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Tautos kančių atskleidimas
Birželio mėnuo atlydi vasaros pradžią, gamtos 

suklestėjimą, tačiau lietuviams tai liūdesiu peraustas lai
kotarpis. Pirmųjų Sibiran trėmimų - birželio išvežimų ne
patyrę tautos vaikai privalo apie juos sužinoti, kaip bejė
gės tėvynės nepamirštamai skaudų išniekinimą. Bręstan
čios tautos pareiga yra išsaugoti savo istoriją, gerbti savo 
didžiūnus, neapleisti nei savo nuskriaustųjų, nei principų, 
už kuriuos šie kentėjo. Praeitį reikia išlaikyti gyvą ne tik 
norint pagerbti už kraštą kovojusius, bet ir mokyti ateities 
kartas.

I
STORIJA yra išsaugojama įvairiais būdais - pasako
mis, nuotraukomis, raštais, paveikslais, paminklais. 
Dainos apie partizanus, parodos, minėjimai, eilėraš
čiai irgi padeda jos neužmiršti. Mažiau įprastas būdas 

praeitį pažinti yra betarpiškai atskleisti jos tikrovės pavyz
džius prieš akis. Šiais laikais tai nėra naujovė. Gyvename 
neriboto atvirumo, nesulaikomos informacijos amžiuje. 
Pradedame priprasti prie aštriai tikroviškų filmų ir greitu 
ryšiu perduodamų kraupių šiandienos pasaulio įvykių te
levizijoje. Vis dėlto itin žiauriai gali atrodyti spausdinimas 
tautą pasmerkiančių naikinimui dokumentų, išlaikymas 
kankinimo priemonių ir vietovių, telkimas subyrėjusios 
santvarkos tuščios didybės paminklų. Ir ką laimėtume su
triuškindami senosios santvarkos ikonas, sudegindami 
praėjusio penkiasdešimtmečio dokumentaciją? Tinkamu 
ir tinkamoje dvasioje priimamu praeities atskleidimu gali
ma daug daugiau pasiekti, svarbiausia - pasimokyti.

D
AR vienas “Grūto parkas”, tokio didelio atgarsio 
nesulaukęs, tai poezijos rinkinys Grūto parko lyri
ka, išleistas 2000 m. Vilniuje. Be abejonės, nuo 
sovietinės okupacijos nukentėjusiems sunku šią knygą pa

imti į rankas, šiurpu akimis permesti tautos dvasią naiki
nusį, raudonąjį košmarą liaupsinančias frazes. Tačiau ka
žin ar nėra blogiau vaidinti, kad jos nebuvo? Kaip rašo 
rinkinio redaktorius, V. Paulauskas: “Galima sudeginti 
visas knygas, nugriauti visus paminklus, perrašyti istorijos 
vadovėlius, bet praeitis nepasikeis”. Jis apgailestauja, kad 
praėjus dešimtmečiui nuo nepriklausomybės “išliko gajos 
tarybinių laikų tradicijos”, būtent istorinio braukymo, iš
kėlimo tik vienos, oficialiosios linijos, neįtraukiant į pas
kutinio dešimtmečio antologijas tarybinių eilėraščių, lyg 
tai jų nebūta. Tai yra stengimasis pamiršti kas buvo. Kaip 
tai valdžiai pataikaujantys poetai ir kiti jos tarnai susigy
veno su savo išdavikiška veikla? Šis klausimas ne mums 
spręsti, ne mums juos teisti. Tačiau keblu, ne tik okupaci
jų nuskriaustiesiems, o ir jų vaikams bei vaikaičiams ban
dyti aiškinti, kodėl anie taip darė, kodėl, pavyzdžiui, tų 
134 poetų rinkinyje yra ir išeivijos poetų, kai kurių gerai 
žinomų ir gerbiamų pavardžių? Ne jausmais, bet šaltais 
istoriniais duomenimis galima atsiliepti, pripažįstant, kad 
visais istorinių lūžių laikais didelė visuomenės dalis, net 
menininkų, pasiduoda įsigalėjusiai totalitarinei-diktatūri- 
nei valdžiai. Baimė ir troškimas išlikti, pralobti, priverčia 
daugybę žmonių daryti tai, kuo iš esmės netiki. Per didelė 
informacijos liūtis, visa nuoginantis atvirumas turi savo 
kainą. Tačiau daug nesveikiau praeitį slėpti. Praeitin per 
rožinius akinius žvelgti, ją juoda užuolaida pridengti ne
naudinga, nes tik blaivios dienos šviesoje galima iš jos iš
mokti apie dabartį ir ruošti kelią ateičiai. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Konservatorių valdžiai 6 metai
Ontario konservatoriai bir

želio 9-10 savaitgalį atšventė sa
vo šešių metų valdymo jubiliejų. 
Laimėję rinkimus su “sveiko 
proto revoliucijos” šūkiais, kon
servatoriai su Mike Harris prie
šaky pradėjo įgyvendinti savo 
rinkiminius pažadus, dažnai pa
žeisdami ligi tol politiniai sau
gius “vidurio kelio” principus. 
Žadėta per 3 metus sumažinti 
30-čiu nuošimčių (1999 metais 
dar 20% daugiau) asmeninius 
mokesčius; kas žadėta, beveik 
jau padaryta. Žadėta sumažinti 
valdžios politikų ir biurokratų 
aparatą; 1996 metais įstatymu 
sumažintas provincijos parla
mentas nuo 130 iki 103 narių, 
nuo 1995 metų atleista 21,000 
valdžios tarnautojų. Žadėta su
mažinti socialinę pašalpą, pašal
pos gavėjus priversti dirbti ar 
tobulintis amatuose; pašalpa su
mažinta 22%, per 6 metus šel
piamųjų eilės sumažėjo beveik 
600,000 (likę 400,000 daugiau
sia maži vaikai ir jų globėjai). 
Daugumos (išskyrus sveikatos, 
švietimo ir teisėtvarkos tarny
bas) departamentų biudžetai 
apkarpyti 20%, iki 1999 metų 
vidurio įvesta 800,000 naujų 
darbaviečių (žadėta 725,000). 
Per tą laiką buvo užminta daug 
kam ant kojų: šiaušiasi unijos, 
kurių teisės ir galios buvo ap
karpytos; švietimo tarybos, mo
kytojai, kurių biudžetai apkar
pyti, spaudžiama daugiau laiko 
pašvęsti mokymui. Kartais sun

ku matyti, kur baigiasi sveikatos 
tarnybų vargai, o kur prasideda 
politinio spaudimo retorika ir 
dirbtinos krizės dėl kadaise su
mažinto provincijos ligoninėse 
lovų skaičiaus. Bendrai paėmus, 
reikėtų konservatorių valdymą 
su mažomis išimtimis vertinti 
pozityviai - jie nors įrodė, kad 
drąsesni politiniai pakeitimai 
yra įmanomi.

Telehealth Ontario pavadini
mu neseniai įvesta sveikatos pa
tarimų tarnyba Ontario provin
cijoje. Prie telefono 1-866-797- 
0000 visą laiką (24 val./dieną, 7 
dienas savaitėje) budės medici
nos slaugė (RN, Registered Nur
se), kuri, išklausiusi ligos ar ne
galavimo simptomų, galės pa
tarti, ką daryti ir, jei yra rimtes
nis reikalas, kur kreiptis toliau. 
Med. slaugė taip pat galės pa
tarti mitybos bei jaunimo prob
lemų srityse. Sužeidimų ar ligų 
atvejais paskambinus šiai žiny
bai galbūt sutaupys kelionę į 
pirmosios pagalbos skyrius ligo
ninėse, kurie dažnai yra labai 
perpildyti. Tačiau patariama ir 
toliau avarijų ar kitais skubiais, 
kritiškais atvejais skambinti 
911.

Amnesty International savo 
40-tame metiniame pranešime 
iškėlė žmogaus teisių pažeidi
mus net 149 valstybėse. Šiame 
302 puslapių dokumente ir Ka
nadai teko vienas puslapis. Kri
tikuojamas policijos elgesys

(Nukelta j 8-tą psl.)

Prie Vilniaus rotušės Lietuvos jaunimas pasisako už Šiaurės Atlanto sąjungą - NATO

Atgimstanti Rusija ^tautasp.zubas
Gwynne Dyer, anglų Londone gyvenantis nepriklausomas kanadietis žurnalistas, 
kurio straipsnius spausdina 45 kraštai, įdomiai žvelgia į Rusiją. Straipsnis buvo 

išspausdintas š.m. balandžio 19-26 “The Baltic Times”
Prieš 40 metų balandžio 12 

Juri Gagarin buvo pirmasis 
žmogus erdvėje. Praeitą mėnesį 
15-kos metų erdvėlaivis “Mir” 
sudegė atmosferoje. Sudegė ir 
ant jo paviršiaus jaunatviškai 
linksmo Gararin’o (žuvo 1968 
m. lėktuvo nelaimėje) atvaizdas.

Simbolizmas aiškus. Ar Ru
sija žlugo visiems laikams, ar 
žlugo tik Sovietų Sąjunga?

Praėjo 10 metų, atsirado 15 
naujų valstybių, ir sunku į klau
simą atsakyti. Baltiečių kraš
tams Sovietuos žlugimas buvo 
tikra palaima. Kitus kraštus, 
kaip Moldovą ar Tadžikistaną, 
privedė prie nesibaigiančių ne
ramumų ir skurdo. Dėl pačios 
Rusijos dar negalima daryti aiš
kaus sprendimo.

Daugelis vyresnio amžiaus 
rusų su nostalgija atsimena so
vietinę praeitį, kai jų krašto bi
jojo visas pasaulis. Nuolat de
monstruojantiems prokomunis
tiniams pensininkams Gagarin 
yra simbolis viso, kas anais lai
kais buvo gera ir kas šiandieną 
yra pasmerkta. Daugeliui žmo
nių Sovietuos žlugimas buvo as
meninė tragedija: dingo užsitar
nautos pensijos, pakenčiama 
sveikatos priežiūra ir šilti butai. 
Viso gyvenimo pastangos užsi
tikrinti saugią senatvę nuėjo 
vėjais.

Tačiau ne vien tik ekonomi
nio saugumo siekia rusas. Nese
niai Maskvoje ir Petrapilyje įvy
ko masinės demonstracijos, 
daugiausia jaunų žmonių, 400 

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje bokštas, iš kurio žvelgia 
Aušros Vartų Marija

NTV televizijos tinklo žurnalis
tų. NTV tinklas, matomas visoje 
Rusijoje, laikomas patikimiau
siu ir baiminamasi, kad vyriau
sybė ryžosi jį suvaržyti ir likvi
duoti.

Gal tai ir teisybė. Pagrindi
nis NTV akcininkas, didžiulė 
natūralių dujų bendrovė Gaz
prom perėmė tinklo vadovybę ir 
atleido buvusius vadovus. Gaz
prom aiškina, kad tai daro eko
nominiais sumetimais, bet įta
riama, kad siekia išstumti vy
riausybės kritikus, nes priklauso 
valstybei. NTV steigėjas Vladi
mir Gusinski kaltinamas sukčia
vimu ir areštuotas Ispani
joje. Per paskutinius dvejus me
tus policija padarė 27 kratas 
NTV vyriausiojoje būstinėje.

Taip jau yra, kad Rusijoje 
niekas nesikeičia - Sovietinę ti
roniją pakeičia kito tipo dikta
tūra. Šiandieną kapitalistinė 
Rusija yra brutali, primenanti 
1880-jų laikotarpio Ameriką, 
kur pinigas valdo ir policiją, 
teismai daro tai, kas jiems įsaky
ta, o silpnieji statomi prie sie
nos. Tačiau gyvenam ne 1880- 
tais. Šiandieną Rusija pilna drą
sių ir gerai išsilavinusių žmonių, 
suprantančių, kad jie verti ge
resnio gyvenimo.

