 
aiškiai pasisakė už laisvę. Lais
vė nėra skirta tik JAV - visi jos 
nori. Laisvė užtikrins taiką.

Pokalbyje su Lietuvos ko
respondentu prezidentas Bush 
išreiškė padėką Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui už jo 
paramą Ukrainai siekiant de
mokratijos. Jo teigimu, Lietuva 
yra puikus ekonominio augimo, 
žmogaus laisvės, energingos vi
suomenės pavyzdys. Jis džiau
giasi draugiškais ryšiais su Lie

tuva, kuri išgyvena sunkų per
einamąjį laikotarpį. Jai svarbu 
dalintis savo patirtimi su kito
mis valstybėmis.

Gudijos klausimu JAV yra 
pasirengusi dirbti drauge su 
Gudijos kaimynėmis, užtikrinti, 
kad rinkimai būtų laisvi, siun
čiant į tą kraštą rinkimų kont
rolierius ir stebėtojus. Jis ir 
valstybės sekretorė Condoleeza 
Rice, lankydamiesi Europoje, 
susitiko su laisvės judėjimo na
riais, kiekviena proga bus pa
brėžiama laisvės svarba.

Lietuva, prisidedanti prie 
Afganistano valstybės atstaty
mo darbų, gali tikėtis JAV pa
ramos (foreign aid) lėšų, soli
darumo fondų. G. Bush Lietu
vai dėkoja už jos įnašą tam 
kraštui. Visi turėtų prisidėti 
prie laisvės išsikovojimo ir at
statymo darbų.

Jis gerbia Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus spren
dimą nevykti į Maskvą Pergalės 
šventės iškilmėms ir visų Balti
jos valstybių vadovų sprendi
mus šiuo klausimu. G. Bush 
Rusijos prezidentui Putin pri
minė, jog baltiečiams aiškiai ši 
šventė nėra išsilaisvinimo mi
nėjimas.

Baigdamas JAV preziden
tas dar kartą padėkojo lietu
viams už jo ir jo žmonos šiltą 
priėmimą lankantis Lietuvoje. 
Jam tai buvo vienas iš žymiųjų 
jo prezidentinių vizitų (“one of 
the great visits of my presi
dency”). Pokalbį su prezidentu 
vedė - Audrius Lelkaitis
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SV TĖVAS JONAS PAULIUS H, lydimas kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
bei kitų pareigūnų, Lietuvos Kryžių kalne 1993 m. rugsėjo 7 d.

® RELIGINIAME GYVENIME
Konferencijoje Šeima - 

ateities visuomenės pagrindas, 
surengtoje Panevėžio savival
dybėje balandžio 9 d. dalyva
vo 230 klausytojų. Atidarymo 
žodžius tarė Panevėžio vysku
pas Jonas Kauneckas ir meras 
Vitas Matuzas. Vienuolika 
kalbėtojų skaitė pranešimus - 
apie santuokos svarbą ir kon
kubinato iššūkius tradicinei 
šeimai, šeimos krizę kaip mir
ties kultūros ženklą, abortus 
ir kontracepciją, jaunimo ren
gimą šeimai, natūralų šeimos 
planavimą, šeimos globą teisi
niu požiūriu, Bažnyčios vaid
menį stengiantis mažinti išsi
skyrimų statistiką. Taip pat 
kalbėta apie šeimos vertybes 
lietuvių tautosakos rinkimo 
programose XX š. pradžioje 
ir šeimos vertybes postmoder- 
nioje visuomenėje. Konferen
ciją apibendrino jos pirminin
kas prel. doc. dr. Vytautas 
Vaičiūnas, OFS, ir padėkojo 
rengėjų Panevėžio šeimos 
centro vadovei Jūratei Šau- 
manienei.

Pirmasis “Atgaivink” 
programoje dalyvavusių para
pijų suvažiavimas įvyko Kau
ne balandžio 9 d. Jo tikslas - 
peržvelgti 7 metų patirtį ir nu
matyti ateities gaires. Lietu
voje ši programa prasidėjo 
1998 m. Dalyvavo Kauno ar
kivyskupijos generalvikaras 
vysk. Jonas Ivanauskas, Telšių 
vysk. Jonas Boruta, SJ, Vilka
viškio vyskupijos generalvika
ras kun. Arūnas Poniškaitis, 
parapijų klebonai bei vikarai. 
Vyko paskaitos tema Eucha
ristijos metai — bendruomeni
nis šventimas, “Atgaivink” 
reikšmė parapijos liturgijoje, 
“Atgaivink” ir parapijos bend
ruomenė. Statistika, suvesta iš 
42 parapijų anketų, rodo, kad 
programą vykdžiusiose para
pijose sumažėjo žmonių su
svetimėjimas, parapijiečiai la
biau įsijungė į Mišių šventimą, 
pradėjo skaityti Šv. Raštą. Iš 
viso Lietuvoje “Atgaivink” 
programoje dalyvauja 72 pa
rapijos.

Kauno pal. Jurgio Matu
laičio ateitininkų kuopa jo 
vardo vienuolyne balandžio 
10 d. Kaune paminėjo prozi
ninko, istoriko vysk. Motie
jaus Valančiaus mirties 130- 
ąsias metines (1801-1875). Ta 
proga Maironio lietuvių lite

ratūros muziejaus mokslinė 
bendradarbė A. Gedutienė 
pasidalino įžvalgomis apie 
vysk. Valančiaus gyvenimą, 
veiklą ir kūrybą, paįvairinda
ma savo kalbą rodiniais. Ji 
priminėjo gyvenamo laikotar
pio istorinę ir kultūrinę aplin
ką, išryškindama jo šviečia
mąją ir dvasinę veiklą.

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio vienuolyne Kaune ba
landžio 11-12 vyko giesmių 
festivalis Giesmių giesmelė 
2005. Dalyvavo per 600 jaunų 
giesmininkų iš Kauno miesto 
ir rajono darželių - lopšelių, 
pradinių ir vidurinių mokyklų, 
gimnazijų, kartu su Kauno 
Svč. Jėzaus Širdies ir Pal. J. 
Matulaičio parapijų jaunimo 
ansambliais. Balandžio 14-15 
d.d. vyko giesmių konkursas. 
Geriausiai pasirodę giesmi
ninkai dalyvavo gegužės mė
nesį rengiamoje Giesmių gies
melė 2005 laureatų šventėje. 
Festivalį ir konkursą surengė 
Pal. J. Matulaičio parapijos 
klebonas kun. V. Pabrinkus ir 
Kauno miesto savivaldybės 
ugdymo skyrius.

Kun. Alfonso Lipniūno 
gimimo 100-mečio ir mirties 
60-mečio proga jo gyvenimui 
ir veiklai apžvelgti skirta paro
da atidaryta balandžio 7 d. 
Genocido aukų muziejuje Vil
niuje. Mokslinė konferencija 
surengta Vilniaus Šv. Jono 
Krikštytojo ir šv. apaštalo Jo
no evangelisto parapijoje ba
landžio 8 d. Jai pirmininkavo 
prof. Antanas Tyla. Praneši
muose kalbėta apie kun. Lip
niūno sielovados ir visuome
ninę veiklą Vilniuje, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį na
cių okupacijos metais, lietu
vių tautinę antinacinę rezis
tenciją. Pasvalyje kovo 31 d. 
jo paminėjimui Mariaus Kati
liškio viešojoje bibliotekoje 
atidaryta paroda. Atidaryme 
dalyvavęs Panevėžio vysk. Jo
nas Kauneckas pasidalino 
mintimis apie jį uždegusį kun. 
Lipniūną. Kun. J. Antanavi
čius prisiminė jo palaikų per
kėlimą iš Pucko į Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedrą, 
paskaitė jam skirtų eilėraščių. 
J. Jasėnas kalbėjo apie jo die
noraštį “Gyvenimo pastabė
lės”. Dalyviai aplankė Taiko
mų kaimą, kur išlikę kun. Lip
niūno gimtieji namai.

SUSTOJO LAIKAS... MUSŲ ŠVENTAS TEVE, 
Tai — Viešpaties skirtoji valanda, 
Nors milijonai ašaras išliejo, 
Klūpėjo, meldės nuoširdžia malda.
DIDINGASIS GANYTOJAU BAŽNYČIOS, 
Žemai lenkiuosi su sava tauta
Už kovą prieš žmonių kančias, patyčias, 
Kad mano šaliai Laisvė vėl duota.
“Pusė širdies Lietuvoje” - ištaręs, 
Čia palikai genties šaknis gilias, 
Pasauliui troškai, kad nebūtų karo,

Negimusiųjų glostei galveles.
Numiršta prezidentai, genijai, karaliai, 
Bet žemės sauja - tokia pat visiems... 
Mirties sekundės sustabdyt negalim, - 
Nežinoma ji esantiems gyviems.
SUDIEV SUDIEV KELIAUTOJAU, 
KŪRĖJAU, -
RAMYBĖ TAU IR AMŽINA ŠVIESA, 
Kurią į mūsų širdis nuolat sėjai, 
Kad Gėriu puoštus Žemė ištisa. z
Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, 2005 m.
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Šnipų mokykla Lietuvoje
Varšuvos dienraštis Gazeta 

Wyborcza š.m. balandžio 7 d. 
laidoje rašo: “Jau apie šešis me
tus veikiančią tarptautinę Bal
tijos akademiją imta garsiai kal
bėti, kai prieš tris mėnesius Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus atsisakė patvirtinti 
švietimo ministeriu to meto vi- 
ceministerį Rimantą Vaitkų. 
Spauda rašė, kad to priežastis 
buvo kaip tik Akademija, kuri 
Vaitkaus pasiūlymu buvo užre
gistruota 2003 metais nepaisant 
aštraus įstatymų pažeidimo.

Lietuvos spauda nustatė, 
kad didelis nuošimtis neaki
vaizdiniu būdu studijuojančių 
teisę TBA-je yra policininkai, 
pasienio sargybos karininkai ir 
teismų bei prokuratūros dar
buotojai. Pati mokykla turi 
glaudžius ryšius su rusų amba
sada. Spauda sukėlė aliarmą, 
kai paaiškėjo, kad TBA-ją stebi 
lietuvių specialios tarnybos, 
kurios tvirtina, kad tai yra puiki 
vieta rusų žvalgybai telkti lietu
vius tarnautojus. Spauda ėmė 
rašyti apie eiles automobilių su 
rusų ambasados registracijos 
ženklais pastatytų prie mokyk
los. TBA-jos rektorius Jevgenij 
Kostin vienok nenori su laik
raštininkais kalbėti. Sutiko kal
bėti tiktai su rusų kalba leidžia
mo savaitraščio Litovskij ku- 
rier, kuriame grasino fiziškai 
susidoroti su kiekvienu, kas tik 
trukdys mokyklos veiklai: ge
riau tegul vakarais ten nevaikš
čioja neapšviestose vietose, nes 
mokyklos auklėtiniai gali su jais 
atsiskaityti. Kilus skandalui, 
lietuvių policijos šefas pripaži
no, kad lietuvių policininkų stu
dijos rusų mokyklose sudaro 
rusų specialioms tarnyboms 
puikią progą šnipams ‘ver
buoti’”.

Prieš kelis mėnesius lietu
vių spauda aliarmavo apie pa
našaus pobūdžio grėsmę. Rei
kalas buvo tas, kad lietuvių ka
riuomenėje tam tikru metu kar

jerą darė išimtinai tie karinin
kai, kurie studijavo rusų karo 
akademijose.

Valionis ir Rusija
Maskvos dienraštis Russ- 

kaja Gazeta š.m. balandžio 8 d. 
laidoje išspausdino pokalbį su 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteriu Antanu Valioniu, kuris 
tarp kitko pasakė:

“Lietuva ir Rusija kuria sa
vo santykius visų pirma pagal 
konstruktyvius patyrimus. Mes 
sugebėjom išspręsti sienos ir 
keleivių tranzito klausimus, pa
sirašėm ir ratifikavom visą eilę 
svarbių ekonomikos sutarčių. 
Neseniai Rusijos valstybės par
lamentas ratifikavo sutartį apie 
dvigubo apmokestinimo išven
gimą. Taip kad aš tikiuosi, jog 
mūsų santykiai ir toliau vystysis 
abiem pusėms palankiomis są
lygomis Lietuvos ir Rusijos tau
tų labui. (...)

Lietuva, kaip aš manau ir 
Rusija, yra suinteresuota gerų 
tarpusavio santykių plėtojimu. 
Per paskutiniuosius metus mes 
susitarėm readmisijos ir kelei
vių tranzito klausimais ir spren- 
džiam klausimą, kaip paleng
vinti krovinių tranzitą į Klaipė
dą ir Karaliaučių. Žinoma, Ru
sija domisi Karaliaučiaus uosto 
plėtra. Taip, kaip ir Lietuva 
Klaipėdos uosto plėtra. Mes 
kviečiame Rusiją aktyviau nau
dotis Klaipėdos uosto patarna
vimais dėl krovinių pervežimo 
ir kviečiame ją jieržiūrėti savo 
tarifų politiką. Sį klausimą mes 
turime sureguliuoti Rusijos 
įstojimo į WTO kontekste. Poli
tiniame plane Rusijos pastan
gos išplėsti aktyvius santykius 
su ES ir ŠAS (NATO) atsklei
džia daugelyje kitų sričių bend
radarbiavimo plėtotės gali
mybes”.

Katyno žudynės
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. balandžio 17 d. lai
doje rašo: “Ketvirtadienį Lie

tuvos seimas išimties tvarka pri
ėmė Katyno žudynių klausimu 
rezoliuciją, išreiškiančią lenkų 
tautai užuojautą dėl 1940 m. 
NKVD nužudytų 20 tūkstančių 
lenkų karo belaisvių. Rezoliu
ciją, kurią pateikė parlamento 
opozicijos vadovas, lietuvių 
konservatorių šefas Andrius 
Kubilius, parėmė 74 iš salėje 
buvusių 75 seimo narių. Vienas 
narys nuo balsavimo susilaikė. 
Rezoliucijoje taip pat buvo iš
reikštas solidarumas su Lenki
jos reikalavimais dėl atskleidi
mo nužudytų asmenų sąrašo ir 
Lenkijai perleidimo archyvinių 
dokumentų dabar laikomų Ru
sijoje. (...) Rezoliucijoje prašo
ma Lietuvos vyriausybė kreip
tis į lenkų valdžią pageidaujant 
atskleisti Katyne nužudytų as
menų sąrašą, kuris leistų patik
rinti, ar aukų tarpe nebuvo lie
tuvių bei dabartinių Lietuvos 
piliečių giminių”.

Pagal Lietuvių enciklope
diją, buvo atkasti ir identifi
kuoti 4143 lavonai. Beveik visi 
buvo lenkų karininkai ir tik ma
žas eilinių skaičius. Kadangi 
tarpukariu Lenkijos karo mo
kyklose tautinėms mažumoms 
buvo įvestas “Numerus Nul
ius”, vargu nužudytųjų tarpe 
rasis lietuviai. Nužudytieji žydai 
buvo gydytojai, vaistininkai, ve
terinarai bei dvasiškiai, kuriems 
dėl jų einamų pareigų buvo 
duotas karininkų lygis. Pagal 
pavardes nustatyti tautybę būtų 
sunku, nes kai kurie lenkai turi 
lietuviškas pavardes, pvz. gen. 
Janušaitis - tikras lenkas.

Tas pats laikraštis š.m. ba
landžio 29 d. laidoje rašo, kad 
Lietuvos lenkų sąjunga ruošias 
Vilniuje pastatyt Katyno au
koms paminklą. LLS pirminin
kas M. Mackiewicz mano, kad 
aukų pavardžių sąrašo sudary
mas gali tęstis kelerius metus. 
Paminklas turėtų būti baigtas 
statyti 2010 metais. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Dabartinė Putino
Nors Lietuva jau yra NA

TO ir ES narė, tačiau dar jaučia 
tylų pavojų iš rytų. Istorinės pa
mokos verčia jo nepamiršti. Be 
to, ekonomiškai mūsų šalis yra 
surišta su Rusijos nafta, dujo
mis ir nemaža rinka. Taigi verta 
panagrinėti Rusijos vidaus pa
dėtį ir jos vedamą politiką, ypač 
kiek ji liečia Baltijos valstybes.

Po imperijos iširimo 1990 
m. kaimyninėje Rusijoje įsiga
lėjo netvarka ir korupcija. Gud
resni už beverčius talonus su
pirkinėjo svarbias įmones ir že
mės turtus. Greit jie tapo bili- 
jonieriais ir paėmė į rankas patį 
valstybės vairą, kol prez. Jelci
nas buvo priverstas perduoti 
valdžią tada mažai žinomam 
kagėbistui Vladimirui Putinui. 
Jo užduotis buvo išvengti visiš
ko chaoso ir atstatyti tvarką. 
Pradėjo tai daryti nuo Čečėni
jos. Deja, ta karinė intervencija 
nebuvo sėkminga, ir nera
mumai ten tebesitęsia.

Naujasis prezidentas siekia 
centralizuoti valdžios galią, kad 
galėtų geriau kontroliuoti di
džiulę Rusiją. Gubernatorių gy
ventojai jau neberenka. Juos 
paskiria Maskva. Spaudos lais
vė yra suvaržyta. Dūmoje prezi
dento šalininkai turi absoliučią 
daugumą. Taigi jie priima visus 
įstatymus, kuriuos pasiūlo nau
jas tautos vadas.

Dar sunkiau sekėsi Putinui 
pakelti žemą gyvenimo lygį. 
Nors naftos ir dujų produkcija 
padidėjo, bet pelnas nueidavo į 
oligarchų kišenes. Taigi ir iš pa
dvigubėjusių naftos kainų žmo
nėm nebuvo naudos. Preziden
tas nutarė išardyti bilijonierių 
lizdą. Pradėjo nuo didžiausios

Kai sovietai apgaudinėjo Ameriką
JAV viceprezidento Wallace viešnagė pas Gulago viršininką 

Magadane 1944 metais
IGNAS MEDŽIUKAS

Kolymos (rytų Sibire) aukštupyje aptikta 
dideli kiekiai aukso, kurį imta kasti. Metinė ga
vyba siekia 25% Rusijos aukso gamybos. Ten 
randama ir kitų metalų rūdos, taip pat akmens 
anglies. Žemės turtams panaudoti Magadane 
įsteigta “Dalstroj” koncentracijos stovyklų val
dyba, kuriai darbo jėgą parūpindavo Saugumo 
policija. Dėl sunkių darbo sąlygų kalinių mirtin
gumas siekė 27-52% per metus. Pirmieji lietu
viai šiems vergų darbams buvo atvežti 1941 m. 
birželio 14-21 d. trėmimo. Vėliau vežė 1945, 
1947, 1948, 1949 m.

Kaip rašo Anne Applebaum savo veikale 
Gulag, Henry Wallace, JAV viceprezidentas, 
1944 m. dar Antrajam pasauliniam karui tebe
vykstant, atvyko į Kolymą, net nežinodamas, 
kad jis lankosi koncentracijos stovyklose. Jo vizi
tas sutapo vykstant amerikiečių susidraugavimui 
su sovietais, kai jie buvo labai reikalingi laimėti 
karą prieš Vokietiją. Tuo metu JAV spauda Sta
liną vaizdavo kaip malonų dėdę (uncle Joe). At
rodo, kad Wallace spaudos buvo labai palankiai 
nuteiktas prieš atvykimą į Rusijos Aziją. Atva
žiavęs čia rado daug panašumo tarp Sovietų Są
jungos ir JAV. Šalies miškai, plačios upės, dideli 
ežerai, įvairus klimatas - nuo tropikų iki šiaurės. 
Savo neišsemiamais turtais, jis sakė, primena jo 
tėvynę Ameriką.

Svečias buvo pavestas globoti Magadano 
Saugumo viršininkui Nikišov, kuris jam priminė 
Amerikos kapitalistą. Wallace patiko jo naujasis 
draugas Ivanas, jį lydėjęs po Magadano miestą, 
kuris buvo didžiausias Kolymos miestas. Jis ap
švietė svečią amerikietį, kad jie turėję sunkiai 
dirbti kuriant šią vietovę. Prieš 12 metų pirmieji 
naujakuriai pasistatė 8 medinius namus. Šian
dien Magadanas turi 40 tūkstančių gyventojų. 
Nikišov visai nepaminėjo, kad pirmieji atvykėliai 
buvo tremtiniai, kuriems nebuvo leista iš čia iš
vykti. Wallace taip pat nežinojo apie čia dirban

čius, kurių daugumas buvo kaliniai. Sugrįžęs į 
JAV ir rašydamas apie Kolymos aukso kasyklas, 
jis prisiminė, kad jie buvo aukšti, augaloti, jauni 
vyrai, kurie pajėgė smarkiau dirbti negu politka
liniai. Sibiro žmonės esą užsigrūdinę, stiprūs.

Nikišov vėliau apie tai parašė Berijai pra
nešimą. Kai Wallace panorėjo pamatyti kalėjimą, 
Nikišov tartum negirdėdamas kalbą nukreipė į 
kitą temą. Nukelta j 4-tą psl.

Dail. AURELIJOS FILIPAUSKYTĖS iš Šiau
lių paveikslas “Šaltis”, primenantis Sibiro 
šalčius Nuotr. S. Sajausko

DR. J. KUNCa 

naftos įmonės - “Jukos”. Įsakė 
suimti jos savininką Chodor- 
kovsky už nesumokėjimą mo
kesčių valdžiai. Kiti oligarchai 
išsigando ir patys pradėjo tei
singai atsiskaityti. Staiga Rusi
jos iždas pradėjo gauti per 50 
bin. dolerių daugiau mokesčių 
už naftą negu jų gaudavo anks
čiau. Tai nemažas įnašas.

Bet socialinės apsaugos 
našta, kuri liko dar iš sovietinių 
laikų, pasirodė per sunki. Val
džia ėmėsi apkarpyti ją. Čia 
prasidėjo žmonių nepasitenki
nimas ir net demonstracijos, 
prie kurių prisideda gyventojai, 
nepatenkinti žemu gyvenimo 
lygiu. Kiti vėl norėtų taikos Če
čėnijoj. Treti sapnuoja Stalino 
laikus, kai Sovietų Sąjunga bu
vo pasaulinė galybė. Ketvirti 
norėtų vakarietiškos demokra
tijos. Dūmos 20 narių ir inte
lektualų viešai pareikalavo, kad 
valdžia ištirtų žydų organiza
cijų veiklą ir jas uždarytų. Taip 
staiga pasipylė iš visų pusių rei
kalavimai, kurių V. Putinas pa
tenkinti negali.

Rusiją ištiko didelė politi
nė nelaimė: Ukraina pakeitė 
valdžią ir ketina įsijungti į Va
karų Europą. Ukrainą rusai 
laikė neatskiriama Rusijos dali
mi. Savastopolyje yra rusų karo 
laivyno bazė. Ką su ja daryti? 
Gruzija eina panašiu keliu ir 
reikalauja, kad iš ten būtų ati
traukta rusų kariuomenė. Net į 
gegužės 9 pergalės minėjimą 
gruzinų prezidentas atsisakė 
vykti. Visa Kaukazo sritis nori 
atsitolinti nuo Rusijos globos. 
Galų gale liktų tik rusų apgy-

Rusija
ventos žemės Rusijos kontro
lėje. Tokia mintis baugina rusų 
tautą ir patį prezidentą.

Putino Rusija ir jis pats turi 
daugybę rimtų problemų. Tik 
kai kurias iš jų būtų galima iš
spręsti, bet ne tuoj pat, o pama
žu įvedant rimtas reformas. Ar 
V. Putinui pavyks tai padaryti? 
O gal prasidėjęs rūgimas viduje 
prives prie valdžios pakeitimo? 
Galų gale, jei kietos rankos pre
zidentui nepavyktų reformuoti 
Rusijos, tai kas kitas galėtų tai 
padaryti? Tik ateitis atsakys į šį 
klausimą.

Mus domina Kremliaus po
litika, liečianti Baltijos valsty
bes. S.m. gegužės 7 d. G.W. 
Bush kalbėjosi su rusų žurnalis
tu kaip tik apie tą sritį. Žurna
listas, galima spėti, buvo Krem
liaus parinktas. Jo užduotis bu
vo “suminkštinti” JAV prezi
dentą prieš jo susitikimą su V. 
Putinu. Įdomiausias žurnalisto 
Vladimiro Solovjevo klausimas 
buvo: “Jaltoje 1943 m. Roose- 
veltas ir Churchillis su Stalinu 
susitarė dėl interesų zonų. Ar 
teisinga dabar kaltinti vien Ru
siją dėl Rytų Europos ir Baltijos 
kraštų likimo?” Kiek sumišęs 
Bush atsakė: “Labai svarbus 
klausimas. Taip, tas nutarimas 
buvo padarytas baigiantis karui. 
Aš manau, kad problema buvo 
ta: Baltijos valstybės buvo pri
verstos gyventi su valdžiomis, 
kurių jos pačios neišsirinko. 
Bet dabar apie tai neverta kal
bėti, kai jos jau yra apsispren- 
dusios...” Taigi Maskva Baltijos 
valstybių dar nepamiršta. Bet 
tai ateities svajonės.

i&i SAVAITE LIETUVOJE
Pasirašyta sutartis

Lietuvos, Lenkijos ir Uk
rainos parlamentų vadovai ge
gužės 13 d. Lucke, Ukrainoje, 
pasirašė pareiškimą dėl triša
lės parlamentinės institucijos 
įsteigimo. Iškilmėje, šalia par
lamentų vadovų Artūro Pau
lausko, Vlodzimežo Cimoše- 
vičiaus bei Vladimiro Litvino, 
dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukrainos seimų Užsienio rei
kalų komitetų pirmininkai 
Justinas Karosas, Ježis Jas- 
kernia bei Stanislavas Sta- 
ševskis.

Pareiškime teigiama, kad 
institucija steigiama įverti
nant šių valstybių tarpusavio 
santykius, teikiant didelę 
reikšmę tolesniam dialogui ir 
pastangų derinimui parla
mentiniu lygiu bei siekiant 
padidinti šių valstybių indėlį 
stiprinant regioninį bendra
darbiavimą. Pabrėžiama bend
rų veiksmų, siekiant įgyven
dinti Ukrainos europinės ir 
euroatlantinės integracijos 
planus, būtinybė. Lietuva šiuo 
metu dalyvauja dvišalėse par
lamentinėse grupuotėse su 
Ukraina ir Lenkija. Idėja 
įsteigti trišalę grupuotę iškilo 
po sėkmingo Lietuvos ir Len
kijos prezidentų Valdo Adam
kaus ir Aleksandro Kvasnevs- 
kio dalyvavimo tarptautinėse 
derybose dėl politinės krizės 
Ukrainoje sureguliavimo.

Iššūkiai Lietuvai
Gegužės 12 d. susitikime 

su Lietuvos diplomatais seimo 
pirmininkas Artūras Pau
lauskas priminė, kad Lietuvai 
tapus Europos sąjungos (ES) 
nare jų laukia nauji iššūkiai. 
Šiuo metu ji yra tarp pirmau
jančių ES narių pagal ekono
mikos augimo tempus, tačiau 
šis augimas lėtėja, o pagal 
tiesioginių investicijų dydžius 
ji atsilieka. Lietuva turėtų 
skirti ypatingą dėmesį demok
ratijos siekiančioms kaimy
nėms, pirmiausia Ukrainai, 
Gruzijai ir Moldovai. “Stabi
lumas bei demokratija kaimy
ninėse valstybėse - esminis 
mūsų interesas”, teigė A. 
Paulauskas. Dėl to ypatingą 
reikšmę turi santykiai su Ru
sija ir Gudija.

Seimo pirmininkas taip 
pat pažymėjo būtinybę stip
rinti lietuvių bendruomenes 
užsienio valstybėse, padėti 
joms puoselėti tautiškumą, iš
laikyti ryšius su Lietuva. Už
sienio lietuviai yra itin svar
būs, nes pažįsta savo gyvena
mas šalis, gali padėti Lietuvai 
savo žiniomis, ypač spren
džiant įvairius, dažnai pakan
kamai jautrius dvišalių san
tykių klausimus. Jo manymu, 
Lietuvoje reikėtų įsteigti at
skirą instituciją, kuri rūpin
tųsi išeivijos klausimais, vietos 
tautinių mažumų klausimus 
paliekant Tautinių mažumų 
departamentui.

Tranzito programa
Lietuvos vyriausybė ge

gužės 18 d. patvirtino Specia
liąją Karaliaučiaus tranzito 
programą, kurios tikslas - už

tikrinti palengvintą asmenų 
tranzitą iš Rusijos į Kara
liaučiaus sritį ir atgal per Lie
tuvos teritoriją. Programos 
įgyvendinimas užtikrins pa
prastesnį dokumentų išdavi
mo procesą. Taip pat bus už
tikrinta veiksminga asmenų ir 
tranzitinių traukinių kontrolė 
bei sustiprintas teisėsaugos 
institucijų bendradarbiavimas.

Lietuvai skirta parama 
pagal šią programą yra 40 
mln. eurų 2004-2006 metams, 
paskirstyta Policijos departa
mentui prie vidaus reikalų 
ministerijos, Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai prie Vidaus 
reikalų ministerijos ir Užsie
nio reikalų ministerijai, skel
bia DELFI.

Sveikino rezoliuciją
Europos parlamento (EP) 

narys Vytautas Landsbergis 
pasveikino EP narius gegužės 
12 d. priėmus sovietinę dik
tatūrą smerkiančią rezoliuciją 
dėl 60-ųjų Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos metinių. Eu
ropos parlamente Strasburgo 
visuotinės sesijos metu priim
toje rezoliucijoje kalbama ne 
tik apie nacionalsocialistinio 
režimo nusikaltimus, bet taip 
pat pabrėžiama, kad Antrojo 
pasaulinio karo Europoje pa
baiga buvo 50 metų trukusios 
Sovietų Sąjungos diktatūros 
atnaujinimas kai kuriose vals
tybėse, taigi Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Rezoliucijoje 
taip pat primenama, kad nė 
viena valstybė neturi teisės 
spręsti jokios kitos valstybės 
likimo.

Įtariamas ūkio ministeris
Ūkio ministeris Viktoras 

Uspaskichas įtariamas pro
teguojant su juo susijusią 
bendrovę “Krekenavos agro
firma” svarstant valstybinės 
reikšmės projektus su Rusija. 
Susipažinęs su medžiaga apie 
galimą ūkio ministerio viešųjų 
ir privačių interesų konfliktą, 
kurią jam įteikė seimo opozi
cijos atstovai, seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas pa
reiškė manantis, kad geriau
sia išeitis būtų greitas, aiškus 
ir išsamus tyrimas. Pagal Vie
šųjų ir privačių interesų deri
nimo valstybės tarnyboje įsta
tymą, Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) gali 
ištirti seimo nario veiklą, ta
čiau nėra įgaliota dėl to priim
ti sprendimus. Už tai atsakin
ga seimo Etikos ir procedūrų 
komisija.

Ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas teigė ne
turįs medžiagos, iš kurios būtų 
galima daryti išvadas. Mask
vos vyriausybės atstovo Balti
jos valstybėse Aleksandro 
Mizgario ataskaitoje, pateik
toje balandžio 28 d., teigiama, 
kad V. Uspaskichas pasiūlė 
įsteigti bendrą Lietuvos-Rusi
jos įmonę, perleidžiant dalį 
“Krekenavos agrofirmos” ak
cijų Maskvos mėsos per
dirbimo įmonei. Jis yra vienas 
“Krekenavos agrofirmos” ak
cininkų, ne jos vadovas, pa
brėžė A. Brazauskas. RSJ
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Lietuvių kalbos olimpiada
Šalčininkų Lietuvos tūks

tantmečio vidurinėje mokyklo
je 2005 m. kovo 21-23 d.d. vyko 
užsienio lietuviškų mokyklų 
bei Vilniaus vidurinės interna
tinės mokyklos “Lietuvių na
mai” lietuvių kalbos olimpiada.

Pirmąją šio konkurso die
ną mokiniai atliko dvi su puse 
valandos trukusią rašymo ir 
kalbos vartojimo užduotį. Ant
rą dieną moksleiviai deklama
vo pasirinktą lietuvių poeto ei
lėraštį arba lietuvių autoriaus 
prozos kūrinio ištrauką. Tos 
pačios dienos popietę buvo tik
rinami gebėjimai kalbėti lietu
viškai monologu ir dialogu, pa
sakoti, reikšti savo nuomonę, 
argumentuoti, apibūdinti, ly
ginti reiškinius, kelti hipotezes 
ir pan. Pokalbiai vyko mokinio 
pasirinkta tema ir turėjo at
skleisti deramą dalyvių komu
nikacinę kompetenciją.

Mūsų mokyklai atstovavo 
vienuoliktoke Agnė Galinsky- 
tė ir dvyliktokas Audrius Ma
kauskas. Juos ruošė ir lydėjo 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Emilija Meikienė. 
Didžiuojamės Audriumi Ma
kausku, kuris, suvedus visų 
trijų užduočių atlikimo rezul
tatus, užėmė pirmąją vietą ir 
gavo Olimpiados pirmojo 
laipsnio diplomą.

Seimūnų delegacija
Grįždama iš Kanados, 

Lietuvos Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko vadovauja
ma seimo delegacija turėjo 
Frankfurte 4 valandas laukti 
lėktuvo į Lietuvą. Lietuvos am
basadoriaus Vokietijoje Eval
do Ignatavičiaus siūlymu sei
mo nariai mielai panaudojo 
šią pertrauką aplankyti Vasa
rio 16-osios gimnazijai ir ten 
vykstančioms Europos lietuvių 
krepšinio varžyboms.

Gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas labai džiau
gėsi, galėdamas pasveikinti 
garbingus svečius, bet labai ap
gailestavo, kad per tokį trumpą 
laiką nebuvo galima paruošti 
mokinių programos svečiams. 
Visi mokiniai, kaip žaidėjai, 
padėjėjai arba sirgaliai, daly
vavo krepšinio olimpiadoje. O 
mokyklos patalpų irgi nebuvo 
kaip rodyti, nes visose klasėse 
šį savaitgalį buvo apsigyvenę 
sportininkai. Todėl svečiai, 
trumpai apžvelgę patalpas, su
sitiko konferencijų kambaryje 
su gimnazijos mokytojais ir 
bendruomenės atstovais trum
pam pokalbiui. Direktorius A. 
Šmitas papasakojo apie gim-

Vasario 16-osios gimnazijoje

Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius A. Šmitas informuoja Lietuvos seimo pirmininko 
vadovaujamą delegaciją apie gimnazijos darbą

nazijos darbą, Vokietijos LB 
valdybos pirm. A. Šiugždinis 
apie bendruomenės veiklą. 
Seimo nariai domėjosi, kuo 
skiriasi Vokietijos ir Lietuvos 
mokslo programos, kokie daly
kai dėstomi lietuvių, kokie vo
kiečių kalba, kokie vadovėliai 
naudojami, iš kur ir kodėl į 
gimnaziją atvyksta mokiniai, 
ką daro abiturientai gavę bran
dos atestatą ir 1.1. Klausimų 
dar būtų buvę daug, bet seimo 
pirmininkas A. Paulauskas su 
jį lydinčiais seimo nariais Lo
reta Graužiniene, dr. Ariman
tu Dumčium, Julium Saba- 
tausku ir Gediminu Jakavoniu 
skubėjo dar aplankyti krepši
nio olimpiadą. Atsisveikinant 
jiems visiems buvo įteiktas 
gimnazijos Metraštis, kad galė
tų apie visa tai pasiskaityti ir 
pamatyti nuotraukose, ko dėl 
laiko stokos nespėjo sužinoti 
ar apžiūrėti.
Trečiasis krepšinio turnyras

Balandžio 9 d. Vasario 16- 
osios gimnazijoje vyko trečia
sis Europos lietuvių krepšinio 
turnyras. Pirmasis vyko Miuns- 
teryje (Vokietijoje), antrasis 
Hamburge. Antrajame turnyre 
pirmąją vietą užėmė mišri bu-' 
vusių ir dabartinių mūsų gim
nazijos mokinių komanda. To
dėl jie turėjo surengti trečiąjį 
turnyrą. Pagrindinis organiza
torius buvo Martynas Lipšys. 
Jam padėjo Vokietijos LIS pir
mininkas Aidas Šiugždinis, 
Vaidotas Neverauskas ir dau
gelis kitų.

Jau penktadienį, balan
džio 8, vakare suvažiavo ko
mandos. Jų atvyko iš viso 10: 
Kopenhagos, Londono, Pary-

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai Agnė Galinskytė ir 
Audrius Makauskas, dalyvavę lietuvių kalbos olimpiadoje 
Šalčininkuose su juos paruošusią mkt. Emilija Meikiene
žiaus, Punsko, Hamburgo, 
Berlyno, Niunbergo, Frank
furto - Main Taunus, Frank
furto - Kėdainių ir Heidelber- 
go/Mannheimo “Žalčiai”. Vie
nuolikta komanda buvo patys 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai.

Atvykusias komandas pa
sitiko, užregistravo ir gimnazi
jos klasėse apnakvydino Laima 
Lipšytė, Martynas Gaurilčikas 
ir Sofija Loiterytė. Krepšinin
kai ir jų atsivežti sirgaliai, iš vi
so apie 120 žmonių, penktadie
nį vakare gimnazijos salėje 
šventė neilgai, nes norėjo pail
sėti prieš lemtingą dieną. O 
šeštadienį nuo pat ryto iki 8 
v.v. vyko žaidimai. Gimnazis
tai, deja, pirmame rate iškrito, 
tačiau buvę gimnazistai, Hei

delbergo/Mąnnheimo studen
tai “Žalčiai”, laimėjo taurę. 
Antrą vietą užėmė Punsko, o 
trečią — Londono krepšininkai.

Taures įsteigė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija ir 
Lietuvos ambasada Berlyne. 
Buvo ir kitų dovanų iš ambasa
dos: taikliausiam žaidėjui Min
daugui Jacinevičiui, geriau
siam žaidėjui Vitalijui Nikiti
nui, Jaunimo sąjungos taurė 
vyriausiam žaidėjui Edmundui 
Jankūnui, vyriausiam turnyro 
sirgaliui R. Baliuliui ir t.t.

Po pietų turnyrą aplankė 
seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas su seimo delegaci
ja. Dalyviai juos pasitiko aud
ringais plojimais. Paulauskas 
pasveikino turnyro dalyvius ir 
pagyrė organizatorius. Seimo 

nariai būtų mielai įsijungę į 
turnyrą kaip dvyliktoji koman
da, bet nebuvo laiko: jie turėjo 
skubėti į Frankfurto oro uostą, 
kad suspėtų į Vilniun skren
dantį lėktuvą. O ambasadorius 
Evaldas Ignatavičius su visu 
pulku savo bendradarbių ste
bėjo žaidynes visą dieną.

Po turnyro sportininkai 
šoko ir linksminosi gimnazijo
je vos ne iki ryto. Tik punskie
čiai turėjo dar naktį išvažiuoti, 
prieš tai spėję su Heidelbergo 
“Žalčiais” susitarti, kad sekan
tis turnyras vyks Punske.
Naujų moksleivių registracija

Naujiems mokslo metams 
į penktą klasę priimame 10 vo
kiečių mokinių. Likusios vietos 
paliekamos lietuviams. Vokie
čių mokinių registracijos ter
minas baigėsi kovo 31 d. Į šias 
10 vietų atsirado 39 kandida
tai. Jie visi savo pažymiais tin
ka gimnazijai, yra geri moki
niai. Jų tarpe yra ir kaimyninių 
gimnazijų mokytojų vaikai ir 
net kaimyninės mokyklos di
rektoriaus sūnus. Tai reiškia, 
kad vokiečiai mūsų gimnaziją 
ir jos darbą labai aukštai verti
na. Esame prestižinė gimnazi
ja. Taigi yra sunku iš 39 atrinkti 
10 tinkamiausių.

Vokiečiai mokiniai reika
lingi dėl paramos. Valstybinis 
pripažinimas mokyklai sutei
kiamas tik tada, jei jos moky
tojai pakankamai kvalifikuoti 
ir jei bent pusė mokinių yra iš 
Vokietijos ir tuo pačiu bent 
20% iš apskrities. Tačiau ne 
vien dėl pinigų reikalingi vo
kiečiai. Dar svarbiau yra, kad 
jie padeda mokinius iš Lietu
vos greičiau išmokyti vokiečių 
kalbos. Vokiečiai mokiniai su
sidraugauja su lietuviais, čia 
daug sužino apie Lietuvą ir, iš
ėję iš gimnazijos, bus mūsų už
tarėjai. O dėl vokiečių mokinių 
buvimo lituanistinė gimnazijos 
programa nė kiek nesumažin
ta. Lietuviai, kaip ir anksčiau, 
mokosi lietuvių kalbos ir lite
ratūros, Lietuvos istorijos ir 
geografijos, visose klasėse lie
tuvių kalba dėstoma tikyba ir 
muzika, o kai kuriose klasėse 
ir istorija, geografija, biologija 
dėstoma lietuviams lietuvių 
kalba.

Naujų lietuvių mokinių re
gistracija prasidėjo tik dabar. 
Ji tęsis tol, kol dar bus laisvų 
vietų. Lietuviai mokiniai pri
imami į visas klases. 
Tikriausiai bus vėl apie 20 nau
jų lietuvių, tad bendras moki
nių skaičius nesumažės.

V16gim-info

Kai sovi
Atkelta iš 3-čio psL

Jis užtikrino savo viršinin
kus, kad svečias matė tik lais
vus darbininkus. Daugelis iš jų 
buvo komjaunuoliai, kuriems 
buvo duota kalnakasių drabu
žiai ir guminiai batai tik prieš 
keletą minučių Wallace atvyks
tant į kasyklas. Jie buvo pain
formuoti, ką turi sakyti, jei būtų 
paklausti. Vėliau Wallace, grį
žęs į JAV, rašė, kad jis kalbėjęs 
su kai kuriais. Jie buvo įsitiki
nę, kad karas bus laimėtas.

Vėliau Wallace sutiko tik
rus kalinius, bet jis to nežinojo. 
Tai buvo areštuoti Maskvos ir 
Leningrado operų dainininkai 
ir muzikai, kurie atliko prog
ramą Magadano teatre. Svečiui

etai apgaudinėjo Ameriką
buvo paaiškinta, kad jie nėra 
profesionalai, Raudonosios ar
mijos kariai. Svečias labai ste
bėjosi, kad jie, būdami tik mė
gėjai, sugeba atlikti nuostabią 
programą. Jie buvo įspėti, jeigu 
ką nors prasitartų apie save, 
bus laikoma valstybės išdavimu.

Wallace teko pamatyti kai 
kurių kalinių rankdarbius, bet 
jis irgi nežinojęs, kad tai kalinių 
darbas. Nikišov nusivedė svečią 
į rankdarbių parodą ir svečiui 
aiškino, kad žiemos vakarais 
susirenka moterys mokytis siu
vinėjimo. Iš tikrųjų šiuos dar
bus atlįko kaliniai prieš atvyks
tant svečiui amerikiečiui. Kai 
Wallace nustebęs sustojo prie 
vieno meniškai išsiuvinėto 

rankdarbio, Nikišov nukabino 
nuo sienos ir įteikė jam. Jis pa
aiškino, kad šio kūrinio meni
ninkė yra Nikišov’o žmona. Vė
liau kalinė Vera Ustiejeva suži
nojo, kad jos rankdarbis buvo 
padovanotas svečiui iš Ameri
kos. Nikišov gavo laišką iš 
Wallace žmonos, kuriame buvo 
dėkojama už vertingą dovaną. 
Ji pakabinusi ją salone.

Wallace vizitas įvyko, kai 
amerikiečių parama pasiekė 
Kolymą. JAV siuntė ginklus, 
karinius reikmenis sovietams 
kaip savo sąjungininkams, daug 
traktorių, sunkvežimių ir kitų 
reikmenų, reikalingų kovoje su 
vokiečiais. Daug atvežtų iš 
Amerikos daiktų pateko į Ko

lymą, nors iš tikrųjų jie nebuvo 
šiam tikslui skirti. Wallace pa
stebėjo, kad Kolymos kalna
kasiai (kurie dėjosi tokiais) 
apsiavę amerikietiškais batais. 
Jam atkreipus į tai dėmesį, 
paaiškinta, kad jie buvo pirkti 
už pinigus.

Dauguma drabužių, atvež
tų iš JAV, pateko stovyklos ad
ministratoriams ir jų žmonoms 
ar šeimų nariams. Šiek tiek 
kiaulienos konservų gavo ir ka
liniai, kurie ligi šiol nebuvo ma
tę konservuotos mėsos. Kon
servų dėžutes jie vartojo vietoj 
geriamų indų, aliejinių lempų 
ir kitoms reikmėms.