1960-jų Sovietų Sąjunga, 
kai Gagarin sklandė erdvėje ir 
visi gerbė rusus, buvo geresnė, 
kaip prieš 30 metų buvusi. Kalė
jimuose, nuo 20 milijonų kalinių 
1940-siais, buvo likę tik keletas 

milijonų. Valstybė sustabdė ma
sines įtariamųjų žudynes. Net 
ekonominis gyvenimas pagerėjo 
tiems, kurie sugebėjo laikyti lie
žuvį ir paklusti vyriausybei. Ta
čiau, kaip ten bebūtų, gyveni
mas nebuvo malonus. Vyriausy
bė savo piliečius traktavo kaip 
atsilikusius vaikus. Kiekvienas 
pareigūnas elgėsi lyg koks labai 
svarbus asmuo. Kai aš pirmą 
kartą 1980 m. lankiausi, mėnesį 
praleisti buvo pakenčiama, bet 
visą laiką gyventi būtų nepaken
čiama.

Naujoji Rusija nėra didinga. 
Perėjimą į rinkos ekonomiją 
vykdė tie patys ciniški valdinin
kai, dažnai valstybės turtą priva
tizavę į savo kišenes, ir kraštui 
kainavo ne mažiau kaip dešimt
metį ekonominės stagnacijos. 
Atminkim, kad prieš pusšimtį 
metų kraštas buvo George Or- 
wel knygai 1984 modelis. Dabar 
kalba eina apie NTV. Ar šis te
levizijos tinklas, geresnis už bet 
kurį iš Amerikos “Trijų didžių
jų”, išliks laisvas? Tikiuosi, kad 
išliks, bet nepulsiu į depresiją, 
jei taip nebus.

Rusija yra demokratinė, 
nors paskutiniai prezidento rin
kimai buvo gal net daugiau įtar
tini kaip rinkimai Amerikoje. 
Pinigai čia ne tik kalba, bet ir 
rėkia. Tačiau vis tiek yra geriau 
kaip buvo ir gal net Gagarin bū
tų pritaręs. Ir turbūt bus geriau 
vien dėl to, kad dauguma pilie
čių to nori. * * *

Straipsnį skaitydamas nega
li atsikratyti minties, kad dauge
lis autoriaus pastabų, skirtų Ru
sijai, tinka ir nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo kasdienybei. 
Svetimas žurnalistas supranta ir 
atjaučia sunkią Rusijos padėtį. 
Ar apie išeivijos spaudą galėtu
mėm tą patį pasakyti Lietuvos 
atžvilgiu? Mes užmiršom kaip 
gyvenom prieš 50 metų ir kūrė- 
mės pokario laikais. Šiandieną 
didžiuojamės savo namais, pen
sijom, sąskaitom banke ir deda
mės esą labai gudrūs: Lietuvą 
palikę jos sunkią valandą, kriti
kuojant ir mokom kraštiečius.

Užbaigdamas straipsnį jo 
autorius džiaugiasi, kad Rusija 
demokratinė ir tikisi, jog tokia 
ir bus, tuo parodydamas pasiti
kėjimą jaunesniųjų karta. Žmo
nės nebėga iš Lietuvos, kaip kai 
kas nori įtikinti mūsų spaudoje. 
Lyginant 1989 m. surašymo 
duomenis su 2001 duomenimis 
matom, kad gyventojų sumažėjo 
visuose trijuose baltiečių kraš
tuose: Estijoje - 13%, Latvijoje 
- 11%, Lietuvoje - 5%. Neuž- 
mirškim, kad 1989 m. tuose 
kraštuose gyveno daug rusų ir 
kitų tautybių, kurie po nepri
klausomybės atstatymo sugrįžo į 
savo kraštus.

ŠAS susitikimas Vilniuje
Vilniuje gegužės 28-31 d.d. 

vyko Šiaurės Atlanto sąjungos 
(NATO) parlamentinė pavasa
rinė sesija. Dalyvavo 19 ŠAS 
valstybių ir 16 nepilnateisių na
rių parlamentarai, tarptautinių 
organizacijų atstovai. Atskirai 
posėdžiavo Politikos bei Civili
nės saugos ir kiti komitetai, ku
riuose Lietuvos ministerial pa
darė pranešimus apie pasiruoši
mą narystei įvairiose srityse. 
Prezidentūroje buvo surengtas 
priėmimas sesijos dalyviams ir 
Lietuvos valstybės pareigūnams.

Gegužės 31d. įvyko visuoti
nis susirinkimas, kuriame buvo 
priimti du pareiškimai - dėl 
SAS plėtros ir padėties Balka
nuose. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, Lietuvos politikų pastan
gomis buvo pakartota ir papil
dyta nauja nuostata ŠAS parla
mentinės grupuotės Berlyno se
sijos deklaracija dėl ŠAS plėt
ros. Nauja Vilniuje priimta pa
straipa skelbia, kad jokia trečia 
šalis negali turėti veto teisės 
plėtros procesui. ŠAS generali
nis sekretorius Lord George 
Robertson pranešimą skaitė vi
sumos sesijoje, patvirtino Sąjun
gos ketinimus Prahoje tęsti plėt
ros procesą.

Susitikime su prezidentu 
Valdu Adamkumi, delegacijų 
vadovai pažymėjo, kad Lietuva 
yra padariusi didelę pažangą, 
vykdant narystės ŠAS įsiparei
gojimus. JAV delegacijos nariai 
pareiškė aiškią paramą Baltijos 
kraštų narystei. Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininko Al
vydo Medalinsko teigimu, dau
gelis delegacijų nepasigenda 
Rusijos dalyvavimo sesijoje, vi
sose būsimose diskusijose dėl 
ŠAS plėtros iki pat rudens sesi
jos Otavoje bus minima Lietuva 
ir kitos Baltijos valstybės.

Delegacija Rygoje
Lietuvos seimo delegacija 

gegužės 31 d. ir birželio 1-2 d.d. 
dalyvavo Rygoje vykusiuose 
Baltijos parlamentarų ir Baltijos 
tarybos posėdžiuose. Pirmame, 
jungtiniame posėdyje, įvykusia
me gegužės 31 d. buvo aptaria
ma Europos sąjungos plėtros, 
regioninio bendradarbiavimo 
bei parlamentų dalyvavimo 
“Šiaurės dimensijos” programo
je klausimai. Pranešimus skaitė 
Baltijos parlamentarų grupuo
tės prezidiumo pirmininkas Ro
mualdas Ražukas, Lietuvos 
ūkio ministeris Eugenijus Gent
vilas, Baltijos parlamentarų sau
gumo ir užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Landsbergis, užsienio 
reikalų viceministeris Evaldas 
Ignatavičius.

Baltijos parlamentarų 18- 
oje sesijoje, vykusioje birželio 
1-2 d.d. parlamentarai diskuta
vo Baltijos valstybių dalyvavimą 
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Šiaurės regiono veikloje, glau
desnį Baltijos ir Šiaurės kraštų 
parlamentarų bendradarbiavi
mą, verslo aplinkos kūrimą, 
transporto infrastruktūros plėt
rą. Taip pat buvo aptartas bend
ras Baltijos tranzito procedūros 
vykdymas bei bendrų pasienio 
kontrolės punktų įsteigimas.

Sesijoje taip pat turėjo būti 
priimtas kreipimasis į Rusiją, 
kviečiantis ją paremti Europos 
tarybos ir Europos parlamento 
nuostatas dėl įvairių SSRS nusi
kaltimų, 1940-1991 metais pa
dariusių Baltijos valstybėms ir 
piliečiams žalos ir nuostolių. Ja
me nebuvo kalbama apie atsi
prašymą ar padarytos žalos atly
ginimą. Latvių delegacijai pa
prieštaravus, kreipimasis nebu
vo priimtas.

Tyrė savivaldybių skundą
Europos vietos ir regionų 

valdžios kongresas (EVRVK) 
gegužės 30 d. Strasbūre patvirti
no Europos tarybos žinovų siū
lymus dėl Lietuvos savivaldybių 
pažeistų teisių. Kaip rašo BNS/ 
LGTIC, 39 iš 60 Lietuvos savi
valdybių pernai kreipėsi j teis
mą su kaltinimais, kad vyriausy
bė neskyrė papildomų pinigų 
naujai priskirtų funkcijų vykdy
mui. Vyriausybė pareiškė, kad 
Vilniaus miesto savivaldybė nuo 
1994 m. nemokėjo fizinių asme
nų pajamų mokesčio, ir savival
dybės įsiskolinimas jau viršijo 
94 mln. litų, o visos kitos savi
valdybės kartu paėmus valstybei 
skolingos 22.5 mln. litų. ET ži
novai pasiūlė, kad Lietuvos sa
vivaldybėms reikėtų suteikti tei
sę nustatyti ir praktiškai rinkti 
vietos mokesčius. Deleguodama 
naujas funkcijas, valdžia savival
dybėms turėtų perduoti ir ati
tinkamus finansinius šaltinius tų 
funkcijų vykdymui.

Pilnateisė PPO narė
Gegužės 31 d. Lietuva tapo 

141-ąja Pasaulio prekybos orga
nizacijos nare, seimui patvirti
nus derybų dėl narystės rezulta
tus, rašo ELTA/LGTIC. Pagrin
dinis PPO tikslas yra liberali
zuoti tarptautinę prekybą bei 
sudaryti teisines sąlygas atviros 
ekonomikos plėtojimui. Lietu
vos derybų delegacija oficialiai 
pabaigė šešerius metus truku
sias derybas dėl narystės praėju
sių metų spalio 2 d.

Narystė PPO suteiks Lietu
vai galimybę įgyti didžiausio pa
lankumo prekyboje statusą su 
140 valstybių - PPO narių. 
Krašto prekyba taps pastovesnė, 
atsivers geresnės sąlygos užsie
nio investicijoms ir eksportuo
tojams. Lietuvos įsipareigojimai 
apima maksimalų importo mui
tų tarifų lygių nustatymą, įsipa
reigojimus žemės ūkio politiko
je bei paslaugų rinkoje. Keisis 
163 prekėms taikomų muitų ta
rifų normos. RSJ
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Lietuvos vyskupai, dalyvavę Romoje kardinolų insignijų įteikimo iškilmėje, kurioje tuos ženklus gavo ir 
kardinolas A. J. Bačkis. Iš kairės: arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, kardinolas A. J. Bačkis, vysk. J. Boruta, SJ, 
vysk. J. Žemaitis, MIC, vysk. J. TunaitisQ AUGINIAME GYMIME

SPAUDOS BALSAI

Vysk. Juozas Žemaitis, MIC, 
gegužės 1-2 d.d. Varšuvoje daly
vavo Lenkijos vyskupų konferen
cijoje, j kurią susirinko 90 Lenki
jos vyskupų, taip pat atstovai vys
kupai iš 17 Europos kraštų. Joje 
kalbėta apie Lenkijos jaunimo re
ligingumą, lyginant su kitų Euro
pos kraštų patirtimi. Svečiai kal
bėjo apie savo kraštų Kat. Ben
drijos būklę. Vysk. J. Žemaitis 
priminė konferencijos dalyviams 
apie Lietuvos Kat. Bendrijos žaiz
das sovietmetyje, lygindamas Lie
tuvą su Lenkijos patirtimi. Tuo 
laiku lietuvius stiprino Lenkijos 
kardinolai Višinskis ir Vojtyla. Jis 
taip pat padėkojo buvusiam Elko 
vyskupui, dabartiniam Balstogės 
arkivyskupui, W. Ziembai už 
nuoširdų rūpinimąsi lietuviais, gy
venančiais Elko vyskupijoje. 
Taipgi pasidžiaugė gerais Lietu
vos ir Lenkijos santykiais, ruo
šiantis Lietuvai įstoti į ŠAS (NA
TO) ir Europos sąjungą, kartu 
išreikšdamas nerimą dėl plūstan
čios mirties kultūros iš Vakarų.