Prieš išvykstant Wallace į 
JAV, Nikišov suruošė jo garbei 

puikią puotą. Gražiuose induo
se buvo patiekti skanūs valgiai. 
Tostai buvo keliami už Roose- 
veltą, Churchillį ir Staliną. Wal
lace pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė, kad rusai ir amerikiečiai 
skirtingais būdais bei keliais 
sudaro sąlygas paprastam žmo
gui visame pasaulyje panaudoti 
modernią technologiją, siekti 
gerovės. Nesą nieko, kas būtų 
nesuderinama mūsų siekimuo
se ir tiksluose. Tie, kurie skel
bia sąmoningai ar nesąmo
ningai kitaip, tai, mano nuo
mone, nusikalsta.

“Nukankintieji kovoja drauge 
su mumis... Jie stiprina mūsų 
gretas... Tebus pašlovinti ne
nusilenkę prieš netiesą”.

(Arkiv. M. Reinys, Vladimiro 
kalėjime)
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į KANADOS ĮVYKIAI Į

Karalienė
Didžiosios Britanijos ir 

Kanados karalienė Elžbieta 
n gegužės 17 d. atskrido į Ka
nadą švęsti Saskatchewan ir 
Alberta provincijų šimtmečio. 
79 metų amžiaus karalienė ir 
jos vyras princas Pilypas at
skrido į Regina, Sask. po par
lamento atidarymo Anglijoje. 
Ją pasitiko Kanados ministe- 
ris pirmininkas Paul Martin, 
generalinė gubernatorė Ad
rianne Clarkson ir provincijos 
premjeras Lome Calvert. Pir
moji apsilankymo vieta - Pir
mųjų tautų universitetas Re
gina mieste, kur ją priėmė se
nųjų čiabuvių atstovai ir karo 
veteranai. Šis yra 21-mas ofi
cialus karalienės Elžbietos II 
apsilankymas Kanadoje.

Britų Kolumbijos provin
cijoje vykusiuose rinkimuose 
rungėsi Liberalų, Naujųjų de
mokratų ir Žaliųjų partijos. 
Liberalų partijos vadas ir iki- 
šiolinis premjeras Gordon 
Campbell tikėjosi laimėti 
prieš populiarėjančią Naujųjų 
demokratų partijos vadę Ca
role James. Žaliųjų partijos 
vadovė Adriane Carr vedė la
bai sėkmingą rinkiminę kovą 
provincijoje, tačiau partija nė
ra populiari, ir net pati vadovė 
nepateko į parlamentą. Rin
kimus laimėjo Gordon Camp
bell vadovaujami liberalai vi
suotine dauguma. Naujieji de
mokratai iš trijų anksčiau tu
rėtų vietų 79 asmenų parla
mente dabar jau turi net 34. 
Federacinė liberalų partija 
nėra labai patenkinta tokiais 
rinkimų rezultatais, rodan
čiais liberalų smukimą.

Prieš metus dėl konserva
torių partijos pirmininko vie
tos varžėsi Belinda Stronach. 
Varžybas laimėjo Stephen 
Harper. Parlamentariniuose 
rinkimuose bilijonierė auto
mašinų dalių įmonės savinin
kė Belinda Stronach tapo par
lamentare ir atstovavo kon
servatorių partijai. Visuome
nė buvo labai nustebinta jos 
apsisprendimu pereiti iš kon
servatorių partijos į liberalų. 
Ministeris pirmininkas Paul 
Martin jai pasiūlė Žmonių iš
teklių ir meistriškumo minis- 
terės vietą. Ji taip pat turės 
įgyvendinti visas Gomery pa
ieškos rekomendacijas, kurios 
bus pateiktos šį rudenį. B. 
Stronach perėjimas į liberalų 
pusę aplygina koalicijų balan
są. Šiuo metu liberalų ir naujų 
demokratų koalicija turi 151 
balsą, o konservatoriai su 
Kvebeko bloku turi 152. Yra 
dar trys partijoms nepriklau
santys parlamentarai ir seimo 
pirmininkas, kuris turi teisę 
balsuoti tuo atveju, jei balsai 
pasidalina lygiomis. Konser
vatorių partijos vadas Stephen 
Harper jaučiasi esąs išduotas, 
nes B. Stronach perėjimas pas 
liberalus yra didelis smūgis 
jam ir konservatorių partijai. 
Tačiau Harper guodžiasi, esą 
geriau, kad ji tai padarė da
bar, o ne rinkimų metu.

Nuodingų teršalų tvenki
nys Nova Scotia provincijoje 
bus valomas. Tam tikslui ap
linkosaugos ministeris Ste
phane Dion ir viešųjų darbų 
ministeris Scott Brison pasky
rė nepriklausomą specialistų

Kanadoje 
grupę ištirti naujiems būdams 
ir reikiamai technologijai, ta
čiau neperžengiant 400 mili
jonų dol. ribos. Dešimtme
čiais šioje vietovėje dirbusios 
plieno įmonės paliko 700,000 
tonų teršalų, kurie yra laikomi 
kaip Kanados blogiausias tar
šos tvenkinys. Manoma, kad 
jis bus pašalintas per dešimt
metį.

Prieš porą metų susirinkę 
visų provincijų ir teritorijų 
pirmininkai sutarė, kad reikia 
skubiai papildyti dabartinį 
sveikatos priežiūros ir apsau
gos personalą, kad galima bū
tų užpildyti didelį medicinos 
gydytojų trūkumą. Federaci
nė valdžia stengiasi įpiršti Ka
nados visuomenei praktikuo
jančių medicinos seserų tar
nybą. Praktikuojančios medi
cinos seserys (nurse practitio
ners), yra medicinos seserys 
(RN) su papildomu išsilavini
mu sveikatai patikrinti, diag
nozei nustatyti, ligai ir sužalo
jimui gydyti. Praktikuojančių 
medicinos seserų atsakomybė 
gydytojui ir ligoniui nėra pa
kankamai aiški. Riba tarp jų, 
medicinos gydytojų ir kitų 
sveikatos paslaugų teikėjų nė
ra nusakyta.

Vienas iš pagrindinių Ka
nados Global TV pranešėjų 
Peter Kent sutiko kandida
tuoti konservatorių sąraše To
ronto St. Paul rinkiminėje 
apylinkėje ir varžytis su dabar
tine liberale, viešosios sveika
tos ministere Carolyn Bennet.

Rūkantys Kvebeko pro
vincijos asmenys nuo 2006 
metų pradžios nebegalės rū
kyti viešuose ir valstybiniuose 
pastatuose. Švietimui ir svei
katos reikalams skirtų pastatų 
rūkymo riba išorėje bus 9 met
rai nuo artimiausių durų. Ma
noma, kad šis įstatymas suma
žins rūkytojų skaičių ir rūky
mo populiarumą provincijoje.

Buvusi emigracijos mi- 
nisterė Judy Sgro, kuri turėjo 
atsistatydinti dėl nepagrįstai 
pareikštų jai kaltinimų, darius 
įtaką rinkiminėje eigoje, susi
laukė Indijos piliečio atsipra
šymo už paskleistą melą taipgi 
ir Kanadoje likusių jo giminių, 
tikėdamiesi išvengti finansi
nio ieškinio civiliniame teisme 
už buvusiai ministerei pada
rytą žalą. Etikos komisija pri
pažino, kad Sgro niekur nebu
vo pati įsivėlusi, tačiau jos pa
galbininkai tinkamai ir laiku 
neinformavo apie rinkiminę 
veiklą.

JAV ir Kanados bendra
vime ir draugystės ryšiuose 
atsiranda vis didesnė spraga. 
Apklausoje prieš trejus metus 
Kanados ir JAV tarpusavio 
santykių nuošimtis sumažėjo. 
Didžiausia priežastis - Kana
dos atsisakymas dalyvauti Ira
ko kare.

Krepšinio vertintojai ge
riausiu krepšinio žaidėju iš
rinko kanadietį Steve Nash. 
106 laikraščių koresponden
tai ir žaidynių pranešėjai nu
balsavo 53/51 santykiu, lygi
nant jį su Shaq O’Neil. Steve 
Nash yra kilęs iš Victoria, BC, 
yra 31 metų amžiaus krepši
ninkas, kuris šiuo metu žai
džia Phoenix “Sun” koman
doje. AKV

Raudondvario pilis, XIV-XVII s., Raudonės pilis, XVI-XVII s., Jurbarko raj.; Vilniaus panora
ma; Kauno pilis, XIV š.; Trakų pilis XIV š.

“Didi ta mažutė Lietuva”
Išryškinta pozityvi dabarties lenkų pažiūra į Lietuvą
BERNARDAS ŠAKNYS

Tai lenko Jano Trybusievičiaus išvada. Auto
rius pastebi, jog tik lenkų kvailumas trukdo ati
duoti tai nedidelei tautai deramą pagarbą už jos 
atkaklų nepriklausomybės siekimą, už jos iš
tvermę”.

Šis lenko nuoširdus ir teisingas Lietuvos 
apibūdinimas - vienas iš daugelio Editos Degu
tienės knygos Lenkijoje apie Lietuvą. Santarvės 
link, tik ką pasirodžiusios knygyne, epizodų. Be
veik pustrečio šimto puslapių knygą perskaitai 
labai greitai. Publicistė į knygą sudėjo įvairioje 
spaudoje, tarp jų ir Valstiečių laikraštyje, skelbtus 
straipsnius, pokalbius nuo 1995 iki 2004 metų.

E. Degutienė, keliolika metų gyvenusi Len
kijoje, kaip žurnalistė pateikė šimtus straipsnių 
Lenkijos tematika - žemės ūkį, pramonę, kultū
rą, politiką liečiančius straipsnius. Į knygą at
rinkta tik maža dalelė korespondencijų iš Varšu
vos. Jos beveik visos susijusios su lenkų požiūriu 
į Lietuvą. Ir atspindi lenkų visuomenės, valsty
bės nuomonių pokyčius į mūsų šalį per pasta
ruosius 10-14 metų. Autorė prisipažįsta: “...keti
nau trumpai pacituoti Lietuvoje nespausdintus 
aršiausius anuometinius lenkų požiūrius, tačiau 
po ilgų svarstymų nusprendžiau, jog verčiau to 
antagonizmo nebeprisiminti...”

Tad knyga - bandymas parodyti lenkų nuo
širdų susidomėjimą tiek Lietuvos praeitimi, tiek 
dabartimi. Ir netgi ateitimi. Jau cituotas Jonas 
Trybusievičius pareiškia, jog kilęs iš Vilniaus, bet 
visiems laikams atsisakė šio miesto, nes tai istori
nė Lietuvos širdis ir jo žodžiais tariant: “Lietu
viai turėtų būti visiškai tikri, kad mes, kaip vals
tybė, niekada nebenorėsime ten grįžti”.

Maloniai į Lietuvą žvelgia ir Lenkijos prezi
dentas Aleksandras Kvasnievskis, didžiuodama
sis, jog jo motinos tėvai Balašai, kilę iš Vilniaus. 
Pavardė aiškiai rodo, jog Lenkijos prezidentas 
turi ir lietuviško kraujo... O Česlovas Milošas 
pabrėžia: “Kilęs iš Lietuvos - pats geriausias!” 
Įžymusis šviesuolis J. Giedroyc kritikuoja Len
kijos Bažnyčią, prisidėjusią prie nesantaikos 
tarp lenkų ir lietuvių kurstymo, smerkia dėl 
trukdymo lietuviškas pamaldas įvesti Seinuose, 
pabrėždamas, jog Lenkijos Bažnyčia “nesielgia 
deramai”.

Kiekvienas E. Degutienės straipsnis, inter
viu, vertimas iš lenkų kalbos pasižymi nuoširdu
mu, subtilumu. Mintis aiški, vaizdinga kalba, sa
vaime išplaukiančios išvados. Štai intelektualų 
požiūryje į bendrą Lietuvos bei Lenkijos televizi
jos filmą Žiūrėk, Lietuva atsiveria gilūs lenkų 
jausmai ir noras kuo daugiau sužinoti apie Lie
tuvą. Teisės mokslų daktaras Leonas Brodovskis 
džiaugiasi, jog filme nė žodžio apie Lenkiją: "... 
pas mus, kai tik kalbama apie Lietuvą, būtinai 
akcentuojami jos ryšiai su Lenkija. Tartum Lie
tuva be Lenkijos niekada neegzistavo ir negali 
egzistuoti. Tegu mano tautiečiai įsitikina, jog 
Lietuva nepaprastai savita, jog ji patyrė tai, ko 
mes net nežinome”.

Tokių šviesių, draugiškų atsiliepimų apie 
Lietuvą ir lietuvius šimtai. Ne vienas lenkų švie
suolis drįsta viešai įvardyti, jog lietuvių dvasinė 
kultūra labai aukšta ir daugeliu atvejų pralenkia 
kaimynų - tarp jų ir Lenkijos kultūrą. Su 
apmaudu publicistė Sabina Zagorska vertina 
lenkus, kurie dabarties lietuvius tapatina su ru
sais. Jos nuomone “Jogailos ir Barboros Radvi
laitės palikuonys” nepaprastai gražūs žmonės: 
“Vyrai labai dailūs. Moterys paprastai aukštos, 
lieknos, šviesiaplaukės, mėlynakės”. Ir šimtus 
kitų lietuvių prieš lenkus pranašumų pateikia S. 
Zagorska, išryškindama lietuvius kaip didžios 
dvasinės ir materialinės kultūros atstovus, kurie 
kepa ne tik nuostabiausią pasaulyje ruginę duo
ną, bet ir saugo savo tautos dvasinius lobius, 
gimtąją kalbą. Jos nuomone, “kiekviena tauta iš 
lietuvių galėtų pasimokyti pagarbos ne tik gim
tajai kalbai, bet ir savo kultūrai, folklorui”.

Knygoje prisimenamas kažkokio A. Michal- 
čiko straipsnis Toji chameleonų tauta, kurį griež
tai vertina Lenkijos žurnalistai parodydami 
tokio požiūrio menkumą ir niekšingumą, kvies
dami lenkus atmesti tokius tendencingus prasi
manymus ir simpatizuoti istoriniams broliams 
lietuviams ir Lietuvai.

Autorei visais atžvilgiais pavyko parodyti 
Lenkijos šviesuomenės bandymą ir norą atrasti 
tikrąją Lietuvą. Įteikia tikėtis, kad ši knyga 
pasieks Šalčininkų ir Vilniaus rajonų partinius 
veikėjus, kurie iki šiol nesiliauja šmeižę ir nieki
nę Lietuvą, kiršina lietuvius ir lenkus, o Editai 
Degutienei belieka palinkėti tęsti savo darbus, 
kurie turi gilią prasmę - sėti santarvę tarp lenkų 
ir lietuvių.

Kryžius - koplytstulpis prie Juozo Lukšos 
vardo gimnazijos rūmų Garliavoje

Nuotr. S. Sajausko
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KOMPENSUOS UŽ 
VAISTUS

Lietuvos seimas gegužės 
12 d. priėmė Sveikatos drau
dimo įstatymo pataisas, kurio
mis numatoma visiems vyres
niems kaip 85 metų gyvento
jams padengti kompensuoja
muosius vaistus bei ambulato
rinio gydymo metu naudoja
mas medicinines pagalbos 
priemones. Iki šiol tai buvo 
apmokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
biudžeto tik asmenims iki 18 
m. amžiaus, pirmos grupės in
validams bei sergantiesiems 
tam tikromis ligomis. Pensi
ninkams yra apmokama 50% 
šių išlaidų. 2005 m. Privalo
mojo sveikatos draudimo fon
do biudžete yra numatyta 2.36 
bin. litų pajamų ir išlaidų, arba 
15.2% daugiau negu pernai.

PRITARTA KAUNO LEZ
Lietuvos seimas gegužės 

12 d. pritarė Kauno laisvosios 
ekonomikos zonos (LEZ) 
įstatymo pakeitimams. Juose 
numatyta padidinti žemės 
nuomos terminą nuo 49 iki 99 
metų, taip pat sumažinti zo
nos teritorijos plotą nuo 100 
iki 534 hektarų bei leisti jos 
valdymo bendrovei mokestį 
už žemės nuomą sumokėti iš 
karto. Jei seimas patvirtins 
įstatymą, Kauno LEZ valdy
mo bendrovė taip pat patiks
lins sutartį su vyriausybe, sten
giantis išvengti vadinamų “ko
rupcinių” pathisų. Naujojoje 
versijoje bus numatyta, kad 
žemę bendrovei valstybė at
pirktų iš privačių savininkų ir 
išnuomotų laipsniškai, pagal 
bendrovės poreikius.

VAIKAI RINKS VARDUS
Tarptautinės muziejų 

dienos proga, gegužės 11d. 
Lietuvos jūrų muziejus suren
gė atvirų durų dieną. Atsilan
kė tūkstančiai mažų ir didelių, 
linksminosi iškilmingose mu
ziejaus augintinių vardynose. 
Ruoniukams ir pingvinukarhs 
vardai iškilmingai suteikti cir
ko arenoje. Vaikų vidurinių 
mokyklų klasės, taip pat bend
rovės, pvz. AB “Kauno pieno 
centras”, sutikę remti po gy
vūną, galėjo jam ir vardą pa
rinkti. Visą dieną buvo prista
toma nauja laivybos istorijos 
paroda “Jūrinis paveldas: 
fragmentai iš gelmių”, infor
macinis terminalas “Jūra - gy
vybės lopšys” ir filmas apie 
pingvinuko išsiritimą.

NELEGALIOS 
PROGRAMOS

Kasmetinio International 
Data Corporation (IDC) at
likto tyrimo, apimančio 87 pa
saulio valstybes, duomenimis, 
Lietuvoje nelegaliai naudoja
mų kompiuterio programų 
dalis per metus nepakito ir iš
lieka 58%, tačiau nelegalaus 
įsigijimo, vadinamo “piratavi
mo” nuostoliai išaugo beveik 
11 mln. litų ir viršija 57 mln. 
Latvijoje šiuo metu nelegaliai 
įsigytų programų naudojimas 
padidėjo 1% ir siekia 58%, 
Estijoje - 55%. Lenkija ap
lenkė Lietuvą su 59% dydžio 

nelegalių programų rinkos da
limi. Bendras Europos sąjun
gos nelegalios programinės 
įrangos naudojimo vidurkis 
nukrito net ir prisijungus 10 
naujų narių su aukštais “pira
tavimo” rodikliais. Jis siekia 
35% ir yra 2% mažesnis negu 
prieš metus. Pasaulyje aukš
čiausias piratavimo lygis yra 
Vietname (92%), žemiausias 
- JAV (21%). Vis dėlto JAV 
ekonomika dėl piratinių prog
ramų naudojimo prarado apie 
6.6 bin. dolerių.

PAKEITIMAI 
ATSTOVYBĖSE

Lietuvos diplomatinėse 
atstovybėse Europos sąjungo
je (ES), prie Jungtinių Tautų 
biuro ir kitų tarptautinių orga
nizacijų Ženevoje bei Airijoje 
pasikeitimai numatomi arti
moje ateityje, rašo ELTA- 
LGTIC. Vyriausybė gegužės 
11d. pasiūlė skirti Rytį Marti- 
konį ambasadoriumi, Lietu
vos nuolatiniu atstovu ES, vie
toje Oskaro Jusio. Taip pat 
siūloma skirti Lietuvos gene
ralinį konsulą Sankt Peter
burge Eduardą Borisovą am
basadoriumi Lietuvos nuolati
nėje atstovybėje prie Jungti
nių Thutų biuro ir kitų organi
zacijų Ženevoje, vietoje laiki
nojo reikalų patikėtinio Albi
no Zdanavičiaus. Izoldą Brič- 
kovskienę, dabartinė laikinoji 
reikalų patikėtinė Airijoje, 
siūloma paskirti ambasadore 
šioje valstybėje. Lietuvos am
basadorius skiria ir atleidžia 
prezidentas vyriausybės tei
kimu.

PAMINĖTAS PARTIZANAS
Balandžio 9 d. Utenoje 

paminėtos Aukštaitijos parti
zanų Antano Kraujelio-Siau- 
būno ir Antano Pinkevičiaus- 
Dobilo žūties 40-osios meti
nės. Ta proga Utenos krašto
tyros muziejuje nuo kovo 16 
d. veikė nuotraukų paroda, 
skirta paskutinio Aukštaitijos 
partizano A. Kraujelio atmi
nimui. Po Mišių naujoje Ute
nos Dievo Apvaizdos švento
vėje, kurias aukojo mons. Al
fonsas Svarinskas, dalyviai vy
ko į Papiškių kaimą prie sody
bos, kurioje 1965 m. kovo 17 
d., apsuptas saugumo darbuo
tojų, nenorėdamas pasiduoti 
gyvas, A. Kraujelis nusišovė, 
o sunkiai sužeistas A. Pinke- 
vičius balandžio 5 d. mirė Vil
niaus 1-ojo kalėjimo ligoni
nėje. Minėjime kalbėjo seimo 
narys Antanas N. Stasiškis, 
prezidento patarėjas Edmun
das Simonaitis, buvęs kariuo
menės vadas gen. mjr. Jonas 
Kronkaitis ir kiti pareigūnai. 
Renginį organizavo Utenos 
rajono savivaldybė, Tėvynės 
sąjungos Utenos apskrities 
skyrius, atkurtos Lietuvos 
Vytauto apygardos partizanų 
taryba. Renginyje dalyvavo 
partizano A. Kraujelio-Siau- 
būno našlė Janina, seserys, 
sūnus bei šaulių, savanorių 
kūrėjų sąjungų atstovai ir par
tizanai iš Lietuvos partizanų 
apygardų. RSJ

Hamilton, ON
“GYVATARO” tautinių šo

kių grupė ruošiasi paminėti savo 
55-metį birželio 11, šeštadienį, 5 
v.p.p., Hamiltono Jaunimo cent
ro salėje. Programą atliks vaikų, 
studentų ir jaunų veteranų “Gy- 
vataro” grupės. Ruošiama gausi 
loterija. Vakarienę paruoš G. Ko- 
belskienė. Po vakarienės vyks šo
kiai. Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto. Jie parduodami sekma
dieniais po Mišių Jaunimo cent
ro salėje. Bilietų kaina - $35 as
meniui. Juos taip pat galima už
sisakyti skambinant Irenai Žu
kauskaitei telefonu 416 895- 
2400. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti.