Lietuvos dailės muziejuje 
(LDM) gegužės 10 - 13 d.d. lan
kėsi popiežiškosios bažnytinio 
kultūros paveldo komisijos pirm, 
arkiv. F. Marchisano ir tos pačios 
komisijos biuro vadovė dr. C. 
Carlo-Stella gegužės 11d. Svečias 
arkivyskupas kartu su apaštališ
kuoju nuncijumi Lietuvoje E. J. 
Enderiu ir kardinolu A. J. Bačkiu 
Vilniaus katedros Šv. Kazimiero 
koplyčioje koncelebravo Mišias. 
Po pusryčių arkiv. F. Marchisano 
lankėsi katedroje, apžiūrėjo paro
dą Krikščionybė Lietuvos mene, 
aplankė Vilniaus universitetą ir 
Šv. Jonų šventovę. Kartu su kar
dinolu A. Bačkiu, LDM direk
toriumi R. Budriu ir kitais lydin
čiais asmenimis svečias arkivysku
pas pietavo pas Lietuvos kultūros 
ministerj G. Kėvišą. Po pietų dar 
buvo aplankytos Šv. Kazimiero, 
Šv. Teresėlės, Šv. Mikalojaus, Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio šventovės 
ir Aušros Vartai. Vakare Lie
tuvos dailės muziejuje surengta 
spaudos konferencija. Joje arkiv. 
F. Marchisano iškėlė religinio 
meno svarbą, primindamas, kad 
Lietuvoje, palyginti su kitais po

Lietuvių Šv. Kazimiero šventovėje Londone, Anglijoje, medžio drožinio 
altorius

sovietiniais kraštais, religinis, pa
veldas yra gerai išsaugotas. Arki
vyskupas taipgi kalbėjo apie Kat. 
Bendrijos ir valstybės bendradar
biavimą, ypač rūpinantis religinio 
paveldo apsaugos, restauravimo 
ir populiarinimo reikalais. Po 
arkivyskupo kalbėjo C. Carlo- 
Stclle, supažindindama su savo 
darbo sritimi ir iškeldama prak
tišką bendradarbiavimą Europos 
taryboje. Gegužės 12 d. svečiai 
lankėsi Šiauliuose. Vysk. E. Bar
tulis aprodė Kryžių kalną, Tytu
vėnų Bernardinų vienuolyną, Ši
luvą. Kaune svečius priėmė arkiv. 
S. Tamkevičius. Buvo aplankyta 
Kauno kunigų seminarija, Pažais
lio vienuolynas. Gegužės 13 d. 
arkiv. E. Marchisano Mišias au
kojo Aušros Vartų koplyčioje. 
Arkivyskupas atsisveikindamas sa
kė, kad ši viešnagė jam giliai 
įstrigo į širdį.

Kražiuose balandžio 29 d. 
paminėta vysk. M. Valančiaus 
200 m. gimimo sukaktis. Minėji
me dalyvavo Šiaulių vysk. E. Bar
tulis, Vilniaus arkivyskupo pagal
bininkas vysk. J. Boruta, SJ, ap
linkinių parapijų kunigai, seimo, 
kultūros ministerijos, Kelmės ra
jono valdžios atstovai. Šventę or
ganizavo Kražių klebonas kun. A. 
Budrius ir Kražių seniūnas V. 
Andrulis. Iškilmės pradėtos Kra
žių vidurinėje mokykloje mokslei
vių piešinių bei rašinių paroda M. 
Valančius - šviesios minties kūrė
jas. Geriausių darbų autoriai kun. 
A. Budriaus apdovanoti vertingo
mis knygomis. Muziejaus dalyviai 
apžiūrėjo Kražių šventovę, Že
maičių vyskupystės muziejų, M. 
Mažvydo valstybinės bibliotekos 
parengtą parodą apie vysk. M. 
Valančių, išklausė prof. J. Girdzi
jausko paskaitą M. Valančius lie
tuvių kultūroje. Mišias koncele
bravo vyskupai E. Bartulis, J. 
Boruta, SJ, ir aplinkinių parapijų 
kunigai. Pamokslą pasakė vysk. 
J. Boruta, SJ, primindamas, kad 
būsimas Žemaičių ganytojas 
1834-1840 m. Kražiuose buvo 
gimnazijos kapelionas, surinko 
medžiagą ir pradėjo rašyti Že
maičių vyskupystę.

Platus politiko žvilgsnis
Čekijos prezidento Havelio mintys devynių valstybių susitikime Bratisjavoje. Ten jis 

pabrėžė būtinybę priimti Baltijos valstybes į Siaurės Atlanto sąjungą
Šių metų gegužės 11d. Bra

tislavoje, Slovakijoje, įvyko de
vynių valstybių, siekiančių na
rystės Šiaurės Atlanto sąjungoje 
(NATO), atstovų pasitarimas. 
Pagrindinę kalbą tema - Euro
pos naujosios demokratijos: va
dovavimas ir atsakomybė šian
dieną pasakė garbės svečias, 
Čekijos prezidentas Vaclav Ha
vel. Jis - daugelio tarptautinių 
premijų laureatas ir devynių 
universitetų garbės daktaras, ra
šytojas ir dramaturgas, disiden
tas, žmogaus teisių ir demokra
tijos gynėjas, kalbėjęs JAV kon
grese, Harvardo ir kituose uni
versitetuose bei susitikimuose.

V. Havel pradėjo savo kal
bą aptardamas Vakarų sąvoką. 
Buvusios sovietinės valstybės 
nori priklausyti Vakarams, su 
kuriais ryšiai buvo jėga nutrauk
ti, iš dalies su Vakarų nebyliu 
pritarimu. Todėl dabar jaučia
ma, kad Vakarai turi pareigą 
padėti toms valstybėms grįžti į 
Vakarų pasaulį.

Kas yra Vakarai? Klausia 
kalbėtojas. Tai yra teritorija, 
kurią geografine prasme galima 
pavadinti euroatlantine, arba 
euroamerikietiška sritimi. Ta
čiau taip pat svarbu ją apibūdin
ti kultūrine prasme. Vakarų pa
saulį sukūrė bendra politinė ir 
ekonominė istorija, su bendrais 
dvasiniais šaltiniais. Šimtmečių 
eigoje ši civilizacija ir vidinė eti
ka sudarė kultūrą, turinčią pa
jėgią ir lemiančią įtaką visoms 
kitoms sritims, visai planetai. 
Nepaisant kai kurių abejotinų 
vertybių, pavyzdžiui beribę eko
nominę plėtrą, svarbiausia ypač 
Rytų, Vidurio, Pietų Europos 
buvusioms sovietinėms valsty
bėms yra puoselėjimas pagrindi
nių politinių principų - teisė
tvarkos, pagarbos žmogaus tei
sėms ir laisvėms, demokratinės 
politinės santvarkos, pilietinės 
valstybės ir rinkos ekonomikos.

Buvusios sovietinės Euro
pos valstybės iš tikrųjų priklau
so Vakarams geografine, istori
ne, kultūrine ir vertybine pras
me, ir negalima neigti, kad jų 
teisėta vieta yra šioje bendruo
menėje. Tačiau, kalbėtojo nuo
mone, sovietinei santvarkai bū
dinga dvasinė bei fizinė prie
spauda, šiurkštumas, nemokšiš
kumas, tuščia paminklodara ir 
bendras atsilikimas taip skyrėsi 
nuo Vakarų laisvės kultūros ir 
klestėjimo, kad neišvengiamai 
Vakarai įgijo gėrio sąvoką, o 
Rytai (Maskva) - blogio. Tai yra 
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netikėtai mirė 2001 m. gegužės 31 d., palaidotas birželio 4 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. A. Simanavi
čiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, OFM, kun. E. Putrimui už 
aukotas Mišias Prisikėlimo šventovėje ir maldas laidotu
vių koplyčioje. Ačiū kun. E. Jurgučiui, OFM, palydėju
siam į amžino poilsio vietą. Ačiū D. Radikienei už giedo
jimą šventovėje, karsto nešėjams už patarnavimą. Esu dė
kinga giminėms, draugams bei pažįstamiems dalyvavu
siems laidotuvėse ir visiems už užprašytas Mišias, pareikš
tas užuojautas, gėles ir dosnias aukas. Dėkoju M. Povilai- 
tienei ir B. Matulaitienei už aukų rinkimą. Ačiū V. Birš
tonu! už pagamintus pietus ir ponioms už suneštus ska
nius pyragus.

Liūdesy likusi žmona Vanda ir giminės

samprata, kuri nors šimteriopai 
ir pagrįstai aiškinama, ilgainiui 
yra nepriimtina stengiantis kurti 
naują, lygiaverčių regionų pa
saulinę santvarką, visiems įsipa
reigojant laikytis pagrindinių 
moralinių arba fnoralinių-politi- 
nių principų ir juos ginti.

Komunizmo netikėtai grei
tas subyrėjimas panaikino ir 
dvipolinį pasaulio padalinimą, 
kurį pašalinus, atskleidus kaip 
uždangą, išryškėjo tikrasis, spal
vingasis dabartinio pasaulio 
daugialypiškumas. Mūsų vienin
telė viltis, teigia V. Havel, yra 
įsisamoninti, priimti ir gerbti šią 
sampratą, siekiant naujo žmoni
jos sambūvio.

Pasaulio gyventojų skaičius 
sparčiai auga, o neatnaujinami 
ištekliai nyksta. Platėja praraja 
tarp turtingųjų ir vargingųjų 
valstybių. Kalbėtojo teigimu, 
dabartinė globalinė civilizacija 
suartina visus, visiems užverčia 
tas pačias prekes, įpročius, ryšių 
palaikymo būdus, tačiau sukelia 
ir priešingą reakciją, kurioje iš
dygsta įvairaus etninio, religi
nio, socialinio arba ideologinio 
pobūdžio fanatizmas. Informa
cijos amžius iškėlė glaudžius 
globalinius ryšius, panaikino 
cenzūrą, bet ir atvėrė žmonijos 
neatsakingumą.

V. Havel manymu, naujojo
je santvarkoje pasaulis pasida
lins į dideles regionines grupuo
tes, kuriomis dabartinės valsty
bės suteiks vis didesnę dalį savo 
galios. Tuo pačiu reikės perduo
ti kitokius įgaliojimus mažes
nėms sritims ir struktūroms. 
Decentralizacija ir integracija 
tad bus dvi pusės to paties me
dalio. Norint susigyventi su glo
balizacijos sukeliamais dvily
piais ekonominiais sunkumais ir 
su mūsų civilizacijos judėjimu, 
neįmanoma imtis atsiskyrimo 
arba šovinizmo politikos, bet 
apgalvotai derinti bendrus rai
dos siekius ir kovoti su neigia
maisiais poreiškiais.

Vienas iš svarbiųjų pasaulio 
grupuočių yra Šiaurės Atlanto 
sąjunga. Šeniai atlikusi savo įs
teigimo tikslą, vienu laiku, dau
gelio manymu, ji turėjo būti lik
viduota, tačiau prieita išvados, 
kad šią veikiančią ir gerai išmė
gintą organizaciją galima padi
dinti. Dabar ir ateityje ji turi 
rengtis naujiems, nors ne taip 
akivaizdiems, kaip praeityje, pa
vojams.