KLKM dr-jos Hamiltono 
skyriaus valdybos narių susirinki
mas įvyko gegužės 3 d. pirminin
kės Alinos Žilvytienės namuose. 
Susirinkimas buvo skirtingas, nes 
ne tik aptarėme ateities darbus, 
bet kartu ir atsisveikinome su 
skyriaus sekretore Danute Gar- 
kūniene, kuri išvyksta į Lietuvą 
gyventi. Nauja sekretore-kores- 
pondente sutiko būti Gražina 
Enskaitienė ir visos valdybos na
rės vienbalsiai jos kandidatūrai 
pritarė. Po susirinkimo buvo vai
šės. Alina Žilvytienė padėkojo 
Danutei Garkūnienei už ilgametį 
darbą, palinkėjo sėkmės ir gerų 
metų tėvynėje. Įteikė gėlių 
puokštę ir simbolinę dovanėlę. 
Danutė Garkūnienė pareiškė, 
kad jai darbas nebuvo sunkus, 
nes dirbdama lietuviškoje veik
loje jautėsi reikalinga. Padėkojo 
narėms už dovanėlę ir tvirtinda
ma, kad kartu praleisti 8 metai 
jai liks šviesiu prisiminimu. Div.

KLKM dr-jos Hamiltono 
skyriaus valdyba organizuoja iš
vyką į Hamjtamo teatrą “Theatre 
Aquarius” (190 King William St.) 
pamatyti humoristo Neil Simon 
vaidinimą Come Blow Your Hom. 
Vaidinimas įvyks 2005 m. spalio 
5 d., 1 v.p.p. Bilietų kaina tik 
$13.00. Tai trečdalis kainos, nes 
einame kaip grupė ir trečiadie
nio popietę. Bilietų skaičius yra 
ribotas, tad prašom įsigyti iš 
anksto, kad nesigailėtumėt. Bi
lietus galima užsisakyti po pa
maldų sekmadieniais Jaunimo 
centre. Informaciją teikia Žibutė 
Vaičiūnienė, tel. 905 689-7464.

A. a. Prano Rimkaus atmini
mui, užjausdami žmoną Oną, 
dukrą Eleną su šeima, sūnų Ro
mą, seserį ir visus gimines, Pagal
ba Lietuvos vaikams aukojo: $50 
- duktė Elena ir šeima; M.E. 
Skorupskai (JAV dol.); $30 - 
E.K. Gudinskai; $25 - D.M. Jo
nikai; $20 - J. Astas, A. Bungar- 
dienė, M.A. Pusdešriai, O. Rim
kienė, Ž.V. Vaičiūnai, A. Vblųn- 
gienė, A.K. Žilvyčiai, G.K. Žu
kauskai; $15 - G. Agurkienė, E. 
Grajauskienė, A.S. Urbonavičiai; 
$10 - EM. Gudinskai, M. Rybie- 
nė, Z. Vainauskienė, F. Venske- 
vičienė. Dėkoja aukojusiems -

PLV komitetas

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Švietimo premija
Amerikos Lietuvių fondas 

šiemet skiria 25 tūkstančius do
lerių dr. Antano Razmos vardo 
švietimo premiją. Ji bus suteikta 
asmeniui ar įstaigai Lietuvoje ar
ba užsienyje dirbantiems lietuvy
bės išlaikymui bei pilietiniam, 
tautiniam ir humanistiniam ug
dymui mokyklose ir universite
tuose, tobulinant lietuvių valsty
binę kalbą ir švietimą.

Yra sudaryta premijai skirti 
komisija, kuriai vadovauti pa
kviesta LF tarybos narė (nese
niai tapusi ir valdybos pirmininke 
- Sigita Balzekienė). Kiti komisi
jos nariai - Stasė Petersonienė, 
Dalilė Polikaitienė, dr. Algirdas 
Grigonis, dr. Algirdas Monkevi
čius, dr. Zigmas Zinkevičius (trys 
paskutinieji yra iš Lietuvos).

Premijoms kandidatus reikia 
siūlyti iki šių metų birželio 15 d. 
Jie gali gyventi Lietuvoje ar už
sienio šalyse. Reikia pažymėti 
kandidato vardą, pavardę ir 
mokslo įstaigos ar organizacijos 
pavadinimą, nurodyti pasitama- 
vimus praėjusių 5 metų laikotar
pyje, pažymėti — kuriam tikslui 
būtų panaudota laimėta premija, 
atsakyti į klausimą - ar pasiekti 
rezultatai švietimo srityje atlikti 
valstybinėje institucijoje, pelno

Sukaktuvininkas - ilgametis Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos 
(DBLS) Birminghamo skyriaus pirmininkas, DBLS garbės narys 
STANISLOVAS STARKA vasario 16 d. šventė savo 91-ąjį gimtadienį, 
kartu su jį savo namuose šia proga aplankiusiu Potsesbury (šalia 
Shrewsbury, Shropshire) buvusiu DBLS centro valdybos pirmininku 
ir garbės nariu Juozu Levinsku su žmona Bernadeta

Nuotr. D. Furmonavičiaus

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

Amerikos Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkė Sigita 
Bersėnaitė-Balzekienė

nesiekiančioje organizacijoje ar 
organizacijoje siekančioje asme
ninio pelno. Pažymėtina, kad 
premijų kandidatai - asmenys 
arba organizacijos negali siūlyti 
savęs.

Paraiškas siųsti: Lietuvių 
fondo dr. Razmos vardo premija, 
c/o Lietuvių fondas, 14911 127 
St., Lemont, IL 60439, USA. Šiuo 
adresu, taip pat telefonu 630 257- 
1616 galima kreiptis, norint dau
giau informacijų šiuo reikalu.

E. Šulaitis

FOUR SEASONS
REALTY LIMITED

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

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

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

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

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

Tmklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:satvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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1952-1953 metais pirmoji tautinių šokių grupė Hamiltone. Ši Hamiltono šokėjų grupė dalyvavo per 
pirmąsias Lietuvių dienas, surengtas Hamiltone. Viduryje stovi vedėja Vanda Panavaitė

® LIETUVIAI PASAULYJE

Aukštieji kagėbistai nepavojingi?
Lietuvos seimo pavedimu, 

laikinoji komisija, svarsčiusi 
buvusių KGB rezervo karinin
kų, dabar tapusių aukštais ne
priklausomos valstybės parei
gūnais, problemas, nepadarė 
valstybiškai teisingų išvadų, 
nors archyvinės medžiagos ir 
ekspertų - istorikų išvadų tam 
padaryti turėjo pakankamai.

Didžiausia padaryta klaida 
buvo ta, kad komisija be pa
grindo konstatavo esą asmenys, 
savanoriškai ir sąmoningai su
tikę būti KGB rezerve ir net iki 
1990 m. gruodžio pabaigos iš 
rezervo savo noru neišsibraukę, 
o dabar užimantys vienas iš 
aukščiausių nepriklausomos 
valstybės pareigybių, nebekelia 
grėsmės valstybės saugumui. 
Kyla klausimas, kas tada tokį 
pavojų kelia? Ar tik pasenę ei
liniai kaimo žmonės, kažkada 
gal per prievartą tapę KGB in
formatoriais ir dabar nesuvo
kiantys, kaip savo kaltę išpirkti?

Paskutinį kartą savo rezer- 
vininkų patikimumą Lietuvoje 
KGB tikrino 1990 m. gruodžio 
mėnesį praėjus beveik metams 
po Nepriklausomybės atkūri
mo. Tada, kai jau veikė Lietu
vos Valstybės saugumo depar

Pirmasis lietuviu 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. lyto 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 51 MILIJONĄ DOLERIU

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

tamentas ir kūrėsi Lietuvos ka
riuomenė, 32 iš 420 KGB rezer
vo karininkų atsisakė likti šioje 
KGB struktūroje. Svarstomi 
aukšti valstybės pareigūnai tada 
iš minimų sąrašų neišsibraukė, 
liko ištikimi SSRS KGB. Ten 
pasiliko, pasirengę daryti nusi
kaltimus prieš žmoniškumą, 
prieš savo tautą ir valstybę. To
dėl jais pasitikėti nebuvo ir nėra 
jokio sveiku protu suvokiamo 
pagrindo.

Komisija nustatė, kad be 
svarstomųjų dar 72 KGB rezer- 
vininkai dirba valstybės tarny
boje, užima aukštas pareigas. 
Bet jų pavardės oficialiai nepa
skelbtos. Suprantama, kad tų 
pavardžių paviešinimas yra tik 
laiko klausimas. Dėl to dabar 
jie kelia pavojų valstybiniam 
saugumui. Visi jie privalo viešai 
prisipažinti ir patys išeiti iš vals
tybės tarnybos.

Ne savo valia paviešintieji 
KGB rezervininkai A. Pekeliū
nas, A. Valionis, A. Pocius ir 
buvę agentai V. Grigoraitis, K. 
Prunskienė-“Šatrija” privalo 
patys pasitraukti iš užimamų 
pareigų ir atsiprašyti už slapu
kavimą. Jeigu jie iš tikro neturi 
piktų kėslų. Jų slaptas prisipa

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 

žinimas vien tik juos į pareigas 
skyrusiems valstybės vadovams 
moralės požiūriu yra niekinis. 
Jeigu jie nedelsdami nepasi
trauks, tai V. Adamkaus, A. 
Paulausko ir A. Brazausko pa
reiga yra juos atšaukti.

Lietuvoje yra pakankamai 
dorų, nesuteptos reputacijos 
kompetentingų žmonių bet ko
kio lygio valstybės pareigoms 
užimti.
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos suvažiavi
mas, 2005 m.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
interneto tinklalapis www. 
tzib.com laukia jūsų apsi
lankymo. Kviečiame susipa
žinti su juo ir siųsti savo pa
stabas elektroniniu paštu - 

tevzib@pathcom.com
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SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

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
Lietuvių klubo salėje St. 

Petersburge, FL, balandžio 
14 d. įvyko BALFo 143-čiojo 
skyriaus metinis susirinkimas. 
Jį pradėjo skyriaus pirm. dr. 
P. Budininkas, padėkodamas 
už atsilankymą ir pritarimą 
BALFo šalpos darbams. Susi
rinkimui pirmininkauti pa
kvietė A. Karnienę, sekreto
riauti - V. Tumasonienę. Pas
taroji skaitė ir praeito susirin
kimo protokolą, kuris priim
tas be pataisų. Skyriaus pirm, 
dr. P. Budininkas apžvelgė 
skyriaus veiklą. Pašalpos rei
kalingų asmenų skaičius ne
mažėja, ypač vargingai gyvena 
grįžusieji iš Sibiro tremtiniai. 
Šelpimų esą daug, o BALFo 
jėgos kasmet mažėja. Pirmi
ninkas padėkojo visiems už 
talkininkavimą, išskirdamas 
skyriaus ižd. S. Vaškienę, ve
dusią aukų rinkimą. Pastaroji 
savo pranešime pažymėjo, 
kad buvo surinkta 3,109 dol. 
ir pasiųsti BALFo centro val
dybai Čikagoje. Susirinkimui 
pirmininkaujančioji pasiūlė, 
kad dabartinė skyriaus valdy
ba pasiliktų savo pareigose 
dar vienerius metus. Pasiūly
mą susirinkimas priėmė, o 
valdyba sutiko pasilikti. St. 
Petersburgo BALFo skyriaus 
valdybą sudaro: pirm. dr. P. 
Budininkas, sekr. V. Tumaso- 
nienė, ižd. S. Vaškienė, narės 
- J. Gerdvilienė, J. Giedrai
tienė ir R. Kilbauskienė. Po 
susirinkimo pasivaišinta už
kandžiais ir kavute. (Lietuvių 
žinios, 346 nr.)

Australija
Konstantinas Ankus, gy

venantis Sidnio mieste, at
šventė savo 103-čiąjį gimta
dienį su viltimi, kad tai dar 
nepaskutinis. Jis yra Sidnio 
ramovėnų skyriaus garbės na
rys. Lietuvos kariuomenėje 
tarnavo 7-tame pulke ir buvo 
II bataliono štabo raštvedys. 
Dabar jis yra “Pazramata 
Nursing Home” senelių na
muose. Sukaktuvininką vargi
na tik nusilpusios kojos, akys 
ir klausa, bet šiaip yra sveikas 
ir turi gerą atmintį. Gerai kal
ba angliškai, rusiškai, vokiškai 
ir, žinoma, lietuviškai. Balan
džio 14 d. buvo susirinkę šei
mos nariai ir kiti tautiečiai jo 
pagerbti. Ramovėnų skyriaus 
pirm. A. Kramilius perskaitė 
gautus sveikinimus iš Austra
lijos ministerio pirmininko 
J.W. Howard, opozicijos va
dovo bei kitų parlamentarų. 
Sveikinimą atsiuntė ir Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
pirm. G. Žemkalnis. Sidnio 
lietuvių ramovėnų vardu svei
kino A. Kramilius. Buvo su
giedota Ilgiausių metų, o su
kaktuvininkas užvedė padai
nuoti liaudies dainelę. (Tėviš
kės aidai, 2005 m., 8 nr.)

Brazilija
Praėjusiais metais Lietu

vos generalinis konsulatas 
Brazilijoje įsteigė lietuvybės 
darbuotojo premiją “Vytis”. 
Si premija skiriama už aktyvų 
dalyvavimą visuomeninėje, 
kultūrinėje veikloje, lietuvių 
kalbos mokymą, padėjimą iš
laikyti lietuviškas parapijas, 
paramą Lietuvai. Šiemet šia 

premija apdovanoti: L.M. 
Butrimavičienė, vertėja, lietu
vių kalbos mokytoja, veikėja 
lietuvių-brazilų bendruome
nėje; J. Jakatavinsky, pertvar
kęs Brazilijos lietuvių biblio
teką ir Lietuvių sąjungos sta
tutą; E. Bacevičienė, 31-rius 
metus vadovavusi “Palangos” 
skautų tuntui ir pasižymėjusi 
Pasaulio lietuvių skautų są
jungoje, apdovanota Geleži
nio vilko ordinu; A. Puo
džiūnas, pasižymėjęs lietuvių 
vaikų organizacijose Brazili
joje, įsteigęs “Informativo 
Elektroniko”, kuris padeda 
plėsti lietuvišką veiklą, savo 
meniniu talentu puošia žur
nalą Mūsų Lietuva; J. Proko- 
pas - dvidešimt metų darbuo
jasi lietuvių kilmės skautų dr- 
vėje Sao Paulo mieste; E. 
Dulinsky Velesco De Armas, 
pasižymintis žinių skleidimu 
apie Lietuvą Brazilijos laik
raščiuose bei žurnaluose, 
bendradarbiaujantis Mūsų 
Lietuvoje; A. Abromavičienė, 
nenuilstanti veikėja Sao Paulo 
miesto lietuvių telkinyje. (Pa
saulio lietuvis, 2005 m., 4 nr.)

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazi

jos direktorius A. Šmitas ap
tarė savo vadovaujamos gim
nazijos darbą, kuris nesiriboja 
tik mokymu bei auklėjimu, 
bet apima ir Lietuvos vardo 
garsinimą bei jos kultūros 
skleidimą visame regione. 
Apie Lietuvių kultūros insti
tutą pranešimą padarė jo 
vedėjas dr. V. Bartusevičius. 
Institutas telkia lietuvių kul
tūros darbuotojus, renka ir 
saugo lietuvišką archyvinę 
medžiagą, išlaiko centrinę 
lituanistinę biblioteką. (Vo
kietijos LB inf.)

Gudija
Šiame krašte, kaip rašo

ma laikraštyje Lietuvių godos 
š.m. 4 nr., gyvena apie 20,000 
lietuvių. Minske, Gardine, 
Lydoje, Astravo, Varenavo, 
Breslaujos, Rodūnios rajo
nuose yra įsisteigusios lietu
viškos bendruomenės. Rim- 
džiūnuose ir Pelesoje veikia 
lietuvių vidurinės mokyklos, o 
kitur - sekmadieninės mokyk
los. Veikia ir lietuvių folkloro 
ansambliai, gerai pasirodyda- 
mi Gudijos tautinių mažumų 
festivaliuose, koncertuose ir 
per televiziją. Nors ir stengia
masi palaikyti lietuvybę, bet 
vis dažniau pasitaiko ir liūdnų 
dalykų. Vis rečiau esą galima 
išgirsti kaimus vadinant Vi
džiais, Apsu, Vainiūnais, Pe
lekais, o dažniau - Vidzy, Op- 
sa, Vainiuncy, Pelekancy... Vis 
rečiau gimsta ir Jonukai, Pet
riuką!, Onytės, Birutės, o daž
niau - Jevgenijai, Andrejai, 
Olgos, Natašos... Pasak kores
pondento, skaudžiausia, kad 
taip vyksta ten, kur nuvykęs 
būsi suprastas ir lietuviškai su 
praeiviu pasisveikinsi. Lietu
voje Gudijos lietuviais labiau
siai rūpinasi “Vilnijos” drau
gija, kuriai vadovauja dr. K. 
Garšva. Jis kuria planus, kad 
vis daugiau Gudijoje gyvenan
tys lietuviai galėtų mokyti sa
vo vaikus lietuvių kalbos, is
torijos ir plačiau juos supažin
dintų su tautinėmis šaknimis.

http://www.talka.net
tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. Pranas Civilis Senosios 
Varėnos šventovėje, giedojo Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras, 
vadovaujamas Leonido Abario Nuotr. autorės

Gimtinė paminėjo Čiurlionį
Balandžio 10 d. sukako 94 metai nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio mirties. Didžiojo Lietuvos menininko mirties metinių paminėti ir 
užmegzti ryšių su jo gimtinės mokykla atvyko Vilniaus jėzuitų gimnazi
jos mokinių delegacija, vadovaujama mokytojos Ariadnos 

Čiurlionytės (M.K. Čiurlionio jauniausiojo brolio Jono dukters)

M.K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė 
Gražina Jaronienė pasakoja jaunimui apie M.K. Čiurlionį

Nuotr. autorės

ROMANĄ VAI Č KŪTĖ
M.K. Čiurlionio gyvenimo 

kelias prasidėjo kukliame Seno
sios Varėnos kaimelyje 1875 
metų rugsėjo 22 dieną, kai 
Konstantinui Čiurlioniui, atvy
kusiam jš Liškiavos su žmona 
Adele, Šv. Arkangelo Mykolo 
šventovėje dirbti vargonininku, 
gimė pirmasis sūnus, kurį pa
krikštijo klebonas kun. Aloyzas 
Giaras. Nors Varėnoje Čiurlio- 
niai tegyveno vos keletą metų, 
tačiau čia ir prasideda mūsų 
tautos genijaus biografija.

Su įvairiomis vietovėmis 
yra susijęs M.K. Čiurlionio gy
venimas. Sunkiai sirgdamas mi
rė 1911.IV. 10 “Raudonojo dva
ro” sanatorijoje Pustelninke 
(Lenkijoje). Palaidotas Rasų 
kapinėse Vilniuje.

M.K. Čiurlionio atminimą 
kruopščiai saugo Čiurlionio 
draugijos Senosios Varėnos sky
rius, vadovaujamas nenuilstan
čios pirmininkės Gražinos Jaro- 
nienės, ir stengiasi populiarinti 

jo gimtinę įvairiais renginiais.
Balandžio 10-ąją Senoji Va

rėna sulaukė būrio skambiabal- 
sio jaunimo iš Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos. Juos atlydėjo moky
toja Ariadna Čiurlionytė. Šv. 
Mišias M.K Čiurlioniui atminti 
aukojo klebonas kun. Pranciš
kus Čivilis. Giedojo Vilniaus jė
zuitų gimnazijos choras, vado
vaujamas Leonido Abario. Kai 
kurių giesmių muziką parašė 
pats choro vadovas. Po šv. Mišių 
šventovės paveikslų galerijoje 
visi minėjimo dalyviai apžiūrėjo 
Varėnos “Ąžuolo” ir Senosios 
Varėnos A. Ryliškio vidurinių 
mokyklų moksleivių piešinių 
parodą Piešiam: saulę, vėją, upę, 
mišką.

A. Ryliškio ir Vilniaus jė
zuitų gimnazija susitarė dėl 
bendradarbiavimo, o A. Čiur
lionytė paprašė mokinių paro
dą perkelti į jų gimnaziją Vil
niuje. Paskui buvo uždegtos 
žvakutės prie M.K. Čiurlionio 
atminimo akmens. Abiejų mo-

M.K. Čiurlionio jauniausiojo 
brolio dukra Ariadna Čiur
lionytė
kyklų jaunimas ir pedagogai bei 
Čiurlionio draugijos Varėnos 
skyriaus nariai bendravo klebo
nijoje prie arbatos puodelio.

Skirtingi vienturčiai. Kodėl? alėrūta

Vienturtis. “Vienatūris”, sakydavo aukštaičiai. 
Ar - vienturys, reiškia, šeima tik vieną turi sūnų. 
Buvo įvairių šeimų ir nevienodų sūnų. Čia noriu 
papasakoti apie du skirtingus vienturčius. Maž
daug tikri - iš gyvenimo; vardai ir vieta - ne
svarbu.

Pasaka kaip pasaka, gal pagražinta. Kiekviena 
pasaka turi ir tiesos, galbūt, ir pamokanti.

Pirmasis šių pasakų vienturtis buvo gimęs dar 
Europoje, lietuvių tėvų sūnelis, taip ir likęs vienin
telis jų vaikas. Tėvai, abu mokyti ir gabūs žmonės, 
kiek vėliau persikėlė su vienturčiu į Ameriką.

Tėvai - skirtingus mokslus baigę, abu labai 
gabūs ir darbštūs, greit naujame krašte prakuto, 
prasigyveno; nors tėvas, deja, sunkių ligų nugalė
tas, mirė. Bet jo turtai, jo sumanumu, buvo gero
kai paaugę, ir, nors su labai jaunu sūneliu, motina 
rūpestingai visa išlaikė ir savo darbštumu turtą 
augino.

Augino ir vienturtį sūnelį. Labai jį saugojo 
nuo pavojų, netinkamų (jos manymu) draugysčių. 
Laikė jį - lyg uždarytą paukštelį narve, kad kas 
neištiktų, kad per toli nenulėktų.

Saugojo ir sveikatą, kad nesušaltų, nepailstų, 
kad sveikai valgytų... Jam padėdavo skanų valgį - 
gražiai, su servetėle šalia, šaukštu, šakute, kviesda
vo sūnelį lyg svečią. Indų plauti jam nereikėjo... 
Namų, net savo kambario, jam valyti nereikėjo, 
tegu sūnus mokosi, tegu pailsi, išsimiega. Ji, ati
trūkdama nuo savo daugybės darbų, viską jam pa
darydavo. Kad tik jis būtų aprūpintas, išsaugotas... 
Ne, ne, tu neik su tais vaikais ar jaunuoliais, jie gal 
blogi, dar kur nereikia nuves. Na, gal skautuku 
jam leido būti; leido ir į šokių grupę... Bet jis, toks 
išlepintas, ėmė pritingėti, tai nelabai pritapo nei 
prie šokių, nei prie draugų ar draugių.

Kai viena motinos draugių tai mokytai, gabiai 
moteriai pasakė, kam jį lepini, kam vis lėkštę ir 
šaukštą jam padedi, ar negali pats pasiimti, - tai 
vienturčio motina atrėžė: bet kitaip jis nevalgys! O 
noriu jį sveiką išlaikyti. - Tiek tos ir kalbos, tiek tų 
patarimų...

Viskas ėjo įprasta vaga. Sūnelis išaugo sveikas, 
tiesus ir gan dailus, tik kažkoks nevykęs, lepšiškas, 
niekur nepritampantis; merginos iš jo ėmė šaipytis, 
draugai vengė...

Bet specialius mokslus jis baigė, atrodė, kad iš 
prigimties buvo gero proto.

Kai kartais pritingėdavo, tai jo geroji moti

nėlė iš kailio nerdavosi jam padėti: visaip - net 
kartais uždavinius išspręsdavo, ar rašinį parašyda
vo ar egzaminui pasiruošti padėdavo. Kad tik jam 
būtų gerai *

O jam ir buvo gerai, kur nebus! Ir pats jau už
sidirbdavo (juk mokslą baigęs, juk ir su titulu, dar
gi mėgdavo pasididžiuoti, kad bendraamžiai juo 
stebėtųsi). Na, ir materialiai greit prakuto, kur gi 
ne! Tėvai taupė - tik jam. Tėvai užpirko jam dau
giabutį pastatą, - tik tvarkykis, tik rink pelną... Ar 
jis tvarkėsi? Jei ir ne, tai “geroji motina”, kai tėvas 
jau miręs, jam patvarkydavo, prižiūrėdavo, kad 
visa tik augtų, o ne smuktų.

Kas žino? Gal ji nešiojo savy svajonę: štai, už
augs į žmogų sūnus, susitvarkys savo gyvenimą, 
gal ir ji tada - senatvėj - prie jo šeimos prisiglaus... 
Ir taip bus visi rūpesčiai pasibaigę... Ji galės ramy
bėje ir meilėje užpelnytai, prie sūnaus gyvenimą 
užbaigti.

Ji iš tikro buvo protinga, geros kilmės, gerai 
išsilavinusi, gabi savo darbuose, ir našle tapusi 
mokėjo gyventi, sūnui visaip ir visur padėti...

Ir štai - jau ta pabaiga. Ta jos senatvė nenoro
mis priartėjo... Vienturčio sūnaus gyvenimas irgi 
sparčiai bėgo. Netoli motinos jis gyvenoj juk daug 
yra butų! Negi viename abu gyvens? Šeimos jis 
taip ir nesukūrė... Gal ir mėgino, bet... Motinos la
bai saugojamas atprato nuo draugysčių, nebemo
kėjo elgtis, kaip kiti, savarankiški jaunuoliai, o gi 
dar motinėlė ir pusamžį vienturtį dar vis prižiū
rėjo... Taigi, šis ir liko vienas... Tik jau beveik se
natvėje darėsi kiek priešiškas motinai, o paslauges
nis draugams, kurie, matydami jį turtingą, ėmė 
jam gerintis, pataikauti. Ir kuo ši liūdna pasaka 
baigiasi? Ogi šio vienturčio lyg ir staigiu pasikeiti
mu. Matot, jo geroji motinėlė ima negaluoti, tai 
sūnus, draugų padedamas, atranda neblogą prie
glaudą, nuveža ten ją, nori ji ar nenori... Net pa
tenkintas jis pasako: “Jai čia bus gerai”. Jis gi ne
nori motinai blogo, ir ji vien gero jam telinkėjo!

Taip ir yra, iki šiol tebėra. Motina “prieglaudo
je” pamažu gęsta - iš vienumos ir liūdesio. O sū
nus? Jau be motinos “priežiūros”, tai dirba, tai 
nedirba... Juk pinigų yra! Tėvų sutaupytų, nuomos 
iš daugiabučio... Ir su pora “gerų draugų” (atsira
do draugijoj ir mergina) - keliauja! Po įvairius 
kraštus, apsistodami brangiuose viešbučiuose... 
Koks malonumas, kokia laisvė! Gyvenimas 
gražus...

Kad ir nedirba, pinigų užteks. Yra iš ko ir. mo
tinos prieglaudai apmokėti. Jis gi aprūpino: “Tau 
čia gerai”, - atsako jis, kai ši pasiskundžia, norėtų 
namo...

Jis iškeliauja - mėnesiams... Kelionės viena už 
kitą tolimesnės ir gražesnės. Nei šeima, nei kokių 
pareigų... Motiną jis aprūpino. Taip jis galvojo.

Kuo ši pasaka baigsis? Dar nežinia. “Geroji” 
motina turbūt ir meldžiasi už vienturtį sūnų. Gal 
jis kada susipras? Gal kažkas jį apšvies?

O yra ir daug gerų vienturčių! Sūnų ir dukte
rų. Yra ir labai labai gerų; kartais ir menkesnių 
šeimų, iš vieno ar antro tėvų klaidžiojimų, išauga 
net stebuklingai gerų vaikų, ir - vienturčių.

Antroji šios pasakos dalis daug trumpesnė, 
paprastesnė ir daug linksmesnė, laimingesnė. Šie 
jauni žmonės, skirtingų tautų, bet abu katalikai, 
susipažino Europoje, o susituokė jau užjūriuose. 
Abu išsilavinę, protingi, darbštūs ir veržlūs. Ir vie
no, ir kito profesijos Amerikoje sunkiai pritaiko
mos, tai dirbo įvairius, kad ir sunkesnius darbus, 
nelengva buvo prasigyventi. Tačiau nesišvaistė, 
taupė, gyveno pakankamai gerai, galėjo skirti savų 
pajamų ir kultūrai, ir religijai. Vienturtį sūnų leido 
į privačias katalikų mokyklas, kur geresnis auklėji
mas, nors tai kainavo žymiai daugiau, negu valsty
binės mokyklos. Motina buvo tvarkinga ir griežto
ka, panašiai ir jos vyras; abu sūnų be galo mylėjo, 
prižiūrėjo, augino sveiką. Tačiau jo nelepino. Pa
dėjo jis ir namuose, ir atostogų metu dirbo kokius 
nors darbus-darbelius, kad užsidirbtų savoms iš
laidoms ir padėtų tėvams. Šeima prasigyveno. Bet 
daugiabučių nepirko (nelinkęs į biznius); ir jei 
nusipirko žymiai vėliau, tai tik dėl patogumo visai 
šeimai. Ir ne sūnui, o pirko jau su vienturčio sū
naus pagalba pagyvenusiems tėvams.

Berniukas gerai mokėsi visose mokyklose - 
pavyzdingai. Turėjo draugų. Tėvai jam nei draudė, 
nei stūmė į vieną ar kitą pusę. Jaunas žmogus pats 
pasirinko katalikų ir universitetą, studijavo ir 
bendruosius dalykus, ir filosofiją, ir teologiją, pa
galiau - mediciną, apsisprendęs būti gydytoju. 
Studijas baigė dviem magistro laipsniais (skirtingų 
dalykų). Ir taip gerai išsilavinęs (be motinos ar tė
vo talkos prie sunkių uždavinių...) išėjo į gyveni
mą, nors visą laiką gyveno su tėvais viename bute. 
Vieni antriems pagelbėdavo, gražiai sugyvendami.

Nukelta į 9-tą psl.
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Karaliaučiaus lietuvių jaunimas
“Nadruvėlės” ansamblio išvyka į Punską, kur buvo surengta tarptautinė konfe
rencija “Velykų apeigos ir tradicijos”. Su ansamblio vadove kalbėjosi “Aušros” 

bendradarbis Petras Vitkauskas

0 KU LILI BEJE VEIKLOJE
- Kada įsteigtas jūsų an

samblis?
- Ansamblis įsteigtas 1999 

metais V vidurinėje mokykloje. 
Buvo pradėta dėstyti lietuvių 
kalba ir etnokultūra, mokiniai 
rinkosi į pamokas penktadie
niais ir šeštadieniais. Kadangi 
susirinko daug lietuvaičių, pra
dėjome dainuoti ir šokti. Ir 
įsteigėme ansamblį.

- Kieno iniciatyva ansamb
lis įsteigtas ir kas jam vadovauja?

- Mūsų “Nadruvėlės” an
samblio įsteigėjas - Algirdas 
Karmilavičius. Jis prieš 4 metus 
išvažiavo, galima sakyti, netru
kus po ansamblio įsteigimo. 
Dabar Algirdas Karmilavičius 
eina Karaliaučiaus krašto lietu
vių kolektyvų veiklos koordina
toriaus pareigas. Šiuo metu an
sambliui vadovauju aš, Irena 
Barilaitė-Tiriuba.

- Kas dalyvauja ansamb
lyje?

- Ansamblyje yra 30 vaiku
čių, kurie turi lietuviškas šak
nis, t.y. vienas iš tėvelių esąs 
lietuvis. Čia, į Punską, atvyko 
13 vaikučių bei 5 suaugusieji 
(globėjai ir vairuotojai).

- Koks jūsų repertuaras?
- Mes turime tautinius dra

bužius, kurie atspindi visus 
penkis etnografinius Lietuvos 
regionus. Grojame, galima 
sakyti, beveik visais instrumen

Toronto gintariečiai po sėkmingo 50-mečio koncerto š.m. balandžio 9 d.

Skirtingi vienturčiai...
Atkelta iš 8-to psl.

Deja, tėvelis mirė nuo sunkių ligų gana 
anksti. Jaunas gydytojas sūnus rūpestingiausiai 
slaugė tėvą — daugiausia namie, ligonine tik 
neišvengiamai pasinaudojant. Jų vienturtis sūnus 
buvo didelė pagalba ligoniui tėvui - ir skausmus 
sumažindavo, ir ilgiau išlaikė jo gyvybę. Visi 
kaimynai stebėjosi, kaip gražiai ir palaidojo 
mirusį tėvą — šis dar jaunas, dar gyvenime nepri
tyręs žmogus.

Liko jam globoti ir slaugyti našlė motina, 
kuri labai mylėjo vienturtį, bet jo nei lepino, nei 
kaip nors ypatingai maitino... Jis tapo motinos 
geriausiu globėju.

Įsidarbinęs universiteto ligoninėje, kartais ir 
naktinėj pamainoje jis dar vis lavinosi, skaitė, 
studijavo ir dėstė universitete medikams-stažis- 
tarris. Tai nebuvo lengvi darbai, juos atliko pa
vyzdingai. Surasdavo laiko ir jėgų - visaip gelbė
ti, padėti, jei reikia, ir gydyti... Su meile, su ati
dumu savo jau irgi negaluojančiai motinai. Jai 
skyrė visas savo atostogas ar poilsio laiką. Ji, 
deja, namie parkrito ir susitrenkė. Sūnus nie

kada jos neišvežė į kokią prieglaudą (Conva
lescence), net vengė ilgiau ligoninėse laikyti. 
Kam? Kai jis sava profesija ir sūnaus ištikima 
meile ir globa galėjo būti jai ir gydytoju, ir slau
ge ir visa kita. Kai sveikata jos silpnėjo, žinoma, 
savo profesinio darbo metu jis nebegalėjo ištisai 
su ja būti, tai pasamdė moterį, kuri ją die
ną-naktį prižiūrėjo. Bet ji buvo savo namuose, 
apžiūrėta, sūnaus globojama. Kai samdyta 
moteris turėjo “išeigos dieną”, sūnus, jaunas 
daktaras, visas tas dienas buvo prie jos, kad ji 
būtų saugi ir ne liūdna, ne vieniša.

Ir, net reikia stebėtis, iš kur jam išsitenka 
laiko ir jėgų, kai jis dar padeda ir kaimynams, 
tėvų pažįstamiems, ar kas paprašo jo, kaip me
diko, pagalbos. Yra nemažai atvykusių iš Eu
ropos, kurie neturi nei apdraudų, nei pinigų, šis 
mielas visiems daktaras eina ir padeda — kad ir 
naktį. Ar daug iš jų uždirba? - Nieko! Jį matyti 
palaiko jo krikščioniška dvasia, pagarba kiek
vienam žmogui ir noras pagelbėti. Jis jau garsėja 
kaip samarietis, kaip geras profesionalas ir 
nuostabus žmogus.

Kad tik jis ištesėtų; juk sveikata ribota.
Kodėl vienturčiai gali būti taip skirtingi? 

Manau, kad šios “pasakos” skaitytojai kiekvienas 
atsakys sau - kodėl.

tais: kankliuojame, skudučiuo
jame, ir lamzdelius turime, ir 
armoniką, prisigaminę įvairių 
etnografinių barškalų. Dainos 
yra iš visos Lietuvos: Mažosios 
Lietuvos, Dzūkijos, Žemaitijos, 
Aukštaitijos, Suvalkijos. Ruoš
dami programėles stengiamės 
jas paįvairinti įvairių regionų 
dainomis, papročiais, nes jie 
mums labai patinka. Mažosios 
Lietuvos dainos nėra linksmos, 
jos labiau graudžios, todėl kitų 
regionų repertuare ieškome 
linksmesnių.

Mes taip pat ruošiamės re
liginėms šventėms ir rengi
niams — tarkim, Adventui, Ka
lėdoms, Velykoms. Religines 
programėles atliekame bažny
čioje.

- Kokį repertuarą norėjote 
parodyti punskiečiams?

- Šiandien norėjome pa
groti skudučiais, padainuoti 
gražių lietuviškų sutartinių, 
naujai paruoštų lietuviškų dai
nų, pašokti daug liaudies šokių.

- Kas remia jūsų “Nadruvė
lės” veiklą?

- Vienas iš rėmėjų — tai 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LR vyriau
sybės. Kitą rėmėją turime JAV, 
Čikagoje - Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją. Yra ir smul
kesnių rėmėjų. Parama skiria
ma daugiausia organizuoti išvy
koms, renginiams, pirkti tauti

niams drabužiams, instrumen
tams. Tikimės tolesnės para
mos, nes kitų rėmėjų ir išteklių 
neturime. Mat Karaliaučiaus 
srityje lietuvių verslininkų ne 
kažin kiek yra. Tie verslininkai, 
kurie veikia ir remia, ne visada 
suinteresuoti mus paremti, nes 
jie turi svarbesnių tikslų.

- Kiek Gumbinėje gyvena 
lietuvių?

- Labai tikslaus skaičio 
nieks Jums nesugebės nurodyti. 
Karaliaučiaus srityje gyvena 
maždaug 17-20 tūkst. lietuvių. 
Pačioje Gumbinėje, kur aš esu 
lietuvių draugijos pirmininkė, 
labai aktyvių narių yra 50-60. 
Mano spėjimu, Gumbinėje gali 
būti apie 200, o gal ir daugiau 
lietuvių kilmės asmenų, tačiau 
jie aktyviai nesireiškia.

- Ar Gumbinėje dar yra gry
nai lietuviškų šeimų?

- Jau, galima sakyti, nebė
ra. Vyresnioji karta - tai taip. 
Pokario metas - tremtinių lai
kotarpis. Pavyzdžiui, mano tė
velis, kuris buvo tremtinys, grį
žo be teisės apsigyventi Lietu
voje. Jis apsigyveno prie Gum
binės ir parsivežė mano mamą 
- žemaitę. Taip ir mes atsira
dome. Dabar vyrauja šeimos, 
kur tėtė ar mama turi lietuviš
kas šaknis, o vaikai - jau miš
rios kilmės. Šie vaikai lanko 
lietuvių kalbos pamokas, daly
vauja “Nadruvėlės” ansambly.

Pasaulio muzikos dienų 
festivalyje Kroatijos sostinėje 
Zagrebe (balandžio 15-24 
d.d.) skambėjo dviejų jaunų 
lietuvių kompozitorių kūri
niai. Zagrebo styginių kvarte
tas atliko Ramintos Šerkšny- 
tės Rytų elegiją, o Slovėnijos 
radijo ir televizijos orkestras 
- Mariaus Baranausko simfo
ninį kūrinį Kalbėjimas. Šie du 
kūriniai jau anksčiau pelnė 
tarptautinį bei valstybinį pri
pažinimą. M. Baranausko 
Kalbėjimas simfoniniam or
kestrui pernai laimėjo trečiąją 
premiją Toru Takemitsu kom
pozitorių konkurse, o R. 
Šerkšnytės Rytų elegija stygi
nių kvartetui pripažinta ge
riausia 2003 metų lietuvių ka
merine kompozicija.

Tarptautinė šiuolaikinės 
muzikos draugija Pasaulio mu
zikos dienas rengia kasmet. 
Šiemet jos vyko 23-sios Zag
rebo muzikos bienalės prog
ramoje. Ankstyvesnėse Pasau
lio muzikos dienose buvo pri
statytas kompozitoriaus Vy
tauto Barkausko Konzerts- 
tueck Nr. 2, vienas iš populia
riausių pastarojo meto lietu
viškų simfoninių kūrinių, ku
ris buvo įtrauktas į 2000 me
tais Luxemburge vykusių Pa
saulio muzikos dienų progra
mą. Praėjusiais metais Šveica
rijoje buvo šiltai priimta Onu
tės Narbutaitės Melodija alyvų 
sode simfoniniam orkestrui.

Valstybinis jaunimo teat
ras balandžio mėnesį pastatė 
keturias naujausias amerikie
tiškas Pulitzer premijos lau
reatų pjeses. Seriją pradėjo su 
Steven Millhauser kūriniu 
Kalba Kasparas Hauzeris (rež. 
Rolandas Kazlas) apie XIX š. 
Europą sukrėtusią Kasparo 
Hauzerio, visą vaikystę kalin
to tamsoje ir vienatvėje, galop 
sugrąžinto į žmonių pasaulį ir 
paslaptingai nužudyto, istori
ją. Šį pastatymą sekė drama
turgo Doug Wright monopje- 
sė Pats sau žmona - anarchis- 
tiška garsiausio Vokietijos 
transvestito gyvenimo istorija 
(rež. Agnius Jankevičius), 
šiuo metu taip pat einanti 
Niujorke.

Režisierius Kęstutis Smi- 
gelskas surinko Polaroidines 
istorijas iš Niujorke gyvenan
čios japonės Naomi Izukos 
pjesės pagal Ovidijaus Meta
morfozes. Seriją užbaigė Nil 
Cruz pjesė Ana tropikuose 
(rež. Vilius Jokūbas Turas). Iš 
komunistinės Kubos į JAV pa
bėgęs autorius garsiąją Anos 
Kareninos tragediją perkėlė į 
XX šimtmečio pradžioje Ku
boje klestėjusi cigarų fabriką. 
Po šios serijos Jaunimo teat
ras pastatė JAV dramaturgo 
ir pedagogo Eric Ehn, kuris 
tuo metu vedė dramaturgijos 
seminarą Vilniuje, trumpų 
pjesių ciklą Šventųjų gyveni
mai, sukurtą Šventame Rašte 
minimų šventųjų ir kitų per
sonažų istorijų pagrindu.

Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymas, 
šiuo metu naujai perredaguo
tas, gerokai apribos naujų sta
tybų invaziją į Vilniaus sena
miestį. “Pastaruoju metu mū
sų elgesys su Lietuvos kultū
ros paveldu, ypač Vilniaus se
namiesčiu, Kuršių nerija, 

Kaunu, Klaipėda, Palanga, 
buvo labai neatsakingas ir ap
laidus - beviltiškai mažos bau
dos, nė vieno nugriauto nele
galiai pastatyto statinio. Viena 
iš svarbiausių naujojo įstaty
mo nuostatų - konkreti ir tie
sioginė atsakingų valstybės 
institucijų ir savivaldybių at
sakomybė už kultūros paveldo 
išsaugojimą”, pabrėžė Kultū
ros ministeris Vladimiras 
Prudnikovas. Naujojo įstaty
mo redakcijoje įeis stebėsenos 
taisyklės, sklypų paskirties ne- 
keičiamumas, apsaugos sutar
tys, strateginio ir specialaus 
planavimo dokumentacija, 
valstybės kompensacijos stati
nių šeimininkams už pastatų 
konservavimą ir restauravimą.

Tarptautiniame muzikos 
festivalyje Sugrįžimai Lietu
vos muzikos ir teatro akade
mijoje koncertavo Latvijoje 
studijuojantis lietuvių sakso
fonininkas Arvydas Kazlaus
kas drauge su latvių fleitinin
ke Jelena Denisjuka ir pianis
te Antra Viksne. Dviejų dalių 
koncerte skambėjo užsienio 
kompozitorių kūriniai alti
niam saksofonui, fleitai ir for
tepijonui. Vilnietis A. Kaz
lauskas mokėsi Balio Dvario
no dešimtmetėje muzikos mo
kykloje ir Valstybinėje M. K. 
Čiurlionio menų mokykloje, 
buvo kelių jaunųjų atlikėjų 
konkursų laureatas, su džiazo 
ansambliu dalyvavo festiva
liuose Vilnius Jazz, Junior Jazz, 
Birštonas Jazz, grojo kaip so
listas su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru. 2003 m. 
laimėjo pirmą vietą tarptauti
niame H. Kareva saksofoni
ninkų konkurse Taline, grojo 
Latvijos valstybiniame simfo
niniame ir Rygos festivalio or
kestruose, kaip solistas - su 
simfoniniu orkestru “Sinfonia 
Concertante”. Šiuo metu stu
dijuoja Latvijos J. Vitolo mu
zikos akademijoje.