Nauja grėsmė gali kilti iš 
vietinių konfliktų, galinčių iš

augti į plačias konfrontacijas, iš 
netikėtų išpuolių naudojant 
naujausią ginkluotę, arba iš te
rorizmo, organizuoto nusikals
tamumo ir civilinės nesantaikos 
gelmių. Prisitaikydama prie da
barties reikalavimų, tęsdama sa
vo taikos palaikymo pareigas, o 
ir turėdama plėstis, ŠAS turės 
keistis karinės doktrinos, insti
tucijų ir struktūrų, ginkluotųjų 
pajėgų ir jų vadybos bei skirtin
gų ginkluočių srityse. Pastarųjų 
laikų ŠASv viršūnių pasitarimai 
rodo, jog ŠAS priima ir supran
ta šių pokyčių reikšmę bei rei
kalingumą, kad Vakarai šian
dieną apima ruožą nuo Aliaskos 
iki Talino.

Kalbėtojas toliau aiškino 
kodėl, jo manymu, Rusija nėra 
patenkinta ŠAS plėtros pers
pektyva. Rusija, atrodo, nesu
pranta, kad ŠAS tikslas yra pasi
keitęs, kad šaltasis karas yra pa
sibaigęs ir dabar siekiama ben
dradarbiauti su Rusija. Reikia 
tikėtis, kad šios valstybės val
dantieji supras, kad yra svarbu 
rinktis ne populizmą, bet tikro
vę, ne priešus, bet draugus; kur
ti atvirą visuomenę, nesikliau- 
jant senais, piktais įsitikinimais. 
Antroji priežastis yra dar rim
tesnė, V. Havelio nuomone, nes 
ji rišasi su Rusijos tapatybe, 
savęs supratimu. Nepaisant pa
darytos pažangos, dabar, kaip ir 
praeityje, ji nesuvokia savo 
identiteto, nesupranta, kur yra 
jos ribos, lyg vaikas, išsireika
laujantis ypatingo dėmesio. 
Draugystę su Rusija galima 
megzti tik teisybės siūlais, nepa
taikaujant bet ir nesielgiant, 
kaip su raupsuotoju.

Kokie turėtų būti ŠAS san
tykiai su Rusija ateityje? klausia 
V. Havel. Kartais girdima nuo
monė, kad Rusijai turėtų būti 
siūloma narystė ŠAS-je. Tačiau 
jos narystė nebūtų naudinga. Ji 
yra didžiulė euroazinė jėga, tu
rinti savitą vaidmenį pasaulio 
politikoje. Yra įvairių struktūrų, 
kuriose pajėgiausios tautos, 
įskaitant Rusiją, gali pasitarti, 
pvz. JT saugumo taryba ir 
OSCE, ir kitose, kuriose Rusija 
lygiateisiškai dalyvauja, kaip 
pvz. Europos taryboje. Tačiau 
sujungę vienoje organizacijoje 
bet kokia kaina, atsidurtume vi
siškoje maišatyje ir žlugtume. 
Tikrasis kelias į taiką yra pagrįs
tas lygiomis diskusijomis tarp 
aiškiai apibrėžtų dalyvių.

Dalyvių tapatybė arba api
brėžimas ir regioninių grupuo
čių ribos šiuo laiku yra labai 
svarbi tema sprendžiant esminį 
klausimą. Kur yra Vakarų toli
miausias rytinis taškas, t.y. ŠAS 
rytinė riba? Aišku, tai liečia tri
jų Baltijos kraštų narystės klau
simą, kuris yra ir jautriausia sty
ga SAS santykiuose su Rusija. 
V. Havel sakosi nesuprantantis, 
kodėl šioms trims laisvoms vals
tybėms artimiausiu laiku negali
ma pasiūlyti narystės, o to neda
ryti, pataikaujant Rusijos inte
resams, būtų nepateisinama. 
Tai būtų grįžimas prie Moloto- 
vo-Ribbentropo pakto, jo įtvirti
nimo, prie pripažinimo Rusijos 
artimojo užsienio saugumo zo
nos, prie valstybių dalinimosi 
nesiskaitant su jų valia. Iš tikro, 
tai būtų taip pat ir paneigimas 
ŠAS pamatinio dokumento, Va
šingtono sutarties, patvirtinan
čios euroatlantinio regiono de
mokratinių kraštų teisę laisvai 
pasirinkti savo laisvės apgynimo 
būda. (Nukelta į 3-čią psl.)

Karaliaučius
“Vilniaus troškimas patekti 

į ŠAS (NATO) ir ES priklauso 
nuo ateities planų Karaliaučiaus 
sričiai”, - rašo Mančesterio 
laikraštis Guardian Weekly š.m. 
gegužės 17-23 d. laidoje: “’Eu
ropa tik dabar pastebėjo, kad 
egzistuoja Karaliaučiaus proble
ma, kai tuo tarpu mes šiuo klau
simu rūpinamės jau 10 metų’, 
sako Lietuvos aukšto rango pa
reigūnas su susierzinimo užuo
mina. Jo požiūris yra supranta
mas: Europos sąjungos į Rytus 
plėtros perspektyva stiprėja ir 
iškėlė Karaliaučiaus srities 
(anksčiau Rytų Prūsijos), kurią 
Stalinas prisijungė 1945 m., 
problemą. Ji dabar yra Rusijos 
aptvara, apsupta Baltijos jūros, 
Lenkijos ir Lietuvos. Lietuvos 
sostinėje Vilniuje yra baimina
masi, kad bet koks šios proble
mos ‘dramatizavimas’ gali būti 
naudingas rusams, kurie yra ap
sisprendę, kad jų geležinkelio, 
kariuomenės ir energijos tieki
mo linijos, kurios eina per Lie
tuvą, būtų paliktos. Lietuviai 
nori bet kokia kaina išvengti, 
kad šis klausimas trukdytų pro
cesui, kuris, jie tikisi, prives juos 
prie ŠAS ir ES narystės. Plačiau 
kalbant, tai yra lakmuso matas 
ateities santykiams, tarp Mask
vos, Briuselio ir Sąjungos. (...)

Tačiau horizonte yra debe
sys. Energijos Lietuvai tiekimas 
priklauso nuo Maskvos; Rusijos 
naftos b-vė Lukoil ryžtingai sie
kia kontrolės Lietuvos svarbiau
sios rafinerijos Mažeikių naftos, 
kuriai priklauso apie trečdalis 
krašto eksporto. Priklausomybė 
nuo Maskvos padidės, kai pagal 
ES reikalavimą Ignalinos atomi
nė elektros jėgainė, kuri Lietu
vai tiekia 75% elektros energi
jos, bus uždaryta ir naftą naudo
jančios elektrinės gaus kurą iš 
Rusijos”.

Lietuvos lenkų dienraštis 
Kurier Wilenski š.m. gegužės 8 d. 
laidoje rašo, kad Rusijos val
džios kontroliuojama nafos b-vė 
Lukoil nepraleidžia į Lietuvą 
Kazachstano b-vės Jukos ir kitų 
bendrovių naftos per savo 
vamzdyną. Lukoil naftą pristato 
su pertraukomis taip, kad šių 
metų pirmame ketvirtyje Mažei
kių nafta” turėjo 84.7 mil. litų 
nuostolio. Pagal Landsbergį, ge
riau importuoti naftą iš Vakarų, 
nors ji yra brangesnė.

Grūto parkas - geras biznis
Apie Viliumo Malinausko 

Grūto parką ir jame išstatytus 
sovietų didvyrių paminklus vis 
dar teberašoma. Lenkijos pla
čiai skaitomas savaitinis žurna
las Polityka š.m. gegužės 26 d. 
laidoje dviejų puslapių šia tema 
straipsnyje rašo: “Pievagrybių 
karalius pradėjo rinkti pamink
lus prieš trejus metus, kai Lietu
vos valdžia nusprendė galutinai 
jų atsikratyti. Anksčiau buvo 
svarstoma galimybė palikti juos 
savo vietoje. Galų gale proble
mai išspręsti buvo paskelbtas 
valstybinis konkursas, ir Grūto 
parko sumanymas labiausiai 
valdžioms patiko. Tuo būdu

PAD ĖKA

A+A
ČESLOVAS A. JANUŠKEVIČIUS 
sulaukęs gilios senatvės, savo 100-tuosiuose metuose, 

iškeliavo amžinybėn 2001 m. sausio 19 d.

Reiškiame gilią padėką Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir kunigams - 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, ir Juozapui Žukauskui, OFM, 
už atnašautas gedulines Mišias, maldas prie karsto laido
tuvių namuose ir prie amžino poilsio vietos kapinėse. 
Esame dėkingi vargonininkei Danguolei Radtkei ir smui
kininkui Mindaugui Gabriui už muziką Mišiose.

Tariame nuoširdų padėkos žodį visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems atsisvei
kinimo apeigose Montrealyje ir Toronte. Dėkojame už 
žodines ir raštiškas užuojautas, už gėles, už dalyvavimą 
laidotuvių apeigose, už užprašytas Mišias ir už gausias au
kas Toronto Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajui, To
ronto Slaugos namų statybai ir Mažosios Lietuvos fondui. 
Reiškiame padėką Genei Zabieliauskienei Montrealyje, 
Birutei Matulaitienei bei Monikai Povilaitienei Toronte 
už aukų rinkimą. Dėkojame Birutei Stanulienei už vaišių 
paruošimą ir visoms ponioms už atneštus pyragus.

Ypatingą padėką reiškiame Ievai ir Kostui And- 
ruškevičiams Montrealyje už nuoširdų velionies lankymą 
jo ilgame gyvenimo saulėlydyje.

Žmona Ona, duktė Gražina, 
sūnūs - Česlovas ir Tadas bei jų šeimos

- kliūtis į ŠAS 
Malinauskas už pigią kainą įsi
gijo du Stalinus, 12 Leninų ir 25 
raudonuosius partizanus bei 
vietinius komunistus. Didesnės 
skulptūros buvo atvežtos, Mask
vos manymu, iš svarbesnių Lie
tuvos miestų; blogiau pavyku- 
sios, mažos, paprastai buvo gau
namos iš mažiau svarbių. Ir taip 
Vilniaus Leninas yra 6 m aukš
čio, Klaipėdos - 5.20 m, Palan
gos - 2 m, o mažas Leninas - iš 
Druskininkų, turintis vieną batą 
suvarstytą, o kitą ne.

Laisvais savaitgaliais (po in
farkto Viliumas nusprendė ver
čiau užsiimti savo mėgstamiau
siu užsiėmimu negu darbu): jis 
įšoka į savo džipą ir važinėja po 
kraštą, ieškodamas rodinių. Iš 
Druskininkų sanatorijos Vilnius 
atvežti pasivaikščioti kurortinin- 
kai lenkai susižavėję kartoja iš
girstą informaciją, kad Grūto 
parko socrealistinės skulptūros 
Vakaruose yra lygiai labai per
kamos kaip ir pievagrybių per
dirbti produktai, o paskutinis 
savininko sandėris tai 800,000 
JAV dolerių už paminklą, par
duotą JAV piliečiui. Ten kiek
vienas savo sodelyje norėtų tu
rėti Leniną.”

Kagėbistų apžiūra
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. birželio 1-3 d. laido
je rašo: “Lietuvos apžiūros ko
misija baigė devynis mėnesius 
užtrukusį daugiau kaip pusant
ro tūkstančio asmenų apklausi
nėjimą saugumiečių, kurie prisi
pažino buvę sovietų KGB tar
nautojais bei bendradarbiais. 
Pavardės tų, kurie savanoriškai 
prisipažino bendradarbiavę su 
KGB, bus laikomos paslaptyje, 
likusių asmenų bylos bus at
skleistos.