“Vagos” leidykla šiemet 
mini 60 metų sukaktį. Leidyk
la per tą laiką išleido 150 mili
jonų knygų (11,000 leidinių). 
1945 metais įsteigta Valstybi
nė grožinės literatūros leidyk
la buvo 1964 metais pavadin
ta “Vagos” vardu. Jos dabarti
nis šūkis: senos tradicijos, 
naujas stilius. “Vaga” leidžia 
lietuvių ir užsienio rašytojų 
kūrinius, mokomąją ir pažin
tinę literatūrą, enciklopedi
jas, albumus, knygas vaikams 
ir jaunimui, leidinius užsienio 
kalbomis. 1986 metais pra
dėjo knygų seriją “Pasaulinės 
literatūros biblioteka”. Iš pla
nuotų 120 tomų jau išleido 
80. Nuo 1965 metų leidžia 
kasmetinius Poezijos pavasa
rio almanachus poezijos my
lėtojams.

Lietuvos literatūros ver
tėjų sąjunga įsteigė naują 
Šventojo Jeronimo (Biblijos 
vertėjo iš hebrajų į lotynų kal
bą, gyvenusio 347-420 m.) var
do premiją grožinės ir huma
nitarinės literatūros vertėjams 
už pastarųjų trejų metų į lietu
vių kalbą išverstus kūrinius. 
Pirmoji Sv. Jeronimo premija 
bus teikiama rugsėjo 30 dieną. 
Iki šiol vertėjus pagerbdavo 
Lietuvos PEN centras Metų 
vertėjo krėslu, kuris bus dali
namas ir toliau. G.K.
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3 Resurrection Rd.. Toronto, ON M9A 5GI 
Telefonai: 1416) 532-3400 ir 532-3414 

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

“Labdaros” slaugos namų 
savanorių pagerbimas

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 dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind...................1.25%
180-364 d. term.ind.................1.30%
1 metu 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 GlC-met palūk............2.75%
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 palūk............3.50%
RRSP, RRIF “Variable”............1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd. ..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% 
Taupomąją sąskaitą iki......... 1.00%
Kasd. pai. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos dol. kasd. pai.

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

term, i nd..........................2.00%

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%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLŪS” kortelė

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPI: www.rpcul.com

Maloniai kviečiame pasinaudoti 
PAVASARIO PASLAUGA
VIENERIŲ METŲ CASHABLE GIC

2.25%
VIENERIŲ, DVEJŲ METŲ GIC TREJŲ METŲ GIC

2.75% 3.00%
VIENERIŲ METŲ GIC JAV VALIUTA

2.00%
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

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-AIKŠTĖ (“parking”)

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

Toronto lietuvių slaugos namų “Labdara” savanorių pagerbimo dalyviai-ės s.m. gegužės 4 d.
DANGUOLĖ BALTRUŠYTĖ- 

SHER
Kasmet balandžio mėnesį 

Kanadoje viena savaitė skiria
ma visų kanadiečių savanorių 
pagerbimui. Įvairiose Kanados 
vietovėse ir miestuose vyksta 
valdžios apdovanojimų oficia
lios ceremonijos, iškilmingos 
vakarienės ir įvairūs kiti rengi
niai. Kanados savanorių pager
bimo tradicija buvo pradėta 
1943 m. Montrealyje, Toronte, 
Vinipege ir Vankuveryje. Si tra
dicija tęsiasi iki šių dienų. Vien 
tik Ontario provincijoje sava
noriai kasmet atlieka darbų 
vertinamų 2 bilijonais dolerių. 
“Labdaros” slaugos namų ad
ministracija taip pat prisideda 
prie šios gražios tradicijos, kas
met pagerbdama Slaugos namų 
savanorius.

Šį pavasarį, suderinus datą 
su Slaugos namų savanoriais 
kovo 29 dienos susirinkime, sa
vanorių pagerbimo vakarienei 
buvo pasirinkta gegužės 4 die
na. Į šį renginį susirinko visi tie, 
kurie savo laiku, žiniomis, nuo
širdžiu neapmokamu darbu pri
sidėjo prie Slaugos namų orga
nizacinės veiklos.

Vakarienė praėjo gražiai ir 
nuotaikingai. Administracijos 
darbuotojai įdėjo daug darbo ir 
pastangų, planuodami ir ruoš
dami šį renginį. Savanorių lau
kė gražiai papuošti stalai, padė
kos plakatais dekoruotos salės 
sienos, skaniai paruošta vaka
rienė, netikėtumai, dovanos. 
Savanoriams padėkojo Lietu
vių Namų ir “Labdaros” valdy- 
bos pirm, dr. R. Zabieliauskas,

Slaugos namų “Labdara” savanorių pagerbime surengtoje loteri
joje vaisių krepšį laimėjo ilgametė savanorė ir LN veikėja Aldona 
Skilandžiūnienė (dešinėje). Iš k. - SN programų skyriaus koordi
natorė Liljana Gavrilovich

vicepirm. R. Sonda, “Met cap” 
atstovas R. Berg, administrato
rė J. Ciupak ir Slaugos namų 
savanorių koordinatorė D. 
Sher.

Slaugos namų savanoriai su 
malonumu dalyvauja Dainuok 
dainą valandėlėje, lanko ir pa
deda maitinti gyventojus, pa
skaito lietuvių kalba laikraščius 
ir knygas, padeda vesti žaidimų 
programas, dalyvauja specia
liuose renginiuose ar šventėse, 
padeda Slaugos namų gyvento
jams pristatyme į renginius, už- 
šiėmimus arba sekmadieniais į 
pamaldas Prisikėlimo parapijo
je. Kiti savanoriai, kaip Lietu
vių Namų ir “Labdaros” valdy
bos atstovai arba Slaugos namų 
priežiūros komiteto nariai, rū
pinasi ir atlieka daug kitų dar

bų, liečiančių Slaugos namų ad
ministravimą. Savanorių darbo 
indėlis “Labdaros” slaugos na
mams galėtų būti vertinamas 
tūkstančiais dolerių, jei reikėtų 
už tą darbą atlyginti. Dažnai 
pasakytas žodis “ačiū”, raštiška 
padėka ar kitais įvairiais būdais 
parodytas dėmesys tampa pačiu 
maloniausiu atlyginimu savano
riui už jo atliekamą darbą ar įsi
pareigojimą organizacijai, ku
riai tas darbas skiriamas.

Jei jus domina savanoriška 
veikla, kviečiame jungtis į 
“Labdaros” lietuviškų slaugos 
namų savanorių grupę. Kreip
kitės į savanorių koordinatorę 
Danguolę Sher arba į programų 
skyriaus koordinatorę L. Gavri
lovich tel. 416 232-2112 (412 
arba 403).

■Į SKAITYTOJAI PASISAKO t

PARTIZANINĖS KOVOS
Žavi Jūsų laikraščio puslapiuose spausdi

nami objektyvūs straipsniai Lietuvos partizaninės 
kovos tema. Galbūt ne vienam mūsų tautiečiui 
skaudu atversti dar kartą krauju bei artimųjų aša
romis aplaistytus istorijos puslapius apie partiza
nų kovos heroizmą, Laisvės, Nepriklausomybės 
siekius, pasiaukojimo kilnumą. Bet tai ir be galo 
prasminga, turi auklėjamąjį poveikį dabarties

kartoms.
Ne veltui Lietuvoje kasmet gegužės 19-ją 

minima partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės diena, šventovėse pa
gerbiama Mišiomis, prie paminklų padedami 
vainikai, gėlės, deklamuojamos eilės, dainuoja
mos partizanų dainos, aplankomos kovotojų už 
laisvę žūties vietos, slėptuvės ir pan.

Janina Marcinkevičienė, Šakiai

1 ATSIUSTA PAMINĖTI į

LITUANUS, The Lithuanian Quarterly. 
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Kelertienė. Administration: Lituanus, Arvydas 
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GENOCIDAS IR REZISTENCIJA, 2005, nr. 
1 (17). Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras (Didžioji g. 17/1, LT- 
01128 Vilnius). Vyriausioji redaktorė Dalia

Kuodytė. Vilnius, 2005 m., 172 psl.
ATEITIS, 2005 m. 1 (24) nr. Redaktorė 

Živilė Šeporaitytė. Redakcijos adresas: “Ateitis”, 
Aušros Vartų g. 12-110, Vilnius. Leidėjas - 
Ateitininkų federacija. Tiražas 700 egz. Dėl 
prenumeratos kreiptis JAV-se: D. Mikrut, 275 
Hickory Court, Lake Bluff, IL 60044, USA. Ka
nadoje: V. Kolyčius, 86 Glenholme Ave., Toronto, 
ON, M6H 3B1, Canada.
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“Parama” turi 6437 narius LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
JOLANTA STASIULEVIČIENĖ

Balandžio 17 d. Toronto 
“Paramos” kredito kooperatyvo 
nariai rinkosi Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje. 
Susirinkime dalyvavo 239 nariai. 
Išklausę protokolą ir amžinybėn 
iškeliavusių narių pavardes, su
sirinkusieji juos pagerbė tylos 
minute.

Savo pranešimą pirmasis 
perskaitė valdybos pirmininkas 
Audrius Šileika. Esą pernai bu
vo sunku numatyti palūkanų ki
timą, vis lėtėjančią šalies ekono
miją, o tai neatsiejamai buvo su
rišta su pajamomis ir pelno gavi
mu. Kanados centrinis bankas 
kelis kartus keitė palūkanas, ta
čiau “Parama” savo indėlinin
kams mokėjo aukštesnes palū
kanas nei kituose bankuose. Ko
operatyvas savo nariams grąžino 
$681,000, o tai sudarė net 70% 
viso pelno. Indėlininkams buvo 
išmokėta 25% papildomų palū
kanų, o skolininkams grąžinta 
8% jų sumokėtų palūkanų.

Aktyvai, palyginti su 2003 
metais, išaugo net 3 milijonais 
dolerių. Paskolos, kurios yra tik
ras pajamų šaltinis, išaugo $6.4 
milijonais. Valdybos nariams 
daug laiko teko praleisti ieškant 
būdų kaip geriau suderinti vis 
besikeičiančius valdžios reikala
vimus su narių poreikiais. 2004 
metais buvo priimta keletas nau
jų darbuotojų, kurie, tikimės, 
įneš į “Paramos” veiklą naujų 
sumanymų.

“Parama” jau daugelį metų 
yra didžiausias lietuvių kredito 
kooperatyvas pasaulyje. Per pra
eitus metus narių skaičius išaugo 
net iki 6437. Kooperatyvas trau
kia naujus narius savo pelno pa
skirstymu nariams, nemokamų 
paslaugų teikimu, aukštesnių pa
lūkanų mokėjimu. Norint padi
dinti naujų indėlių ir paskolų 
augimą, buvo pasiūlyti finansi
niai paskatinimai nariams, kurie 
rekomenduos “Paramos” pa
slaugas savo draugams. “Para-

Dabartinė Toronto “Paramos” valdyba. Sėdi (k.) ižd. Linas 
Balaišis, pirm. Audrius Šileika; stovi: sekr. Kęstutis Draudvila, 
narys Alvydas Saplys, vicepirm. Rita Urbonavičiūtė-Muir

mos” reklaminiai skelbimai buvo 
įdėti ne tik Tėviškės žiburiuose, 
bet ir Etobicoke Guardian, 
Northern European. Pastarasis 
labai mėgstamas lietuvių. Labai 
sėkmingai praėjo registruotų 
pensijų fondo vajus, sutraukė 
virš vieno milijono dolerių.

Iždininkas Linas Balaišis 
trumpai supažindino su finansi
ne apyskaita. Aktyvai paaugo 
2.8 milijonais dolerių iki 134 mi
lijonų, narių santaupos paaugo 3 
mln. dolerių iki 122.5 mln.; ne
paskirstytas pelnas padidėjo 230 
tūkstančių dolerių ir siekia 8.92 
mln. “Parama” neužmiršo ir savo 
lietuviškos bendruomenės ir 
dosniai ją apdovanojo: net 
$57,050 buvo išskirstyta įvai
rioms organizacijoms. Didesnės 
aukos atiteko Kanados lietuvių 
bendruomenei, tautinių šokių 
grupei “Gintaras” ir daugeliui 
kitų. Valdyba kruopščiai apsvars
to visus prašymus savo posė
džiuose ir stengiasi patenkinti 
visų prašymus. Praeitais metais 
buvo gauti net 449-ri paskolų 
prašymai, 344 asmeninėm, 105 
komercinėm ir nekilnojamo tur
to. Patvirtinta buvo iš viso 413, 
nepatvirtinta 36.

Vis didėjant federacinės ir 
provincinės valdžios reikalavi
mams daug darbo teko atlikti 
revizijos komitetui. Jis posėdžia
vo dešimt kartų ir dar du kartus 
su “Grant Thornton” audito
riais. Komitetas per praeitus 
metus tikrino DICO (Ontario 
įnašų draudimo korporacijos) ir 
CUCO (Ontario kredito unijos 
centro) nuostatų ir valdybos nu
tarimų vykdymą, kredito, inves
ticijų, kapitalo tvarkymą ir tin
kamos vidinės apsaugos kont
rolės įvedimą, korporacijos įsta
tų vykdymą ir etinių kodeksų 
laikymąsi.

Rinkimų komisijos pirmi
ninkas Bronius Saplys pranešė, 
kad į valdybą kandidatuoja tik 
vienas žmogus, tad aklamacijos 
būdu trejiems metams buvo iš
rinkta Rita Urbonavičiūtė-Muir. 
Į revizijos komitetą kandidatavo 
taip pat tik vienas asmuo. Akla
macijos būdu išrinktas Arūnas 
Morkūnas trejiems metams.

Susirinkusieji, padiskutavę, 
pateikė pasiūlymus valdybai. Pa
sivaišinę ir sugiedoję Lietuvos 
himną, skirstėsi namo. Neskubė
jo tik valdybos nariai ir darbuo
tojai. Toliau visų laukia daug ne
lengvų užduočių.

V1- ' ' -a
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PARAMA

AKTYVAI per 136 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 .............. 5.35%

- 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
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

* IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
PirmacL antrad. r treoacL nuo 9 vx - 330 vpųx; ketvvtad. r penktad. nuo 9 vx - 8 w. 

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

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

IkJMFllFE

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife 
Experience Realty Inc.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161 

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, esc ols oup

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7
E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237r0426

GALVOJATE PARDUOTI 
SAVO NAMĄrCONDO” 

ir norit žinoti 
pardavimo kainą?

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANUL1UI, 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
http://www.rickpuirkris.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

^SPORTAS
Klaipėdiečiai Čikagoje

Čikagoje viešėjo dvi sporti
nės grupės iš Klaipėdos: viena 
jų buvo pasaulinio pripažinimo 
susilaukęs “Žuvėdros” sam
būris, kuris atliko sportinių 
šokių programą Mortono vi
durinės mokyklos auditorijoje 
Cicero mieste. Kita grupė buvo 
gerokai žemesnio lygio - V. 
Knašiaus vardo sporto mokyk
los krepšininkai, užėmę III 
vietą Lietuvos jaunimo pirme
nybėse.

Jeigu “Žuvėdra” pasitenki
no trumpu pasirodymu, tai jau
nieji klaipėdiečiai per savaitę 
laiko sužaidė 7 rungtynes su 
lietuvių ir amerikiečių ekipomis 
įvairiuose Čikagos priemies
čiuose.

Paskutines savo išvykos 
rungtynes uostamiesčio jaunieji 

krepšinio entuziastai turėjo ba
landžio 29, “Oak Lawn Pavi
lion” patalpose, Oak Lawn 
miestelyje. Ten jie žaidė prieš 
žinomo lietuvių kilmės krep
šininko George Shimko krepši
nio mokyklos žvaigždes. Sekan
čią dieną klaipėdiečiai pajudėjo 
į namus.

Šios rungtynės buvo gana 
įtemptos ir įdomios, nes jų 
metu pirmavo tai viena, tai kita 
komanda. Pradžioje geriau 
sekėsi klaipėdiečiams, kurie 
pirmą kėlinį baigė 36:33 savo 
naudai. Tačiau po pertraukos 
sukruto vietiniai žaidėjai, kurie 
buvo persvėrę 9 taškų skirtumu. 
Bet klaipėdiečiai, įleidę dau
giau aukštaūgių žaidėjų, pa
sekmę išlygino. Reguliarus lai
kas baigėsi lygiomis po 64. Pra

tęsime geriau mėtė tolimieji 
svečiai, kurie įstengė nugalėti 
80:73.

Klaipėdiečių treneriai Pau
lius Juodis ir Virgilijus Zakrys 
sakė, jog Čikagos apylinkėse 
per savaitę jų auklėtiniai turėjo 
7 susitikimus, iš kurių 5 laimėjo. 
Tiek treneriai, tiek 14 jaunųjų 
krepšininkų išvyka Čikagoje 
buvo labai patenkinti ir dėkojo 
visiems, kurie sudarė sąlygas 
čia atvykti bei nuoširdžiai glo
bojo. Jie, o taip pat ir jaunieji 
krepšinio entuziastai teigė, kad 
šio vizito Čikagoje jie niekada 
neužmirš. Jie čia ne vien tik pa
demonstravo savo sugebėjimus, 
bet ir nemažai pasimokė iš vie
tinių krepšininkų, nes Amerika 
- juk krepšinio tėvynė. Jiems 
ilgai iš atminties neišdils čia 
matytos krepšinio rungtynės 
tarp Čikagos “Bulis” ir Vašing
tono “Wizards” NBA lygos 
ekipų. O ir klaipėdiečių tarpe 
yra žaidėjų, kurie ugdo slaptą 
mintį kada nors žaisti NBA ly
goje Amerikoje.

Ed. Šulaitis

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Klaipėdos jaunieji krepšininkai (šviesiomis uniformomis) kartu su George Shimko krepšinio 
mokyklos rinktine po šių komandų rungtynių Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Žinios iš Lietuvos
. • Kauno “Žalgirio” krepši

ninkai svečiuose ketvirtąkart nu
galėjo Vilniaus “Lietuvos rytą” 
88:71 ir laimėję seriją iki keturių 
pergalių 4:0 vėl tapo Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) šalies čem
pionais. Vilniuje surengtose dvy
liktojo LKL sezono uždarymo iš
kilmėse “Žalgirio” krepšininkai 
gavo tradicinius čempionų žie
dus, pagrindinės LKL rėmėjos 
AB “Mažeikių naftos” skirtą 500, 
000 litų premiją ir Lietuvos čem
pionų taurę. Šiaulių “Šiaulių” 
krepšininkai, baigmės ketvirtose 
rungtynėse namuose, įveikė Vil

niaus “Sakalus” 88:71 ir kartu 
laimėję seriją iki trijų pergalių 
3:1, laimėjo LKL bronzos medalį.

• Dukart olimpinis disko 
metimo čempionas vilnietis Vir
gilijus Alekna laimėjo Vokietijoje 
vykusias tarptautines varžybas 
nusviedęs diską 68 m 4 cm ir ap
lenkęs antroje vietoje likusį vo
kietį Lars Riedel 3 m 58 cm. Tre
čią vietą užėmė vengras R. Varga 
(64 m 14 cm).

• Pasaulio baidarių ir kanojų 
(canoe) taurės varžybų pirmaja
me rate Poznane (Lenkija) Lie
tuvos atstovai Alvydas Duonėla 
ir Egidijus Balčiūnas laimėjo 200 

ir 500 m dviviečių baidarių lenk
tynes.

• Šiauliuose pasibaigusio 
dvylikos dalyvių 2005 metų Lie
tuvos šachmatų čempionato nu
galėtoja tapo vienintelė varžybų 
moteris Viktorija Čmilytė, surin
kusi 8 taškus iš 11 galimų. Ant
roji vieta atiteko taip pat 8 taškus 
surinkusiam Šarūnui Šulskiui. 
Trečias su 6.5 taškų liko Vladas 
Sakalauskas. V. Cmilytė ir Š. 
Šulskis iškovojo teisę atstovauti 
Lietuvos vyrų rinktinei XV Eu
ropos komandiniame šachmatų 
čempionate Goeteborge (Švedi
ja). V.P.

Hamiltono “Kovas” - jaunučių rezultatai Čikagoje
JUTIS Parcels

Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

ę? Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601

Molekulių 1. Lituanica I 
(Lituanica I nugalėjo Aušrą 27- 
22), 2. Aušra, 3. Lituanica II; 
mišri E - 1. Lituanica II (Litua- 
nica II n. Žaibas 20-11), 2. Žai
bas, 3. Lituanica I; berniukų D 
- 1. Lituanica I (Lituanica I n. 
Aušra 43-29), 2. Aušra, 3. D. 
Kovas; mergaičių D - 1. Litua
nica I (Lituanica n. Anapilis 29- 
26), 2. Anapilis, 3. Žaibas; ber
niukų C — 1. Lituanica II (Li
tuanica II n. Lituanica I 59-56), 
2. Lituanica I, 3. D. Kovas, (Ha
miltono “Kovas” 7-ta vieta); 
mergaičių C - 1. Lituanica I (Li
tuanica n. Aušra 43-12), 2. Auš
ra, 3. Lituanica II; berniukų B - 
1. Lituanica II (Lituanica II n. 
Lituanica I 67-64), 2. Lituanica 
1,3. Aušra; mergaičių B - 1. Det
roit “Kovas” (D. Kovas n. Aušra 
32-25), 2. Aušra, 3. Žaibas. J.C.

Hamiltono lietuvių sporto klubo “Kovas” jaunučių “C” komanda daly
vavusi Čikagoje ŠALFASS-gos krepšinio pirmenybėse: pirmoje eilėj iš 
k. Mykolas Bartninkas, Aleksa Kairytė, Katrytė Bartninkaitė, Matas 
Senkus, Matas Kairys; stovi: Andrius Pearce, Petras Bartninkas, 
Kasparas Špokas, Ronaldas Bartninkas - treneris, Karolis Brazauskas, 
Vytautas Banys, Simonas Grigėnas
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Wasaga Beach, ON, įsikūrusi paukštyčių skiltis “Voveraitės” 
Motinos dienos proga š.m. gegužės 14 d. apdovanojo mamytes 
gėlėmis Nuotr. K. Poškaus

^JAUNIMO ŽODIS
Maironis - Lietuvos žadintojas

Maironis, kurio vardu pavadinta Toronto lietuvių mokykla, poetas romantikas, rašęs meilės 
Lietuvai kupinus eilėraščius, žadinęs jais lietuvius kovai už laisvę, už Lietuvą, už tautiškumą, lite
ratūroje įtvirtino bendrinę kalbą ir atskleidė jos grožį bei turtingumą.

Tikrosios vertybės visada yra amžinos. Mes jų siekiame ir ieškome, jomis žavimės ir gėrimės. 
Atsiverskim Pavasario balsus - Maironio poezijos rinkinį - ir prisiglauskim prie tų amžinųjų ver
tybių... Kaip prisiglaudė lituanistinių kursų abiturientai.

Literatūros mokytoja R. Žemaitytė-De luliis

• Vs. V Sendžikas, 83 m. 
amžiaus, neilgai sirgęs, mirė ge
gužės 14 d. Atsisveikinimas su 
NAMO išėjusiu skautininku įvy
ko gegužės 18 d. Turner & Porter 
laidotuvių koplyčioje (Bloor- 
Windermere). Susirinko labai 
daug žmonių, nes velionis buvo 
daugeliui gerai pažįstamas ne tik 
kaip skautų veikėjas, bet ir kitų 
organizacijų. Uniformuoti skau- 
tai-tės stovėjo prie karsto, mal
das atliko kun. Pijus Šarpnickas, 
OFM. Vietoj gėlių buvo renka
mos aukos velionies atminimui - 
Skautybės fondui ir “Romuvai”. 
Atsisveikinimo žodį tarė “Ram- 
byno” tunto tunt. s. M. Rusinas.

Laidotuvių Mišios vyko ge
gužės 19 d., 10 v. ryto Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. Giedant 
vargonininkei Danguolei Radt
ke, karstas buvo įneštas pro uni
formuotų skautų-čių garbės sar
gybą. Gedulines Mišias konce- 
lebravo parapijos klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM, ir kun. P. 
Šarpnickas, OFM, asistuojant 
diak. dr. K. Ambrozaičiui. Pa
mokslą apie gyvenimo prasmę 
pasakė kun. P. Šarka, OFM. Po 
Mišių velionis nulydėtas į Anapi
lio sodybos Šv. Jono lietuvių ka
pines. Ten apeigas atliko kun. P. 
Sarka, OFM, ir diak. dr. K. Amb
razaitis. Atsisveikinimo žodžius

tarė Kanados rajono vadas v.s. 
Romas Otto ir skautininkų dr- 
vės draugininkas s. Kastytis Ba
tūra. Sesės ir broliai paskutinį su 
velioniu atsisveikinimą išreiškė 
užberdami ant karsto Lietuvos 
gintarėlių. Po apeigų muziejaus- 
archyvo salėje vyko pietūs, kurių 
metu trumpai apie velionį kal
bėjo v.s. F. Mockus. Laidotuvėse 
dalyvavo ir iš Kingstono, ON, at
vykę seni Sendžikų šeimos drau
gai skautininkai Apolinaras ir 
Sabina Gotceitai. Dlv.

Iš kartos į kartą... Čikagos tun
tų “Žalgirio” stovykloje 2004 
m. s. E. Andriušis užriša skau
tininko kaklaraištį sūnui Jus
tinui. Nuotr. v.s.fil. V. Lietuv
ninko (iš Skautų aido, 2005 m.)

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Ketinate keliauti - TEIRAIJKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Norintys skristi 

į Lietuvą -
TEIRAUKITĖS

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

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

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

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 

1 -800-715-5767 Fax: 416 249-7749

* * *
Maironis yra romantizmo poetas. Jo eilė

raščiuose atskleista kova pasaulyje - tarp gėrio 
ir blogio. Juose jaučiamas optimizmas, gėris, 
darbingumo ir didvyriškumo skatinimas. Mai
ronis rašė, iškeldamas tautos idealus. Tėvynės 
meilė, gamtos grožio pajautimas, gimtosios 
kalbos aukštinimas, poetiškumas, muzikalumas 
padaro Maironį vienu iš žymiausių roman
tizmo poetų.

Maironis vertina gamtos grožį. Jis rašo: 
“Graži tu savo dangaus mėlyne” arba “O vis 
tik, man rodos, gražiausias iš jų / Jos vardas gė
lė atminimo”. Meilė gamtai aiškiausiai atskleis
ta eilėraštyje Pavasaris. Jam saulė “širdį vilio
ja”, vėjelis “gaivina krūtinę”, ir jis nori “apimti 
pasaulį, priglaust prie širdies”. Jis kalba apie 
gamtą kaip apie žmones.

Maironis gražiai rašo ir apie žmones. Eilė
raštyje Kur bėga Šešupė pasakoja apie Vytautą 
Didįjį, istorinę asmenybę, apie jo kovas dėl 
Lietuvos.

Taip pat didingai jis rašo ir apie Ljetuvos 
praeitį, apie Birutės kalną, Trakų pilį, Žalgirio 
mūšį. Andrytė Juknevičiūtė

* * *
Jonas Mačiulis, labiau žinomas slapyvar

džiu Maironis, yra vienas iš Lietuvos didžiausių 
poetų. Jis rašė romantinius eilėraščius apie 
Tėvynę Lietuvą, apie joje gyvenančius žmones. 
Eilėraščiai Lietuva brangi, Mano gimtinė, Kur

bėga Šešupė atskleidžia jo meilę Lietuvai.
Aprašydamas Lietuvą, Maironis dažnai 

naudojo gamtos vaizdus, pvz., “Graži tu savo 
dangaus mėlyne” (Lietuva brangi}. Dažnai mini 
dangų, mišką, pievas, sodus. Tai padėjo man, 
išeivijos lietuviui, įsivaizduoti mano protėvių 
žemę Lietuvą.

Maironis dažnai mini Lietuvos praeitį. Jis 
nori parodyti, kiek mūsų tėvynė yra iškentėjusi. 
Kai rašo: “Tik brangią kalbą tėvų pamynę, jie 
(dvarai) mūsų širdis mažai ką riša”, visiems 
primena, kokia ypatinga yra mūsų kalba ir kaip 
ji buvo pamirštama pačioje Lietuvoje, pirmiau
sia - dvaruose. Darius Kuras

* * *
Maironis pabrėžia tėvynės gamtos grožį, 

ypač eilėraštyje Lietuva brangi. Tėvynė graži 
visada: upės tekagražu, saulė leidžiasi - 
gražu, “miškais lyg rūta kalnai žaliuoja” - 
gražu. Tik skaitydamas ar girdėdamas šiuos 
žodžius, gali mintyse matyti šį grožį. Eilėraštyje 
Neužmirštuolė gėlė aprašyta gėlė tikrai graži, 
nes ją matai mintyse.

Maironio aprašomi žmonės kovoja dėl 
laisvės, daug iškentėję, kad išliktų. Tėvynė 
jiems brangi ir graži: “Ne veltui bočiai tave taip 
gynė, / Ne veltui dainiai plačiai išgyrė”.

Maironis iškelia Lietuvos istoriją. Nori, 
kad žmonės suprastų visus sunkumus, kuriuos 
lietuviai išgyveno. Lietuva: “Brangi: tiek vargo, 
kančių prityrei”. Renata Simonavičiūtė

Maironio mokyklos 7 sk. mokiniai Motinos dienos proga gamino koldūnus savo mamytėms 
gegužės 7 d. su padėjėju D. Sonda, mkt. V. Pabrėžiene (1 ir 2 iš k.) ir viešnia J. Vingeliene 
(viduryje) Nuotr. A. Simonėlienės

LAIDOTUVIŲ NAMAI

MISSISSAUGOJE

TORONTE 
ETOBICOKE

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL
133 Roncesvalles Avė. Toronto. Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 005-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PR1STATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:klfondas@on.aibn.com
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AtA
VYTAUTUI SENDŽIKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną LIUDĄ, 
sūnų GINTAUTĄ ir dukrą ALDONĄ -

“Paramos” valdyba, komitetai ir darbuotojai

AtA
VYTAUTUI SENDŽIKUI

mirus, jo žmoną mielą LIUDĄ, dukrą ALDONĄ 
ir sūnų GINTAUTĄ nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Apolinaras ir Sabina Gotceitai ir šeima

Buvusiam Toronto lietuvių pensininkų klubo 
valdybos nariui

AtA
VYTAUTUI SENDŽIKUI

mirus, skausmo valandoje jo žmonai LIUDAI, 
sūnui GINTAUTUI ir dukrai ALDONAI reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą -
Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba ir nariai

Ilgamečiam KLKK “Žiburiai” draugijos 
ir Revizijos komisijos nariui

AtA

VYTAUTUI SENDŽIKUI
mirus, žmonai LIUDAI, sūnui GINTAUTUI ir 
dukrai ALDONAI bei visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija 
“ŽIBURIAI”

(416) 232-1250
83 Six Point Road 

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

GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 

GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 

RAŠTIŠKA GARANTIJA

ROCK OF EUROPE INC

AtA
DORIS MARGIENEI (MARGIS) 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui JONUI 
VYTAUTUI MARGIUI bei giminėms ir kartu 
liūdėdami prašome Dievą palaimos bei stiprybės 
jums -

Birutė ir Teodoras Stanuliai

AtA
GINTAUTUI MITALUI

/

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai SIL
VIJAI, sūnui, dukrai, seseriai bei giminėms su 
šeimomis ir kartu liūdime -

Gimnazijos klasės draugai -
Edvardas Skiotys su šeima 

Vytas Paškus su šeima

PADĖKA 
MŪSŲ MIELAI SESEI 

AtA 
ELENAI RADAVIČIŪTEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką visiems mus 
užjautusiems žodžiu, raštu ir kitais būdais. 
Dėkojame už gėles, už užprašytas Mišias bei kitas 
aukas ir aukų rinkėjai. Dėkojam Prisikėlimo para
pijos kunigams už maldas, visiems už dalyvavimą 
laidotuvėse ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. 
Jūsų nuoširdumą visada prisiminsime.

Liūdesy likę -

Brolis Jonas ir sesuo Adelė su šeima

MIRTIES PRANEŠIMAS
Pranešame, kad 2005 m. gegužės mėn. 14 d. po ilgos 
ligos savo namuose, Dearborn Hts., MI, mirė mūsų 

mylimas vyras, tėvelis, senelis, prosenelis, uošvis

AtA
inž. VYTAUTAS KUTKUS

Velionis gimė 1916 m. gruodžio 21 d. 
Jekaterinoslave, Rusijoje. Į Ameriką atvyko 1949 
m., gyveno Dearborn Hts., Michigan, inžinierius, 
visuomenės veikėjas, buvęs JAV LB krašto valdy
bos, PLB Kontrolės komisijos, Michigan apygar
dos, Detroito apylinkės valdybos pirmininkas, 
Detroito Žurnalistų ir Ramovėnų skyriaus pirmi
ninkas, brangus vyras a.a. Emilijos Kutkienės.

Giliame nuliūdime liko mylima Julytė, sūnūs 
Vytautas ir marti Carol bei Mindaugas ir marti 
Sheila, dukra Birutė ir žentas Wayne Gillis, brolis 
Leonardas su šeima, svainis Vytautas Valantinas. 
Velionis buvo tėvelis a.a. Laimutės Kutkutės ir bro
lis a.a. Valiuko Kutkaus, gyvenusio Australijoje.

Gedulinės šv. Mišios už velionies vėlę buvo 
aukojamos Dievo Apvaizdos šventovėje, South
field, Michigan, gegužės 17 d. Po Mišių buvo paly
dėtas į Holy Sepulchre kapines, kur buvo palaidotas 
šalia žmonos a.a. Emilijos. Šeima pageidauja, kad 
vietoj gėlių aukos būtų skiriamos Lietuvių fondui.

Nuliūdusi šeima

Tėviškės žiburiams aukojo: 
$150 - A. Jucys; $100 - A.R. Ra
šymas, A. Ketaminas, A. Klem
ka, A. Josiukas; $50 - A. Rimkus, 
prel. J. Kučingis, J, Ignatavičius, 
A. Žemaitis; $30 - B. Petrušaitis,
R. Šomkaitė, V. Grušys; $25 — T. 
Timmerman; $20 - D. Garkūnas, 
V. Čepėnas, J.B. Kiaulėnas, J. 
Čėpla; $10 - A. Čalutka, V. Se
niūnas, A. Didžiulis, E. Jasiūnas, 
J. Janeckas, A. Kairienė, A.G. 
Alkevičius, K Vegys, A. V. Ketu
rakis, G.A. Niauta, D JA Urbutis, 
V. Verbickas, B. Valiukėnas; $5 -
S. Kiškis, J. Gačionis, D. Vorps.

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $60 - M. Aukštuolis, A. 
Barkauskas, A. Cytraus, J. Gylys, 
J. Gačionis, A. Kaminskas, A. 
Dūda, R. Geležiūnas, A. Pauliu- 
konis, B. Jasevičius, D. Vorps, R. 
Vaičaitis, L. Skripkutė, V. Palilio- 
nis, L. Jonelis, V. Puzeris, V. Pe
čiulis, J. Geras, B. Dundzys, C. 
Pakštas, S. Pargauskas, A. Artič- 
konis, R. Vinette, L. Vyšniaus
kas, R. Verbyla, S. Naumus, H. 
Vaitaitis.

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - V. Siminkevičius, 
Z. Gavėnas, L. Mačikūnas, amb. 
A. Žemaitis; $75 - B. Alksnis, I. 
Smolskis; $70 - E. Čuplinskas, L. 
Stasiūnas, S. Zubrickas, V. Juod
valkis, E. Pakauskas, P. Jokšas, 
dr. A.D. Dickson, G. Rudinskas, 
dr. V.D. Kvedaras, M. Rimkus, P. 
Gvildys, R. Šomkaitė, dr. P. 
Kriaučiūnas, D. Poškus, A. Šilei
ka, dr. L. Levinskas, V. Akelaitis.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: dr. A. Jo
siukas.

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumera
toriams ir visiems, kurie, siųs
dami reguliarią prenumeratą pri
deda ir auką.

A.a. inž. Ginto Mitalo atmi
nimui O. Senkuvienė Tėviškės ži
buriams aukojo $50.

A.a. Vytautui Sendžikui mi
rus, užjausdama jo žmoną Liudą, 
dukrą Aldoną ir sūnų Gintautą 
bei visus artimuosius, Alvina 
Ramanauskienė Tėviškės žibu
riams aukojo $30.

A.a. Onai Metrikaitienei 
mirus, užjausdami seserį Vandą 
ir Algį Ulbinus, Irena ir Algis 
Žemaičiai Tėviškės žiburiams au
kojo $30.

A.a. Jono Kairio vienerių 
metų mirties sukakčiai paminėti 
Juzė Kairienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.
“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.)

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.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - TŽ leidėjai
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į TORONTO
Apie~ Toronto dailininkės 

Snaigės Šileikienės parodą Lie
tuvoje pasaulio lietuviškai žinia- 
sklaidai paskelbė Lietuvių grįži
mo į Tėvynę informacijos centras 
- LGTIC, vadovaujamas dr. Žil
vino Beliausko. LGTIC rašo, kad 
gegužės 18 d. Vilniaus Lietuvos 
aido galerijoje atidaroma Kana
doje kuriančios lietuvių kilmės 
dailininkės Snaigės Šileikienės 
darbų ant popieriaus paroda Iš
ėjusio rudens ženklai Gimusi To
ronte S. Šileikienė studijavo To
ronto universitete ir “Ecole dės 
Beaux Arts” mokykloje Paryžiu
je. Studijavo grafiką, priklausė 
kanadiečių grafikų grupei “Open 
Studio”. Didelę įtaką menui tu
rėjo Toronte gyvenęs, kūręs ir 
dėstęs žymus lietuvis dailininkas 
Telesforas Valius. Sukūrusi šeimą 
S. Šileikienė keletą metų gyveno 
Ispanijoje. Nuo 1974 m. pradėjo 
dalyvauti grupinėse parodose 
Kanadoje, Prancūzijoje, Didžio
joje Britanijoje, Peru, JAV, Ispa
nijoje. Nuo 1978 m. surengė 10 
autorinių parodų - dvi iš jų įvyko 
Lietuvoje.

Beveik kasmet ji dėsto įvai
riuose kūrybiniuose dailės kur
suose. Dailininkės darbų yra įsi
giję įvairios Kanados įmonės ir 
bankai, taip pat Vilniaus univer
sitetas ir tarptautinio meno mu
ziejus Ispanijoje. Apie jos kūrybą 
paskelbta nemažai straipsnių 
spaudoje, sukurtas filmas, įei
nantis į seriją filmų The Artist’s 
Life, kurią sudaro 13 laidų apie 
įvairius Kanados menininkus. 
Pasak dailininkės, dabartinėje sa
vo kūryboje ji nagrinėjanti gyve
nimo laikinumo sąvoką, siekia 
suvokti nebuvimą. Parodos atida
rymo metu dailininkės vyras ra
šytojas A. Šileika pristatys Ka
nadoje išleistą savo naujausią ro
maną Woman in Bronze. Iki gegu
žės pabaigos Lietuvos aido galerijoje 
veiksiančią parodą remia Kanados 
ambasados biuras Vilniuje. Inf.

Rūta Melkienė, PFP
Financial Advisor

§ Scotiabank

XXXV Kanados lietuvių die
nos gegužės 20-22 d.d. praėjo 
sklandžiai ir su pasisekimu. To
ronto Lietuvių Namuose vyko 
atidarymas ir plati filatelistų pa
roda. Po oficialios dalies šiltai 
priimtas iškviesto iš Lietuvos šiai 
šventei “Keistuolių teatro” pasi
rodymas. Šeštadienį kėgliavimo 
ir krepšinio rungtynės, KLB apy
linkių pirmininkų susirinkimas, 
Muziejaus archyve ir Anapilio 
parodų salėje KL dienų ir Tauto
dailės instituto paroda. Vakare 
gausiai dalyvauta pokylyje, kur 
po skanios vakarienės “Keistuo
lių teatras” savo dainomis publi
ką net išjudina šokti, o vėliau 
grojo “Graham Howe” orkest
ras. Sekmadienį po teatro pasiro
dymo vaikams Prisikėlimo para
pijoje, daugiau kaip 500 žiūrovų 
susirinko koncertui Anapilyje iš
girsti gražių Toronto, Hamiltono, 
Otavos, Montrealio bei Anapilio 
“Gintarėlių” dainų, pasigėrėti 
Toronto grupių ir Hamiltono 
tautiniais šokiais. Vakare krepši
nio rungtynėmis ir priėmimu St. 
Michael’s gimnazijoje užsibaigė 
įvairi ir smagi šventė. (Plačiau kt. 
nr.) Dlv.

DAINŲ 
ŠVENTĖ
ČIKAGA • 2006

ATSILIEPK
DAINA

Kviečiame chorus 
registruotis 

www.dainusvente.org

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

5 m. “variable” mortgičiai - 3.4%

Mielai Jums patarnausiu 
visais paskolų ir investicijų 

klausimais

“Skambėjai gražiausiomis gies is
Palaidotas muzikas Jonas Govedas (1950-2005)

Šių metų gegužės 7 d. Šv. 
Mykolo ligoninėje Toronte vė
žio liga atėmė iš mūsų tarpo 
muziką kompozitorių Joną Ed
vardą Govedą. Gimęs Anglijo
je, augęs Toronte, Kanadoje, 
Jonas buvo plačiai žinomas mu
zikas, palietęs daugybę muziki
nių ir nemuzikinių širdžių. Jis 
nuo mažų dienų pasižymėjo ne
paprastu talentu. Pradėjęs dai
nuoti Šv. Jono Kr. parapijos 
chore, būdamas tik 11 metų jau 
užkopė už vargonų ir pradėjo 
savo muzikinę karjerą. Jis buvo 
visiems pažįstama ir esminė 
mūsų kultūrinio gyvenimo as
menybė.

Maldoms prie jo karsto ge
gužės 10 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje susirinko daugybė 
draugų, kolegų, jaunų ir senų 
choristų, pažįstamų, kurie už
pildė ir vos tilpo visi šventovėje. 
Visus jaudino jo sukurtas gies
mes giedojęs jungtinis choras, 
vadovaujamas Dalios Viskon- 
tienės, ir jautrūs kolegų bei 
draugų atsisveikinimo žodžiai. 
Muzikinėje programoje taip pat 
dalyvavo smuikininkai Atis 
Bankas ir Rūta Melkienė, var
gonais akompanavo Ilona Be- 
resnevičienė ir Danguolė Radt
ke, solines partijas giedojo Ani
ta Puodžiūnienė ir Danguolė 
Radtkė. Maldoms vadovavo 
Anapilio klebonas prel. Jonas 
Staškevičius su kun. A. Simana
vičiumi, OFM, kun. P. Šarka, 
OFM, ir kun. V Staškevičiumi. 
Velionies mėgstamo poeto 
Brazdžionio baladę skaitė. Lai
ma Underienė, Toronto apylin
kės pirmininkė Danutė Garba- 
liaūskienė perskaitė Lietuvos 
seimo pirmininko Artūro Pau
lausko laišką, kuris buvo įteik
tas kartu su Jonui skirtu seimo 
medaliu už nuopelnus išeivijai 
muzikos srityje. Muzikų vardu 
atsisveikino Nijolė Benotienė ir 
Rita Kliorienė, Anapilio para
pijos chorų vardu - Kazimieras 
Jonušonis, draugų ir šeimos 
vardu - Giedra Paulionienė. 
Taip pat išsamiai apie jį kalbėjo 
mokytoja Margaret Stanfield ir 
dirigentas Mark Bell.

Baigęs Toronto universite
to muzikos fakultetą (kur uni
versiteto laikraštyje bendradar
biavo rašydamas skyrių “Dear 
Johann”), Jonas studijavo var
gonavimą Anglijoje. Pasižymėjo 
kaip akompanuotojas-dirigen- 
tas ne tik lietuvių, bet ir kana

diečių solistams bei chorams. 
Lietuviai jį geriausiai pažįsta 
kaip Toronto chorų “Varpas”, 
“Aras”, “Antroji jaunystė”, 
“Angeliukai”, “Volungė” ir Ha
miltono “Aido” akompanuoto- 
jas ir, kai kuriems iš jų, įvairiais 
laikotarpiais - vadovas. Vėliau 
išryškėjo žymus kompozitoriaus 
talentas - “vėliau” turbūt tik to
dėl, kad jis pats nesiskelbė, ne
ieškojo pagerbimų - nors sce
noje visada jautėsi, kaip namie. 
Akompanuodamas chorams ir 
solistams jis keliavo Kanadoje, 
JAV, Europoje ir Pietų Ameri
koje.