“Pagal mūsų duomenis, tik 
keliasdešimt asmenų nustatytu 
laiku savanoriškai neprisipažino 
prie savo buvusios veiklos, bet 
komisija gali jiems šį bendra
darbiavimą įrodyti, tačiau nėra 
žinoma, kada jų pavardės bus 
atskleistos. Šiuo metu turime 
peržiūrėti visą apklausos nietu 
surinktą medžiagą ir vėliau 
kreipsimės į teismą, prašydami 
leisti paskelbti tas pavardes - 
pareiškė lenkų spaudos agentū
rai (PAP) apžiūros komisijos 
narys Rimantas Martinkėnas. 
Taip pat bus paskelbti eventua
laus su KGB prezidento, seimo 
narių, savivaldybių deputatų ir 
taip pat tų postų siekiančiųjų 
bendradarbiavimo faktai, ka
dangi jų neliečia agentų pavar
džių įslaptinimo taisyklė.

Manoma, kad per 50 so
vietinės Lietuvos metų 200,000 
asmenų bendradarbiavo su 
KGB”. J.B.

f samogoia' Knygų rišykla 
“SAMOG1TIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

mailto:tevzib@pathcom.com
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Britanijos Londono lietuvių katalikų dabartinė šventovė

Lietuvos evangelikų pareiškimas
Viešas Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios pareiškimas dėl 2001 metais 

balandžio 18 dieną konfiskuoto Vilniaus parapijos turto

Šimtametė šventovė
Britanijos 

Pradžioje
Britanijos Londono lietuvių 

Šv. Kazimiero parapijos istorija 
prasidėjo nuo 1894 m. West- 
minsterio kardinolas H. Vaug
han vietos vyskupui rašė: “Pil
niausiai pritariu Jūsų pastango
mis įsteigti Londono lietuviams 
ir lenkams bažnyčią ar misiją. 
Jų skaičius yra taip didelis, kad 
skatina rimtai pasistengti sku
biai aprūpinti jų dvasinius rei
kalus...”

Metus laiko gyvavo bendra 
lenkų-lietuvių bažnyčia Globe 
gatvėje, aptarnaujama Lenkijos 
jėzuitų. 1895-1897 m. parapija 
rinkdavosi dviejų kambarių bu
te Mile End’e. Sv. Mišias auko
davo kunigas A. Lechartas, jam 
talkindavo kunigai T. Banaitis ir 
J. Vaitis.

1896 m. rugpjūčio 6 d. kun. 
T. Banaitis sušaukė lietuvių su
sirinkimą ir įsteigė pirmąją lie
tuvių draugiją Londone: “Vie
nybės Lietuvių Rymo Katalikų 
Sušelpiamoji Draugystė po už
tarimu Švč. M. Marijos ir Šv. 
Kazimiero”. 1898 m. paskirtas 
naujas kunigas Juozas Baka- 
nauskas, kuris 1899 m. išrūpino 
kardinolo leidimą atskirai nuo 
lenkų šventovei ir parapijai.

1899 m. lapkričio 25 d.

Platus politiko...
(Atkelta iš 2-ro psl..)

Čekijos prezidentas pabrė
žė, kad būtina Baltijos kraštus 
kviesti į ŠAS sekančiame viršū
nių susitikime Prahoje, nes ati
dėliojimas ne tik apsunkins jų 
įsijungimą, bet ir parodys, kad 
Kremliaus baimė dėl ŠAS plėt
ros yra pagrįsta, kad ŠAS iš 
tikrųjų yra nusistačius prieš Ru
siją. Jo nuomone, dera, kad su
sitikimas vyks Prahoje, nes ten 
1991 m. buvo panaikinta Varšu
vos sutartis, įtvirtinusi sovietinę 
galią Europoje. Taip pat Prahos 
pasirinkimas pripažįsta Čekijos 
pilnateisę narystę sąjungoje bei 
SAS pasiryžimą peržengti seną
sias ribas ir ugdyti naują pa
saulio santvarką, priimti naujas 
nares ir bendradarbiauti su Ru
sija lygiateisiais pagrindais.

Baigdamas, V. Havel pasi
sakė nežinantis, kiek ir kurios 
valstybės Prahoje bus pakvies
tos į nares, ir į šį klausimą ne
bus galima atsakyti iki pat 
paskutinio momento. Jo many
mu, yra du lemiantys veiksniai 
ŠAS sprendimui priimti naujas 
nares. Pirmas yra valstybių-kan- 
didačių pasirengimas, pertvar
kant ginkluotąsias pajėgas, įtvir
tinant demokratiją, puoselėjant 
piliečių paramą narystei ir pasi
ryžimą dalyvauti būsimų sąjun
gininkų gynime. Antras yra nau
jausių narių padaryta pažanga ir 
parodytas patikimumas, lojalu
mas, pasiryžimas remti priimtus 
sprendimus.

Jis priminė, kad pakviestie
siems į ŠAS, narystės procesas 
gali užtrukti dar keletą metų. 
Tačiau narystė šioje tvirtų pa
grindų sąjungoje yra nepakeičia
mas būdas ne tik garantuoti 
tarptautinį saugumą, bet ir daly
vauti ateities santvarkos kūrime 
bei žmonijos laisvių gynime. RSJ

Londono lietuvių katalikų parapija ir jos šventovė, 
tebuvo bendras lietuvių ir lenkų telkinys

įsteigta Šv. Petro lietuvių para
pijos draugija.

1911 m. nupirkta žemė The 
Oval, Hackney Rd. E2 naujos 
šventovės statybai ir po metų - 
1912 kovo 10 d. iškilmingai ati
daryta nauja šventovė, kurioje 
pastatytas Svč. Mergelės Mari
jos danguje vainikavimo alto
rius, pagamintas 1851 m. Tyvo- 
lio firmoje. Šventovėje gali tilpti 
250 sėdinčių žmonių.

1928 m. šventovė pasipuošė 
Lurdo koplytėle, o 1936 m. bu
vo pastatytas Šv. Kazimiero al
torius. 1916 m. įrengtos naujos 
Kryžiaus kelio stotys.

1926 m. rugpjūčio mėn. pir
mą kartą šventovėje lankėsi Pa
laimintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. Buvo nutarta, kad 
parapiją aptarnaus marijonai. 
Taip pat buvo gautas kardinolo 
J. Bourne sutikimas.

Sunkiai susirgus kun. K. J. 
Matulaičiui, 1930 m. spalio 
mėn. jį pakeitė kun. A. Sidara
vičius. Nuo 1931 m. lapkričio 1 
d. parapijai vadovavo K. J. Ma
tulaičio krikšto sūnus Kazimie
ras Aloyzas Matulaitis. Nuo 
1932 m. liepos mėn. pradėjęs 
dirbti kun. Vladislovas Mažonas 
pasižymėjo lietuvybės gaivinimu 
parapijoje. Po dvejų metų jį pa
keitė kun. A. Petrauskas.

1934 m. kardinolas P. Bour
ne leido marijonams steigti savo 
kongregacijos namus - vienuo
lyną prie Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovės. Tuomet kun. K. A. 
Matulaitis, atsisakęs Marijam
polės marijonų vienuolyno vy
resniojo pareigų, 1935 m. rugsė
jo mėn. grįžo į Londoną. Nuo 
1939 iki 1941 m. kunigą K. A. 
Matulaitį pakeitė kun. Zajanč
kauskas, o nuo 1941 iki 1946 m. 
parapijai vėl vadovavo kun. K. 
A. Matulaitis. Po 1900 m. liepos 
10 d. kardinolo suteikto leidimo 
lietuvių parapijai turėti lietuvį 
kunigą, 1900 m. gruodžio 9 d. 
atvyko kun. B. Siamas. 1899- 
1902 m. lietuviai šv. Mišioms 
rinkdavosi į vokiečių Šv. Bonifa
co šventovę. 1901 m. sausio 13 
d. 10 vai. įvyko pirmosios lietu
viškos šv. Mišios lietuvių parapi
jai skirtoje šventovėje. Sekančių 
metų kovo 13 d. 10 vai. šv. Mi
šios švenčiamos nuosavoje šven
tovėje, kuri buvo Cable ir Chris
tian gatvių sankryžoje.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviai, dalyvavę savos stovyklavietės atidaryme

2001 metais Lietuvos evan
gelikų liuteronų Vilniaus para
pija patyrė Lietuvos respublikos 
vyriausybės spaudimą. 2001 me
tais vyriausybė užėmė jėgos po
ziciją prieš bažnyčią, pradėda
ma teisminius procesus, kurių 
tikslas - atimti bažnyčios pasta
tus Vokiečių g. 22, Vokiečių g. 
24, Pranciškonų g. 6, Mikalo
jaus g. 5. Išvardinti pastatai 
1940 metais buvo konfiskuoti 
komunistinės valdžios. Bažnyčia 
juos iš naujo atgavo 1992 metais 
ir pradėjo naudoti gailestingu
mo bei labdaros tikslams.

Vilniaus miesto savivaldybė 
1993 metais įsipareigojo per 10 
metų parūpinti išvardintų grą
žintų pastatų gyventojams lygia
vertes patalpas. Deja, vyriausy
bė nenorėjo padėti savivaldybei 
spręsti gyventojų iškėlimo klau
simo, nes tai pareikalautų pa
pildomų lėšų, todėl nusprendė 
eiti lengviausiu keliu - konfis
kuoti bažnyčios turtą. Nepaisant 
senaties termino, įsigaliojusio 
1996 metais, vyriausybė pradėjo

Tų pačių 1902 m. kovo 30 d. 
įsteigta lietuvių Šv. Kazimiero 
parapija, kuriai vadovavo kun. 
B. Šlamas. Po metų kun. B. Šla
mąs paliko lietuvių parapiją. 
Tuomet ją pusę metų aptarnavo 
tėvai asumpcionistai. Liepos 
mėnesį atvyko kun. A. Racevi- 
čius-Talmontas, kuriam pasili
gojus, 1905 m. lapkritį jį pakeitė 
kun. Kazimieras Jurgis Matulai
tis. 1906 m. rugpjūčio 19 d. Šv. 
Kazimiero parapija ir Šv. Petro 
draugija susivienijo. Buvo įsteig
tas knygynas, veikė “Susivieniji
mas Lietuvių Rymo Katalikų 
Savišalpos Draugija”.

Ilgus metus - 1946-1999 m. 
(su pertrauka 1951-1969 m.) ku
nigavo kun. Jonas Sakevičius, 
kurio pastangomis 1946 m. ru
denį buvo nupirktos Sporto ir 
socialinio klubo patalpos.

Kun. Antano Kazlausko, 
Mėčio Bajorino, Kosto Baublio 
ir Antano Žukausko pastango
mis 1955 m. kovo mėn. už 6300 
svarų buvo nupirkta dabartinė 
Lietuvių sodyba. Sekančių metų 
gegužės mėn. kun. A. Kazlaus
kas ir P. Dauknys surengė di
džiulį D.B. katalikų kongresą 
Lietuvių sodyboje. Dalyvavo 
1250 asmenų.

1960 m. vasarą atvyko kun. 
Steponas Matulis. Jo pastango
mis atgaivintas Šaltinio žurna
las, suorganizuoti ateitininkai, 
vėl pradėjo veikti savaitgalio 
mokykla.

1963 m. kovo 17 d. kun. 
Juozo Budzeikos pastangomis 
Šv. Patriko kapinėse buvo įsigy
tas sklypas parapijiečiams laido
ti. 1969 m. kovo 20 d. sugrįžo 
kun. J. Sakevičius ir vadovavo 
parapijai iki 1999 m. Pablogėjus 
jo sveikatai, negalėdami skirti 
kito dvasininko, marijonai atsi
sakė aptarnauti Londono lietu
vių parapiją. Parapijos komite
tas kreipėsi į Lietuvos vyskupų 
konferenciją. Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius paskyrė kunigą 
ir birželio 20 d. vadovauti para
pijai atvyko kun. Petras Tveri- 
jonas.

Bylojanti amžių tėkmę, sau
godama praeitį ir istoriją, ra
mioje The Ovai gatvelėje ir 
šiandien Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovė suburia tautiečius 
džiaugsmo ir liūdesio maldos 
žodžius, pažvelgti į savo sielos 
gelmes ir išgirsti Dievo Žodį inf. 

teisminį procesą prieš bažnyčią 
(oficialiai prieš savivaldybę). 
2001 metais balandžio 18 d. įvy
kęs teismas patenkino Lietuvos 
vyriausybės ieškinį - panaikinti
1992 metų turto grąžinimo 
sprendimą. Tokiu būdu iš baž
nyčios buvo konfiskuotas jos 
turtas, kuris jai priklausė 400 
metų, ir kurį po nepriklausomy
bės paskelbimo ji valdė 9 metus. 
Apgailestaujame, kad bažnyčiai 
teisme buvo suteiktos tik trečio
jo asmens, tai yra stebėtojo, tei
sės, nors buvo sprendžiamas jos 
turto likimas.

Lietuvos evangelikų liutero
nų bažnyčia nesupranta ir nega
li paaiškinti tokių vyriausybės 
žingsnių. Šis procesas mums 
primena komunistinės valdžios 
metodiką, kuri dažnai teismo 
keliu atimdavo bažnyčios turtą. 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčia tokius vyriausybės ke
tinimus vertina kaip žingsnius, 
nukreiptus prieš religines ma
žumas.

Konsistorija kreipėsi į Lie
tuvos respublikos vyriausybę, 
prašydama nutraukti šį procesą 
ir spręsti gyventojų iškeldinimo 
problemą ne komunistiniais 
metodais, konfiskuojant bažny
čios turtą, bet, kaip įprasta de
mokratinėse šalyse, laikytis
1993 metų savivaldybės įsiparei
gojimų parūpinti gyventojams 
kitas patalpas.

Nusistebėjimą kelia ir da
bartinė Vilniaus miesto savival
dybės pozicija, kuri atsisako pa
teikti apeliaciją teismui, o buvu
sio teismo metu nepareikalavo 
senaties termino. Bažnyčia iš to 
sprendžia, kad savivaldybė ir 
Lietuvos respublikos vyriausybė 
jos atžvilgiu laikosi tos pačios 
pozicijos, ir kad įvykęs teismo 
procesas buvo iš anksto sude
rintas tarp šių dviejų valstybės 
institucijų. Nesuprantame, ko
dėl savivaldybė atsisako ginti jos 
pačios 1992-1993 metais priim
tus sprendimus.

Lietuvos Vyriausybės pozi
cija bažnyčios atžvilgiu neabejo
tinai kenkia Lietuvos įvaizdžiui

Atidaryta gimnazijos stovyklavietė
Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietė

A. VENSKUS
Vilniaus rajone, Guopstų 

kaime prie Guopstų ežero, ge
gužės 19 d. renkamės atidaryti 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos va
saros stovyklavietę. Jaunimas 
jau čia, bet tik savaitgaliui, nes 
pirmadienį teks vėl grįžti į suo
lus ir kalti ateitį.

Palapinėse skamba juokas 
ir klegesys. Viena po kito tačiau 
nutyla ir duryse pasirodo veidai. 
Einame palengva į kalniuką 
prie paruoštos maldavietės, kur 
prašysime Jo pagalbos, kad pa
dėtų užbaigti gerai egzaminus. 
Juk esame Jo vaikai, o Jis toks 
geras.

Ir tėveliai čia iš Vilniaus, ir 
mūsų taip mylimi: direktorius, 
kapelionas, provinciolas kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, jau apsi
rengęs Mišiomis. Baltai, baltai. 
Tai mūsų viltys. Jis atrodo prie
temoje, kaip žmogus iš B. Braz
džionio eilėraščio - “Baltas, bal
tas kaip vyšnios viršūnė”. Jis - 
tarsi Lietuvos skautijos Baden 
Powell. Tiek jaunimui atidavęs. 
Jis pradeda vakarą, kreipdama
sis į mus keliais žodžiais, skatina 
mūsų mintis, kelia mūsų norus 
kurti ir mylėti. Stovyklavietė 
tarsi vėl atgyja, tarsi vėl laužai 

pasaulyje. Tai neatitinka jos 
tvirtinimų stojant į Europos są
jungą ir NATO, kuriuose ji tei
gia einanti demokratijos ir tole
rancijos keliu. Šiandien religi
nės mažumos vėl jaučiasi neap
saugotos. Kaip pavyzdį mes pa
teikiame ir Lietuvos evangelikų 
reformatų bažnyčią, kuri jau 8 
metus bylinėjasi dėl po nepri
klausomybės paskelbimo kon
fiskuoto jos turto. Pastarųjų 
metų įvykiai mums primena 
tendencijas Gudijoje ir Rusijo
je, kur spaudžiamos ir persekio
jamos istorinės religinės mažu
mos. Dabartinės Lietuvos res
publikos vyriausybės pozicija 
mažumos bažnyčių atžvilgiu 
prieštarauja jos pačios teigi
niams apie toleranciją ir žmo
gaus teises.

Mes raginame Lietuvos res
publikos vyriausybę atsisakyti 
jėgos pozicijos bažnyčios atžvil
giu ir iki 2001 metų birželio 25 
dienos bažnyčios inicijuoto ape
liacinio teismo atšaukti prieš 
bažnyčią nukreiptus ieškinius, ir 
spręsti problemą kaip įprasta 
demokratinėse šalyse. Vyriausy
bė privalo padėti savivaldybei 
iškelti gyventojus, o ne inicijuoti 
teismo procesus, tokiu būdu 
“legaliai” iš naujo nacionalizuo
dama bažnyčios pastatus. Lietu
vos evangelikų liuteronų Bažny
čia nereikalauja nieko svetimo, 
bet tik jos pačios turto, kurį ji 
vėl valdė pastaruosius 9 metus.

Šiuo raštu mes kreipiamės į 
Pasaulio Liuteronų Šąjungą, 
Pasaulio Bažnyčių Tarybą, Por- 
voo (D. Britanijos bei Airijos 
anglikonų ir Šiaurės bei Baltijos 
šalių liuteronų bažnyčių) Bend
riją, Europos Bažnyčių Konfe
renciją, užsienio lietuvių bend
ruomenę, užsienio valstybių 
diplomatines atstovybes, prašy
dami padėti Lietuvos evangeli
kų liuteronų bažnyčiai ginant 
savo teises.

Vyskupas Jonas Kalvanas,
Lietuvos evangelikų liuteronų 

bažnyčios konsistorijos pirmininkas 
2001 metai, birželio 1 diena

suliepsnoja aukščiau pušų. Pra
sideda Mišios, ir mes palinksta- 
me maldoje ir visa - miškas, pa
lapinės ir laužai susiburia mūsų 
maldoje.

Kun. Antano Saulaičio, SJ, 
pamokslas. Po to Komunija. Pa
skęstame maldoje... Prašome, 
dėkojame, ieškome. Mišios bai
giasi, net nepastebėjome.

Gimnazijos direktorius kun. 
Antanas Gražulis, SJ, šneka 
mums, ragina susijungti su gam
ta, ragina dėkoti tiems, kurie 
mums padeda, sudaro sąlygas 
džiaugtis ir kurti ateitį. Jo kalba 
tarsi ateina pušų viršūnėmis ir 
skatina, skatina. Vėl pasineriam 
mintyse ir svajonėse trumpam... 
pamaldos baigiasi.

Skubame prie naujai pasta
tyto stovyklavietės namelio, kurį 
laimina kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Vėl stabteli ir pajunti besi
kuriančią ateitį. Jauti padėką 
tiems geradariams, kurių dėka 
svajonės tampa realybe. Susi
mąstai. Dar daug nepadaryta - 
čia tik pradžia. Dirva paruošta, 
bet kur sėjėjai?

Vėl lekiame prie palapinių, 
prie valgyklos, prie draugų. Vėl 
klegesys, vėl juokas sujudina vi
są stovyklavietę. Žiūriu į tuos 
jaunus veidus, pilnus vilčių, ne
rimo ir nenurimstančio tempo. 
Tarsi ežero vėjai. Einu prie au
tomobilio. Tenka grįžti į Vilnių. 
Grįžtu svajonėse prie kadaise 
rašyto savo eilėraščio, kuris tin
ka šiam vakarui:
Žiedai alyvų uždengė veidą, 

Žiedai balti.
Ir tu, jaunyste, žiedas alyvos, 

Balta graži.
Ar tai ne Lietuvos ateitis?
P.S. jei kas norėtų ištiesti 

šiai stovyklai ranką, čekius rašy
ti: Baltic Jesuit Advancement 
Office, 2345 W. 56th Street, 
Chicago, IL 60636, USA. JAV- 
se aukos nuo mokesčių atlei
džiamos, Fed. Tax Exempt Nr.
36-2257983.

Vilniaus evangelikų liuteronų šventovėje - jos klebonas kun. MINDAUGAS 
SABUTIS (kariėje) su svečiu iš Kanados kun. ALGIMANTU ŽILINSKU

“Mano gyvenimas skirtas kitiems ”
Monsinjoro Juodelio nueitas kelias per 80 metų

ALFREDAS GUŠČIUS
Gegužės 20 dieną Panevė

žio Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
šventovėje pora dešimčių vaikų 
pirmą kartą priėmė Kristų į sa
vo širdis. Gražios buvo šv. Mi
šios vaikams ir jaunimui iškilio
je šventovėje, kuri tą dieną buvo 
dar labiau išdabinta - duris 
puošė vainikai, nuo lubų iki pi
liorių driekėsi šviesios juostos, o 
centriniame altoriuje ryškiai 
švietė skaičius 80...

Prieš 73 metus Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato šven
tovėje būrys vaikų taip pat pri
ėmė Pirmąją Komuniją. Tarp jų 
buvo ir gabusis Anykščių pradi
nės mokyklos, globojamas Šv. 
Kryžiaus vienuolijos seselių vie
nuolių, pirmaklasis Jonukas, į 
kurio širdį Kristus įėjo su karšta 
meile ir visam gyvenimui. 
Gegužės 21 dieną tam Jonukui 
sukako... 80 metų. Jo garbei vi
som spalvom švietė, visais gar
sais ūžė, gaudė Šv. apaštalų Pet
ro ir Povilo šventovė.

Monsinjoras Jonas Juodelis 
šioje šventovėje dirba jau 30 
metų. Šiandien jis visų gerbia
mas klebonas, sielų gaivintojas, 
patarėjas. Po vaikų ir jaunimo 
Mišių šventovėje tikintieji daly
vavo oficialiame klebono jubi
liejaus pagerbime. Panevėžio 
Švč. Trejybės šventovės rekto
rius kanauninkas Bronius Anta
naitis apžvelgė monsinjoro Jono 
Juodelio kunigavimo kelią, isto
rijos dr. Aldona Vasiliauskienė 
kalbėjo apie jubiliato kilniadva
siškumą. Akademikas Algirdas 
Gaižutis iškėlė Joną Juodelį 
kaip tikėjimo ir mokslo vieny
bės puoselėtoją.