Jonui muzika buvo kaip 
deguonis. Augo ir dirbo dviejo
se kultūrose - daugiau kaip 20 
metų kanadiškoje mokykloje 
(Howard Public Šchool) ir taip 
pat, pastaruoju laiku su chorais 
Riverdale Youth Singers, The 
Milton Singers ir High Park 
Choirs of Toronto. Lietuviai net 
nežinojo, kokiais pasiekimais jis 
buvo pasižymėjęs Kanados vi
suomenėje. Jis buvo kviečiamas 
akompanuoti Toronto mokyklų 
tarybos (TDSB) įvairiems suau
gusių ir vaikų chorams bei jung
tiniams chorams nesuskaičiuo
jamuose festivaliuose Massey 
Hall, Roy Thomson Hall ir ki
tur. Jis buvo nepamainomas 
TDSB muzikos stovyklose, va
sariniuose mokytojų kursuose 
York universitete ir chorinio 
dirigavimo seminaruose. Jo 
kompozicijos išleistos Gordon 
V. Thompson ir Leslie Music. 
Jo kolegos kanadiečiai žinojo, 
kad jam prasmingiausia valan
da buvo 1994 Dainų šventėje 
(su gipsuotu riešu) dirigavimas 
13,000 balsų jungtiniam chorui, 

kuris giedojo jo sukurtą giesmę 
Už Lietuvą, tėvynę motiną.

Apie Jono asmenybę, mu
zikinį talentą ir plačius pasieki
mus dirbant su vaikų chorais 
kanadiškoje aplinkoje kalbėjo 
jo kolegos Mark Bell (RYS di
rigentas) ir Howard Public 
School muzikos mokytoja Mar
garet Stanfield. Iš jų susirinku
sieji girdėjo tai, ką bent iš dalies 
jau žinojo, bet su pasididžia
vimu galėjo gėrėtis, kad ir kiti 
žino, koks jis nepaprastai ta
lentingas pianistas (“he was like 
a force of nature at the piano... 
poured his body and soul into 
his playing”).

Kaip kompozitorius, jis pa
sižymėjo rašydamas muziką 
dainoms, kurioms tik jis suge
bėjo akompanuoti. Jose piani
nas neliko nuošalyje, bet jo mu
zika tapo esminė dainos dalis, 
interpretavo tekstą ir suaudė 
balsus. Toliau kolegos aiškino, 
kaip puikiai Jonas suprato vai
kų balsus, mokėjo savo juokais, 
kantrybe ir kūrybingumu su vai
kais užmegzti ryšį, išgauti iš jų 
pačias gražiausias gaidas. Vy
resniems, kolegoms, Jonas ne
gailėjo kritikos, patarimų, 
bendradarbiavimo valandų. Jis 
buvo lojalus ir pasišventęs savo 
darbui iki pat gyvenimo pabai
gos. M. Stanfield pasakė tai, ką 
širdyse visi būtų tarę: “John is a 
Canadian treasure, one who 
hasn’t yet been recognized 
sufficiently. His music deserves 
to be embraced, performed, 
cherished and celebrated”.

Lietuviams Jonas buvo pa
žįstamas, savas. Net ir nedir
busiems su juo jis jautėsi arti
mas. Jo kartais keistas humoras 
ir sąmojis (su atitinkamu anta
kių kraipymu ar akių vartymu, 
savitu juoku) pridengė giliai 
menišką sielą. Jis mėgo kalbą, 
žodžių žaismą ir poeziją. Jam 
patiko bendrauti (kai turėjo 
ūpą), dviračiu važinėti po To
rontą, fotografuoti. Jo laidotu
vių metu draugai parapijos 
salėje surengė nuotraukų paro
dėlę iš a.a. Jono gyvenimo.

Lietuvių tarpe dar nepa
kankamai žinoma apie jo dar
bus ir pasiekimus, apie visą jo 
įnašą išeivijos ir Kanados 
muzikai. Jis ilgai gyvuos mūsų 
visų širdyse, ir savo dainose. 
Velionis palaidotas lietuvių Šv. 
Jono kapinėse Mississaugos 
Anapilyje. RSJ

HAMILTONO PENSININKŲ NAMAI
° RAM B YNAS ”

Vieno miegamojo butai su virtuve 
apie $600 mėnesiui su apšildymu

Jei norite apsigyventi dabar ar ateityje lietuvių 
tarpe, gerai prižiūrėtame pastate su sporto kambariais, 
sauna ir lietuviška biblioteka, gražioje gamtoje ant 
kalnelio, tarp ąžuolų ir pušelių -

REGISTRUOKITĖS DABAR
SKAMBINKITE

ANTANUI ŠLEKAIČIUI tel. 905-526-8281
Visi, kurie norėtų apsigyventi ar apžiūrėti “Rambyną”, 

kviečiami apsilankyti
1880 Main SLW-, Hamiltone, “OPEN HOUSE” 

ŠEŠTADIENI ar SEKMADIENI, gegužės 28-tą ar 29-tą 
nuo 11-tos vai. ryto iki 3-čios v.p.p.

Čia bus proga susitikti su administratoriais ir 
gyventojais, pasivaišinti ir apžiūrėti patalpas.

“RAMBYNO” administracija

• Krašto valdyba dėkoja Ka
nados lietuvių fondui už metinę 
finansinę paramą.

• Kanados baltiečių federa
cijos metinės ekumeninės pamal
dos, skirtos Sibiro tremtinių at
minimui, įvyks antradienį, birže
lio 14, 7 vai. vak. Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje.

• KLB KV pirm. R. Žilins
kienė ir vicepirm. V. Stanevičienė 
dalyvavo parlamentarės Jean 
Augustine priėmime, kuriame 
kalbėjo socialinių reikalų minis- 
teris Ken Dryden.

• Kultūros komiteto pirm. 
A. Vaičiūnas dalyvavo VIII Dai
nų šventės organizacinio komite
to posėdyje Čikagoje.

• Gegužės 5 d. KLB Otavos 
apylinkės pirm. Rūta Kličienė at
stovavo KLB Kanados . estų 
bendruomenės suruoštoje spau
dos konferencijoje Otavoje. Bu
vo nurodytos priežastys, kodėl 
Kanados valdžios atstovai netu

rėtų dalyvauti Antrojo pasau
linio karo pabaigos šventėje 
Maskvoje. Taip pat krašto val
dyba savo pareiškimą nusiuntė 
Kanados premjerui Paul Martin.

• KLB krašto valdyba išlei
do R. Žemaitytės-Deluliis knygą 
Lietuvių literatūros skaitiniai. Tai 
vertinga mokymo knyga, labai 
glaustai apžvelgianti visą lietuvių 
literatūrą nuo raštijos pradžios 
iki XXI šimt. Įspūdį, kokia yra 
mūsų literatūra, kaip ji keitėsi, 
kokios literatūrinės srovės for
mavo mūsų raštiją, gali susidaryti 
kiekvienas, peržvelgęs šią knygą. 
Tai knyga išeiviams iš Lietuvos, 
nes kiekviename puslapyje iš
našose gausu paaiškinimų, todėl 
skaityti labai lengva. Kaip kny
gos autorė sako, kiekvienas išei
vijos mokinys privalo žinoti ne 
tik visuotinę lietuvių literatūrą, 
bet ir tuos autorius, kurie gyvena 
šalia, toje pačioje bendruomenė
je, tokius kaip prel. P. Gaida, Č. 
Senkevičius, JAV gyvenanti J. 
Švabaitė. Rūta Žilinskienė

KLF valdybos posėdis įvyko 
gegužės 9, Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Dalyvavo 
pirm. A. Nausėdas, sekr. D. Sher 
ir V. Stanevičienė (KLB atstovė). 
Pirmininkas painformavo valdybą 
apie praėjusį KLF metinį susirin
kimą ir jame svarstytus reikalus, 
apie aplankytas lietuvių apylinkes 
Vasagoje bei Toronte ir perskaitė 
išlaidų apyskaitą (š.m. kovo 8 die
nos iki gegužės 9 dienos), pristatė 
valdybai administratoriaus L. Ba- 
ziliausko paruoštą gauto pašto in
formaciją. Svarstyti skelbimų 
spaudoje reikalai, numatyti Fon
do žiniasklaidos planai ir projek
tai. Kitas valdybos posėdis birže
lio 27 d. ten pat. D.B.S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Ka

nados lietuvių fondui už suteik
tą paramą leidžiant Lietuvos jū
rininkų žodyną.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga

http://www.dainusvente.org
mailto:ruta.melkiene@scotiabank.com
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Anapilio žinios
• Gegužės 18, trečiadienį, 

palaidotas a.a. Gintautas Mita
las, 77 m. amžiaus.

• Pavasarinė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus gegužės 
29, ateinantį sekmadienį. Pamal
dos kapinių koplyčioje bus 3 v. 
p.p. Pamokslą sakys kun. Arūnas 
Brazauskas, OFM. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarką prižiūrės To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa. 
Mokyklinis autobusas į pamaldas 
veš maldininkus nuo Islington 
požeminių traukinių stoties 2.30 
v.p.p., o nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienį važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs gegužės 29, sekmadienį, 
bus ruošiami KLKM dr-jos sky
riaus Anapilio salėje. Pietauti bus 
galima ištisą dieną ir atsigaivinti 
vynu arba lietuvišku alučiu.

• Ryšium su Kapinių lanky
mo diena, Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje ateinantį sa
vaitgalį sekmadieninės Mišios bus 
aukojamos šeštadienį, 2 v.p.p.

• Deimantės Grigutienės va
dovaujamas choras “Gintarėliai” 
išleido savo naują garsaplokštę 
(CD), kurią platina sekmadie
niais parapijos salėje.

• Anapilyje veikiančiame 
Kanados lietuvių muziejuje da
bar vyksta paroda: “Prisiminkime 
Lietuvių dienų linksmybes!” Pa
rodoje pamatysite vaizdus iš įvai
riose vietovėse suruoštų Kanados 
lietuvių dienų. Sekmadienį paro
da atidaryta nuo 9.30 v.r., o pir
madienį - nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

• Mišios gegužės 29, sekma
dienį: 9.30 v.r. už mirusius Vlado 
Pūtvio šaulių kuopos narius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje gegužės 28, 
šeštadienį, 2 v.p.p. už a.a. Bronių 
Pakštą; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje gegužės 28, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Agnietę ir 
Praną Pargauskus.

Muziejaus-archyvo žinios
• Lietuvių dienų parodoje 

atsilankė daug svečių iš įvairių 
vietovių. Buvo grupės montrea- 
liečių, hamiltoniečių, Niagaros 
pusiasalio lietuvių, taip pat nese
niai atvykusių svečių iš Lietuvos. 
Iš mūsų archyvo parūpi nom KLB 
Otavos apylinkei Sibiro nuotrau
kų Birželio 14-tosios trėmimų 
minėjimui.

• Kanados lietuvių fondas 
muziejaus-archyvo išlaikymui au
kojo $9,300, “Paramos” kredito 
kooperatyvas - $1,500. Muziejui 
taip pat aukojo B. ir P. Sapliai, T. 
ir P. Pargauskai, A. Rudnickas, 
R. Mitalas ir kt. Ačiū visiems.

Kanados čiabuvių diena, 
birželio 21, skirta pirmųjų tautų 
ir inuit kilmės gyventojų kultūros 
pagerbimui. Tai - dalis “Celebra
te Canada” programos, kurioje 
dar yra Šv. Jono krikštytojo diena 
(birželio 24), Daugiakultūrišku- 
mo diena (birželio 27) ir Kana
dos diena (liepos 1). Informacija 
teikiama tinklalapy www.cana 
dianheritage.gc.ca/canada

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį, Kana

dos lietuvių dienų proga, parapi
jos šventovėj lankėsi daug svečių 
iš kitų lietuvių telkinių. Per 10. 
45 v.r. Mišias giedojo parapijos 
choras.

• Parapijos jaunimo choras 
nuo rudens pradės ruoštis Dainų 
šventei, kuri vyks 2006 m. Čika
goj. Norintieji įsijungti į šį chorą 
ir dalyvauti Dainų šventėj, kvie
čiami jau dabar registruotis pas 
Aleną Skrinskaitę ei.paštu: 
askrinskas@hotmail.com .

•Šis sekmadienis skirtas lie
tuvių kapinių lankymui. Pamink
lus šventins prieš Mišias tuo metu 
kapines lankantys kunigai. Mi
šios vyks kapinių koplyčioje 3 v. 
p.p., pamokslą sakys Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos vikaras 
kun. Arūnas Brazauskas, OFM.

• Ateitininkų jubiliejinė sto
vykla vyks š.m. birželio 29 - lie
pos 4 d.d. “Dainavos” stovykla
vietėj. Registracijos blankus ga
lima gauti parapijos raštinėje ar 
pas dr. J. Čuplinskienę 416 533- 
7425.

• Šį sekmadienį bus daroma 
trečia ir paskutinė rinkliava To
ronto arkivyskupijos “Share Li
fe” vajui.

• Sibirinių trėmimų minėji
mas, kurį rengia Baltiečių federa
cija, vyks šios parapijos šventovėj 
birželio 14, antradienį, 7 v.v. Tą 
dieną Mišių vakare nebus.

• Darbo talkos savaitgalius 
nuo gegužės 27 d. iki stovyklos 
pradžios paruošti “Kretingos” 
stovyklavietei organizuoja para
pijos tarybos stovyklavietės prie
žiūros sekcija, kuriai vadovauja ir 
galinčius padėti kviečia Rūta Jag- 
lowitz 416 622-9919 ar ruth. 
iaglowitz@senecac.on.ca.

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 29: 8 v.r. už a.a. Mykolą Jasio- 
nį; 9 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 10.45 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas, už a.a. Bronių 
Gricių, už a.a. Aloyzą Rūtą; 12.15 
v.p.p. už Stanionių šeimos mirusius.

Ateitininkų dėmesiui! Jubi
liejinei stovyklai artėjant (birže
lio 29-liepos 4 d.d. “Dainavoje”), 
visi moksleiviai, studentai ir sen
draugiai, dabartiniai ir buvusieji, 
kviečiami užpildyti anoniminę 
apklausos anketą, kuri yra pa
skelbta organizacijos interneto 
adrese http://www.ateitis.org. 
Sekti nuorodą apie narių ap
klausą. Visų narių nuomonės 
svarbios!

Maironio mokyklos žinios
• Gegužės 27, penktadienį,

6.30 v.v. iškilmingas mokslo metų 
užbaigimas įvyks Prisikėlimo pa
rapijos salėje su vakariene ir 
programa.

• Gegužės 28, šeštadienį, 
Keistuolių teatras iš Lietuvos at
vykęs Kanados lietuvių dienoms 
pasirodys mokykloje.

• Birželio 11 - paskutinė pa
mokų diena; bus išdalinti pažy
mėjimai.

• Kviečiame aplankyti tink- 
lalapį www.maironiomokykla.net

Živilė

Lietuvių Namų žinios
• Gegužės 22 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 185 svečiai, 
jų tarpe buvo Š. Marčiulionio 
krepšinio akademijos sportininkai 
ir vadovai.

• LN valdybos posėdis - bir
želio 8 d., 7.30 v.v. LN seklyčioje.

• Gegužės 26 d., 7.30 v.v. LN 
Karaliaus Mindaugo menėje - 
Keistuolių teatro 2 dalių muzikinis 
pasirodymas. Maloniai kviečiame. 
Bilietai bus parduodami tą vakarą 
prie įėjimo; kaina $20.

• LN Kultūros komisija yra 
gavusi vertingų, naujai išleistų 
knygų iš Lietuvos. Taip pat turi 
daugiau kaip 160 vaizdajuosčių. 
Teirautis telefonu 416 769-1266 
arba rašyti el.paštu vkulnys@hot- 
mail.com.

• “Lokyje” galima gauti me
daus ir kitų lietuviškų maisto ga
minių. Teirautis tel. 416 534-8214.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintieji pa
siimti sekmadieniais gaminamų 
patiekalų į namus prašomi iš 
anksto užsisakyti tel. 416 532 3311.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. V. 

Sendžiko atminimui $50 aukojo L. 
Balsienė. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už au
kas. Jos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.
Išganytojo parapijos žinios

• Moterų draugijos rengia
mas “bazaras” įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 28, nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 
Daiktai ir drabužiai pardavimui 
pristatomi penktadienio vakare 
tarp 6 ir 8 v.v.

• Šį sekmadienį, gegužės 29,
9.30 v. ryto pamaldos su Šv. Ko
munija, kurią pirmą kartą priims 
visi paruošti mūsų vaikučiai. Po 
pamaldų 11 v.r. Lietuvių Namų 
seklyčioje įvyks konfIrmantams 
pamoka.

• Birželio 5, sekmadienį,
9.30 v. rytą pamaldose Šv. Komu
nija nebus dalinama, bus liepos 
3, 11.15 v.r. pamaldose.

Toronto savivaldybės kultū
rinių reikalų skyrius rengia 6- 
tąsias “atvirų durų” dienas 
gegužės 28 ir 29 d.d. Tai pirmasis 
Šiaurės Amerikos miestas, su
rengęs tokį renginį. Atvirų durų 
sąraše - 48 pastatai, kurių se
niausi yra Scadding Cabin, pas
tatytas 1794 m., ir Fort York tvir
tovė, kurioje yra visoje Kanadoje 
daugiausia 1812 m. karo laiko
tarpio pastatų. Informacija tei
kiama tinklalapyje www.doors- 
open.org.

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

IŠNUOMOJAMAS kaimo aplin
koje namas savaitėms arba mė
nesiams. Yra keturi miegamieji, 
židinys bei visi virtuvės ir skalbi
mo reikmenys. Skambinti Ritai 
tel. 705 487-0051.

CONSTRUCTION LTDJ
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

Sv. Kazimiero parapijos Kėgliavimo klubas užbaigė sezoną su 
šokių vakaru gegužės 14 d. Šiemet sezono ir taip pat baigmės 
čempionai yra (iš k.) Richard Martell, Stella Partyka, Stan 
Bardo, Stanley Rašytinis, Cecilė Morin. Trūksta Antano Mickaus. 
Norintys prisijungti prie klubo prašomi kreiptis į sekretorių 
Stanley Rašytinį tel. 450-656-9425. Naujas sezonas prasidės š.m. 
rugpjūčio mėn. pabaigoje Nuotr. S. Rašytinio

Aušros Vartų parapijos 
ŽINIOS

Aušros Vartų parapijoje 
Pirmoji Komunija bus birželio 
5, sekmadienį, per 11 vai. Mi
šias. Vaikus Pirmajai Komunijai 
paruošė Daiva Jaugelytė-Zat- 
kovic.

Lietuvos kredito unijų va
dovai Ramūnas Stankevičius ir 
Sigitas Bubnys gegužės 21 d. at
vyko į Tarptautinį DID (Desjar
dins International Develop
ment) seminarą, kuris vyks Kve
beko civilizacijos muziejuje ge
gužės 24 - 27 d.d. Tame semina
re dalyvaus ir Regina Piečaitie- 
nė. Svečiai grįš į Lietuvą gegu
žės 31 d.

Penki Lietuvos karininkai, 
studijavę anglų ir prancūzų kal
bas St. Jean sur Richelieu, 
Que., kariuomenės bazėje, ge
gužės 28 d. grįžta Lietuvon. Ki
ta grupė į bazę atvyks rugpjūčio 
pradžioje.

Didelis būrys montrea- 
liečių (choristų, vadovų ir šiaip 
svečių) buvo nuvykę Torontan į 
XXXV Lietuvių dienas. Buvo 
puiki proga aplankyti Tautodai
lės ir K.L. muziejaus parodas, 
susitikti su seniai matytais pa
žįstamais ir dalyvauti įvairiuose 
šios šventės renginiuose. D.S.

Montrealio lietuvių akade
minis sambūris nustojo veikti 
maždaug prieš 10 metų. 2005 
m. gegužės 13 d. keletas buvu
sių Akademinio sambūrio narių 
(Hilda Lapinienė, Alvyra Povi- 
laitienė, Jūratė Tanner, Algis 
Beniušis, Justas Kibirkštis ir 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE. BROUILLETTE. CASTELLI INC. 

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

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

Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos 1990 m. gimusių koman
da atvyko į Kanadą gegužės 18 d. su treneriu Gintaru Razučiu (deši
nėje) ir vadove Aldona Nausėdiene (2-ra iš d.). Pakeliui į Niagaros 

- krioklį gegužės 19 d. jie lankėsi Anapilyje, TŽ raštinėje ir KL muzie
juje (viduryje direktorė dr. Rasa Mažeikaitė) Nuotr. R. Jonaitienės

Romas Verbyla) susirinko ap
svarstyti tolesnį Sambūrio liki
mą. Buvo peržiūrėti organizaci
jos dokumentai ir nutarta juos 
sutvarkius pasiųsti į Lietuvių 
muziejų-archyvą Mississaūgoje, 
ON. Sambūriečiams visada bu
vo brangi ir verta pasididžiavi
mo Vinco Krėvės vardo litera
tūrinė premija, kurią jie įkūrė 
1952 m. suaukodami kiekvienas 
savo vienos dienos uždarbį. Visi 
dokumentai nėra dar surasti, 
dėl to prašome kiekvieną buvu
sį sambūrietį peržiūrėti savo 
stalčius, ir jei bus surasti proto
kolai, nuotraukos ar veiklos ap
rašymai, juos perduoti vienam 
iš aukščiau paminėtų asmenų. 
Visų narių visuotinis susirinki
mas yra numatomas rugsėjo 
mėnesį. Apie tai bus pranešta 
vėliau. Prašau pagalvoti, kokia 
tolesnė veikla jums, sambūrie
čiams, būtų įdomi, ir perduoti 
savo norus dabar arba atsinešti 
visus pasiūlymus ir prisimini
mus į susirinkimą. J.T.

A.a. Agotos Knystautienės 
atminimui Vaiko tėviškės na
mams aukojo: $100 - S.R.A. 
Ališauskai; $60 - R. Rudinskas; 
$50 - J. Kibirkštis, I. Mališka; 
$40 - R.M. Jurkai; $25 - S. Sku
čienė, G. Kudžmienė, E. Kudž- 
mienė; $20 - V. Murauskas, B. 
Rupšienė, D. Staškevičienė, 
V.N. Jakoniai, P.R. Brikiai, M. 
Malcienė, R.V. Bulotai, V. Bar
šauskas, A. Piešina, R.S. Bulo
tai; $15 - Z.A. Burkšaičiai. Au
kotojams dėkoja -

KLKM dr-jos Montrealio sk.

http://www.cana
mailto:askrinskas@hotmail.com
mailto:iaglowitz@senecac.on.ca
http://www.ateitis.org
http://www.maironiomokykla.net
mailto:vkulnys@hot-mail.com
http://www.doors-open.org