Po minėjimo įspūdingai 
prasidėjo šv. Mišios - Suma. Iš 
klebonijos medžių lapų ir gėlių 
girliandom papuoštu taku jubi
liatas, lydimas gausios palydos, 
lėtai žingsniavo šventovės cent
rinio įėjimo link. Gaudė varpai, 

Esi seniai tu mano išgales pasvėręs
Monsinjorui Jonui Juodeliui
Gaidgystėj išgirdau nelaimės balsą tyruos - 
Turbūt paklydėliui akivaras nelemtas atsivėrė, 
Skubu pas jį, nors silpsta mano valties irklų yriai - 
Esi seniai Tu mano išgales menkas pasvėręs...

Žinau, kodėl bandai paklydėlius likimo vingiuos, 
Kodėl aistrų “Aidoj”skaudžiai murkdai...
Nuo nuodėmių ir prapulties apgink juos - 
Ir atsivers jiems Tavo meilės burtai.

Buvau tremty šaltoj, kalėjime kietam kentėjau,
Nuo suspaudimų siela verkė ir dejavo, 
Bet niekad nebumojau ir nenusidėjau - 
Likau klusniu kariu kariaunoj Tavo.

Taip sopa širdį, kai tautiečius mano 
Velniai kanopomis baltoj dienoj išspardo...
Bergždžiai žmogeliai laukia krentančios iš oro manos - 
Dangus neatsivers, kol nepamils jie švento Tavo vardo.

Nes Tu - šaltinis gydantis, švelnus balzamas: 
Šią tiesą aš teigiu visu gyvenimu trapiu.
Man Tavo vardą žvakių liepsnos tyliai šlama - 
Aš Jį kas rytą - vakarą su virpuliu balse tariu.

Gaidgystėj išgirdau nelaimės balsą tyruos -
Turbūt paklydėliui akivaras nelemtas atsivėrė, 
Skubu pas jį, nors silpsta mano valties irklų yriai - 
Esi seniai Tu mano išgales menkas pasvėręs...

Alfredas Gusčius

griaudėjo dūdų orkestras...
“Kunigystė - ne profesija, 

kurią galima pakeisti, kunigystė 
- amžina, kadangi tai yra pašau
kimas”, - sakė per pamokslą 
Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Jis džiaugėsi savo uo
laus talkininko švente, linkėjo 
jam stiprybės ir Dievo palaimos.

Po šv. Mišių jubiliatas buvo 
pasodintas į krėslą prie pat alto
riaus prie kurio nusidriekė ilga 
eilė panevėžiečių bei tikinčiųjų 
iš kitų vietovių. Ir eilėmis, ir 
proza liejosi sveikinimų žodžiai, 
palinkėjimai, padėkos...

“Esu giliai įsitikinęs, kad tik 
tikėjimas yra tvirčiausias žmo
gaus moralinio gyvenimo pama
tas. Žmogus, nutraukęs ryšius 
su Dievu, tarytum nuo šaltinio 
atkirstas kanalas. Ar tapsime 
protingesni, paneigę pasaulio 
Išmintį, Gėrį ir Meilę?” Tai - 
viena iš mons. Jono Juodelio 
minčių, kuri išryškinta dr. Aldo
nos Vasiliauskienės ką tik išleis
toje knygoje “Monsinjoras Jo
nas Juodelis”. (Biografinė apy
braiža. Išleido leidykla “Reg
num” fondas). Joje iškyla ryškus 
monsinjoro Jono Juodelio - 
Panevėžio vyskupijos kanclerio, 
teologijos daktaro, Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos Pane
vėžio skyriaus pirmininko, pe
dagogo, mokslininko paveiks
las.... Manau, kad šią knygą 
mielai skaitys ir vyresniųjų kla
sių moksleiviai, ir studentai, ir 
visi, kurie jaučia trauką iški
lioms, dvasingoms asmenybėms.

“Žvelgdamas į praeitį, drįs
tu teigti, kad visas mano gyveni
mas nuo pat mažens, skirtas pa
dėti kitiems. Žinau didžią atsa
komybę Dievui ir žmonėms už 
mano paties darbus” - teigė 
mons. Jonas Juodelis.

Laimingas žmogus, galintis 
šitaip atvirai, nuoširdžiai apibū
dinti altruistinę savo gyvenimo 
misiją...



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.VI.19 • Nr. 25 (2676)

® LAISVOJE TEVTIUEJE O LIEJIMAI PASAULYJE
MOKĖS VISĄ PENSIJĄ

Valstiečių laikraštis (2001.VI. 
12) praneša, kad Lietuvos vyriau
sybė priėmė Valstybinių socia
linio draudimo pensijų įstatymo 
pataisas. Jose numatyta, jog nuo 
liepos 1 d. dirbantiems pensinin
kams, kurių pajamos neviršija 
vieno minimalaus atlyginimo (430 
Lt), bus mokama visa pensija. 
Pensininkams, kurių pajamos vir
šija vieną minimalų atlyginimą, 
bet neviršija 1.5 minimalaus atly
ginimo, kaip ir dabar, bus moka
ma bazinė pensija bei atitinkama 
papildomos pensijos dalis. Asme
nys, uždirbantys daugiau kaip 1.5 
minimalaus atlyginimo, gaus tik 
pagrindinę pensijos dalį - 138 Lt.
ČEČĖNAI PRAŠĖ PRIEGLOBSČIO

Gegužės 31 d. Vilniaus gele
žinkelio pasienio kontrolės punk
te šešiolika čečėnų tautybės Rusi
jos piliečiai pasiprašė politinio 
prieglobsčio Lietuvoje. Jie išlipo 
Vilniaus stotyje iš tranzitu vyku
sio traukinio iš Rusijos į Kara
liaučiaus sritį. Jiems leista likti 
Lietuvos teritorijoje, Užsieniečių 
registracijos centre, Pabradėje, 
kol bus priimtas sprendimas dėl 
jų prašymo. Tai didžiausia iš visų 
iki šiol pabėgėlio statuso pasipra- 
šusių Rusijos piliečių grupė, pra
neša BNS/LGTIC. Pabradės 
centre gyvena 56 prieglobsčio 
prašytojai, iš kurių 53 yra čečėnai, 
neskaitant dabar atvykusius.

BRANGSTA DEGTINĖ
Valstiečių laikraščio žiniomis, 

nuo birželio 1 d. degtinė ir kiti 
stiprieji gėrimai bei stiprus alus 
pabrango, o šampanas ir įvairių 
rūšių vynai turėjo atpigti, pagal 
Akcizų įstatymo pataisas. Lietu
vos seimas jas priėmė gegužės 17 
d. Vynai atpigs nuo 0.8 iki 1.5 Lt 
už 0.7 litro butelį. Stipresnis kaip 
8 laipsnių alus brangs maždaug 
0.7-0.8 Lt už 1 litrą, 0.5 litro deg
tinės butelis - maždaug 0.4 Lt.

“SODROS” DEFICITAS
BNS/LGTIC skelbia, kad 

šiais metais Valstybinio socialinio 
draudimo fondo (“Sodros”) biu
džeto deficitas bus 22.34 mln. litų 
didesnis, negu anksčiau planuota 
ir sieks 97.9 mln. litų. Pagal pa
tikslintą biudžeto projektą, 2001 
m. “Sodra” planuoja gauti 4.425 
bin. pajamų - 108.3 mln. litų ma
žiau, negu numatyta seimo pa
tvirtintame biudžete. Numatomos 
fondo išlaidos turėtų sumažėti 
81.7 iki 4.419 bin. litų, tad biudže
to pajamos viršytų išlaidas 5.6 
mln. litų. Pajamos mažinamos at
sižvelgiant į tai, kad nuo 903 litų 
iki 886 litų sumažėjo vidutinis 
darbo užmokestis, o taip pat ma
žėja dirbančiųjų skaičius. Praėju
siais metais “Sodros” biudžeto 
deficitas buvo 212 mln. litų.

“PENNINOX” NETILPS?
Lietuvos aido/LGTIC žinio

mis, Klaipėdoje birželio 1 d. lan
kėsi UAB Penninox Baltica vado
vai, kartu su JAV firmos Penni
nox viceprezidentu D. Connor. 
Susitikimo metu kalbėta apie tal
pos problemą. JAV firma Klaipė
dos pietinėje dalyje numato staty
ti plieno perdirbimo įmonę, ta
čiau nesutelpa į numatytą žemės

ncZMKV four seasons Ki/ZKirXX REALTY LIMITED
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sklypą. Penninox jau keletą metų 
bando įsikurti Lietuvoje. Numa
toma, kad joje dirbs apie 200 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 
Tai bus pirmoji JAV firmos įmo
nė, pastatyta Europoje. Ketinama 
investuoti 45 mln. dolerių (180 
mln. litų) į šią statybą, o darbas 
užtikrintų bent 100,000 tonų kro
vinių. Visi gaminiai būtų vežami į 
Vokietiją.

PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI
Lietuvos žemės ūkio ministe- 

ris patvirtino Specialiosios kaimo 
rėmimo programos tikslinio fi
nansavimo tvarką ir sąlygas, rašo 
Valstiečių laikraštis (41 nr.). Šių 
metų biudžeto sąmatoje progra
mai numatyta skirti 266 mln. Lt. 
Iš tos sumos 82.5 mln. Lt reikės 
išleisti 2000 m. neapmokėtoms iš
laidoms ir įsipareigojimams pa
dengti. Programoje numatyta, 
kad ūkininkams bei bendrovėms 
dėl gaisrų ir gamtos stichinių ne
laimių iš dalies ar visiškai prara
dus pastatus, žemės ūkio techni
ką, įrangą, bus skiriama pašalpa. 
Pastatai turi būti teisiškai įregist
ruoti. Kai turtas apdraustas, kom
pensuojama iki 60% patirtų nuo
stolių, o jeigu neapdraustas - iki 
20%. Įregistruoti ūkininkai, lai
kantys ne mažiau kaip 10 bičių 
šeimų, gali gauti 10 Lt pajamų 
palaikymo subsidiją už kiekvieną 
iki gegužės 15 d. inventorizuotą 
šeimą. Taip pat buvo patvirtintos 
dvi finansavimo kryptys ekologi
nio žemės ūkio rėmimui. Ekolo
ginės gamybos ūkiai bei įmonės 
gaus tiesiogines išmokas už pa
tvirtintas žemės ūkio naudmenas, 
ir dalinį kompensavimą už patvir
tinimo įmokas. Ūkininkams ir že
mės ūkio įmonėms nemokamą 
konsultacinę paramą teikia Lietu
vos žemės ūkio konsultavimo tar
nyba, duodanti patarimus kito
kios veiklos - paslaugų verslo, 
kaimo turizmo, amatų klausimais.

LANKĖSI PB MISIJA
Gegužės 21-30 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Pasaulio banko (PB) misi
ja stebėti, kaip vykdomas Sociali
nės politikos ir bendruomenių so- 
cialnių paslaugų plėtros projek
tas. Jis pradėtas vykdyti 1997 m. 
Anykščių, Molėtų, Švenčionių, 
Utenos rajonuose bei Šiaulių ir 
Vilniaus miestuose, steigiant 14 
centrų. Jų darbuotojai buvo ap
mokyti kursuose Lietuvoje ir Šve
dijoje. Įgyvendinus projektą, so
cialinė pagalba bus teikiama gy
venamosiose vietovėse, nedidelė
se centralizuotose globos įstaigo
se. PB misijos nariai susitiko su 
socialinės apsaugos ir darbo vice- 
ministere Rasa Melnikiene bei 
kitais pareigūnais, lankėsi projek
te dalyvaujančiuose centruose. 
Kaip rašo Valstiečių laikraštis 
(2001 m. 45 nr.), projektu domisi 
kitos valstybės pvz. Armėnija, 
Gudija, Moldova, Ukraina.

LIETUVA PALAIKO ES
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

tarp Baltijos valstybių narystė Eu
ropos sąjungoje labiausiai palai
koma Lietuvoje, tam pritaria net 
50% apklaustųjų; Latvijoje - 
41%, Estijoje - 35%. Visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų bend
rovės “EMOR” apklausos duo
menimis, Estijoje “euroskeptikų” 
gegužės mėnesį buvo 54%. Nepa
laikančių narystės ES skaičius ga
lėjo padidėti dėl artėjančių rinki
mų ir nusmukusios paramos vy
riausybei. Lietuvoje skiriamas 
ypatingas dėmesys visuomenės 
švietimui narystės ES klausimu.

Lietuvos vyriausiojo eurode- 
rybininko, Europos komiteto di
rektoriaus Petro Auštrevičiaus 
nuomone, visuomenės parama 
gali keistis, kai bus pradėtos dery
bos dėl mokesčių ir reikės pa
skelbti kokie akcizai ir kada bus 
mokami. Iki 2001 m. pabaigos jis 
tikisi, kad Lietuva bus baigusi 20 
derybų su ES skyrių. RSJ

517 Fruitland Rd. 
Stoney Creek, Ontario 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose Kanados lietuvių jaunimas kalbasi su paveldo ministere 
Sheila Copps. Iš kairės: KLJS kopirm. Vytas Ruslys, KLJS narė Onutė Stanevičiūtė, Sheila Copps, PLJS 
pirm. Matas Stanevičius, KLJ narys Montrealyje Juozas Piečaitis, KLJS kopirm. Darius Sonda

“The Forms of Hope”
Venclovos “Vilties formos” tarptautinės kritikos šviesoje

Tomo Venclovos kritinių 
apybraižų ir recenzijų rinktinę 
The Forms of Hope 1999 m. iš
leido nedidelė, bet rimta leidyk
la Sheep Meadow Press. Leidėjas 
Stanley Moss yra lankęsis Lietu
voje, netrukus žada išleisti Lie
tuvoje palankiai sutiktą Marko 
Zingerio novelių rinkinį Iliu- 
zionas.

Venclovos knyga susilaukė 
ypatingo anglų ir amerikiečių li
teratūrinių žurnalų dėmesio. 
Pastarajame penkiasdešimtme
tyje JAV-se svarbų vaidmenį su
vaidinusiame trimėnesiniame 
žurnale The Partisan Review 
(2000, nr. 4) ją recenzuoja Vi
durio-Rytų Europos raštijų nag- 
rinėtoja Susan Miron.

Recenzente pabrėžia Venc
lovos poezijos moralinį matavi
mą - literatūra, ypač poezija, 
jam esanti neužtikrintas ir sudė
tingas atsiskaitymas su savo mo
raline ir menine sąžine. Savo 
įžvalgiose apybraižose apie Ilją 
Ehrenburgą ir poetus Andriejų 
Voznesenskį bei Jevgenijų Jev- 
tušenką jis parodo kaip morali
nis kompromisas neišvengiamai 
privedė prie meninio kompro
miso.

Daugelio laikomas iškiliau
siu Lietuvos poetu, rašo ji, 
Venclova savo apybraižose “at
kasa” baltietišką gamtovaizdį, 
kuris suformavo jo gyvenimą. 
Išreikšdamas savo susižavėjimą 
Česlovo Milošo raštais, jis pri
mena savo bičiuliui, jog len
kams Vilnius tebuvo svarbus, 
bet provinciškas, kultūrinis 
centras, tačiau lietuviams, kaip 
Jeruzalė, šis miestas buvo ir te
bėra tęstinumo ir istorinės tapa
tybės simbolis.

Venclovos “meistriškose” 
rašytojų moralinio ir meninio 
atsako į totalitarizmą analizėse 
Suzan Miron įžvelgia tą patį gi
lų intelektą ir jautrumą, kuriuos 
jis pademonstravo savo lenkų 
rašytojo Aleksandro Wat’o bio
grafijoje. Straipsnyje apie sovie
tinę rašytojų sąjungą jis pastebi 
kaip toji organizacija skatino 
“padlaižiavimą, korupciją bei 
provincializmą” ir užtvindė lite
ratūrą “vidutinybėmis”. Jevtu- 
šenka jam primena Gorbačiovą: 
“Abudu bando propaguoti kaž
ką panašuas į totalitarizmą 
žmogišku veidu. Tai niekad ne
pavyko. Ir niekad nepavyks”. 
Ehrenburgą Venclova vadina 
“slidaus ir šešėlingo postalini- 
nio ‘atlydžio’ įsikūnijimu”.

Anot recenzentės, rašytojai, 
kuriais Venclova žavisi, įkvėpė 
viltį ištausodami savo dvasinį ir

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

intelektualinį orumą bei vien
tisumą.

Įtakingajame Londono Ti
mes savaitiniame literatūrinia
me priede (LTS, 2000.VIII.4) 
Venclovos knygą aptaria litera
tūrologas Donald Rayfield. Jis 
atrodo neblogai susipažinęs su 
Vidurio - Rytų Europos, ypač 
rusų, literatūromis, bet Lietuvo
je jis kartkartėmis pasiklysta. 
Įrikiavęs Venclovą drauge su 
nobelistais Josifu Brodskiu ir 
Česlovu Milošu į įžymiųjų “iš
tremtųjų kovotojų prieš totoli- 
tarizmą” trijulę, išlaikiusią “ne
nutrūkstamą ryšį su pagrindinė
mis Europos poezijos krypti
mis”, jis pareiškia, jog Vilties 
formų autorius poeziją rašąs lie
tuviškai, kritiką rusiškai, o apy
braižas lenkiškai (sic!). Negana 
to, jis tvirtina, kad Venclovos 
poezija gimtojoje Lietuvoje už
imanti “nepelnytai kuklią” vietą 
antologijose ir retai (sic!) pa
sirodanti literatūrinėje spaudo
je; jo rinktinė poezija nebuvo iš
leista iki 1990 m. Kritikas nesu
vokia, jog iki tų metų Venclovą 
iš lietuvių literatūros buvo ištrė
mus! sovietinė cenzūra. O dabar 
Venclova Lietuvoje dažnai 
spausdinamas ir linksniuojamas.

Venclovos kritinės prozos 
rinkinį Rayfield vadina mažiau 
vieningu ir išradingu nei Brods- 
kio, mažiau giliu nei Milošo; jį, 
esą, geriausiai skaityti kaip 
“aperityvą prieš Venclovos po
eziją”. Geriausios jo apybraižos 
esančios tos, kuriose naudoja
mas “atidaus skaitymo me
todas”.

Itin įdomūs britų kritiko 
samprotavimai apie lietuvių 
kalbą:

“Šiuo metu turbūt svarbiau
sia pakartoti jo trumpas kalbas 
apie tai, ką reiškia būti lietuviu 
ir rašyti lietuviškai, kalba, ku
rios pora milijonų ja kalbančių
jų yra net beveik nenusipelnę, 
kalba, kurioje yra visi italų kal
bos balsiai, visi rusų kalbos prie
balsiai ir kirčiavimo būdai, visi 
lotynų kalbos linksniai ir gerun- 
dyvai ir visa tonacijų sistema, 
beveik unikali Europoje... Ta
čiau lietuviai savo kalbą (ryžta
si) platinti netgi mažiau, nei 
reklamuoti savo miškus ir pa
jūrį”.

Knyga The Forms of Hope, 
turėtų būti vertinama, kaip 
“vartai”, kad skaitytojas galėtų 
įeiti į “nepastovios pusiausvy
ros” straipsnius ir “Pašnekesio 
žiemą” (The Winter Dialogue) 
eilėraščius (jei bent viena britų 
akademinė leidykla arba knygy
nas ją įsigijo) “ir nebent įžūliau
siose svajonėse suvokti, kokius 
kitus lobius lietuvių kalba galė
tų nuo mūsų slėpt”.

(Ištraukas iš TLS recenzijos 
vertė Donata Mitaitė, Š. Atėnai, 
2000.XII.18) sk

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
P1ANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Nuotr. V. Stanevičienės

I Hamilton, Ont |
SULAUKUSIĄ GARBINGO 

AMŽIAUS Anapiliu palydėjome 
a.a. Eugeniją Ramanauskienę. Ve
lionė buvo kilusi iš gražių Suvalki
jos lygumų, ten sukūrusi šeimą, po 
karo audrų atsidūrusi Kanadoje. Ji 
rado jėgų ir laiko ne tik darbuotis 
šeimoje, bet aktyviai pasireikšti ir 
lietuviškoje veikloje. Priklausė Ha
miltono lietuvių pensininkų klubui 
ir buvo valdybos narė. Steigiantis 
klubo dainos vienetui 1978 m. iš še
šių pirmųjų dainininkių buvo E. 
Ramanauskienė. Velionė reiškėsi ir 
KLKM dr-jos Hamiltono skyriaus 
veikloje. Slenkant metams ir silps
tant jėgoms, velionė pasitraukė iš ak
tyvios veiklos, bet dalyvaudamo ren
giniuose. Atsisveikindami su a.a. E. 
Ramanauskiene, prašome Aukščiau
siojo jai dangiškos globos. D.G.

AUKOS VAIKŲ DIENOS 
CENTRAMS: A. a. Antaninos Ja
nuškienės atminimui Gertrūda 
Repčienė aukojo $20. A. a. Jono 
Cebatoriaus atminimui $20 aukojo 
Vincas Kežinaitis ir P. & Lionė Ce- 
pariai. A.a. Eugenijos Ramanaus
kienės atminimui aukojo $50 - Gr. 
J. Kažemėkai, G. Montvilienė; $20 
- L. Stukienė, Z. J. Rickai, G. Rep
čienė; $10 - Ad. Gedminienė, Aid. 
Kazemėkienė.

VDC komitetas Hamiltone

London, Ont.
ŠILTĄ IR SAULĖTĄ birželio 

11-sios popietę į gražią ir EI. Ir St. 
Kerų sodybą Delaware buvo pa
kviesti Londono pensininkų klubo 
nariai ir kiti londoniečiai. Darbščių 
šeimininkų išpuoštoje sodyboje žy
dėjo margaspalvės gėlės, reto gro
žio medžiai ir kiti augalai, patraukę 
visų svečių dėmesį. Dėl vienos 
aukštaūgės eglaitės aukščio kilo 
diskusijos, kiek pėdų ji galėtų turė
ti. Tikrą jos aukštį teks nustatyti se
kančių metų gegužinėje. Plačiaša
kių medžių pavėsyje susėdę svečiai 
linksmai šnekučiavosi, gurkšnoda
mi skanią gaivą ir ragaudami už
kandžius. Pensininkų klubo pirmi
ninkas J. Aušrotas pasveikino šiais 

. metais 75 metų gimimo jubiliejus 
atšventusius parapijiečius. Tuo tar
pu jaunieji Aušrotai medžio pavė
syje jau kepė mėsainius ir dešreles. 
Visi su geru apetitu valgėme šiuos 
kanadiškus patiekalus. Po to šeimi
ninkės ant stalų lauke prinešė dau
gybę skanių pyragų. Gurkšnojant 
kavą ir lietus pradėjo lašnoti. Gaila 
buvo skirstytis, bet perkūnija ir lie
tus visus išgainiojo į namus, nespė
jome ir dainų padainuoti. Išsiskirs
tėme su gražiais prisiminimais ir 
dėkingumu šios gegužinės rengė
jams - Londono pensininkų klubo 
nariams. Aldona

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
JAV LB Floridos apygardos 

suvažiavimas įvyko balandžio 24-25 
d.d. West Palm Beach vietovėje, 
globojamas šios vietovės LB apylin
kės valdybos. Dalyvavo apylinkių 
valdybos nariai, atstovai, nemažai 
svečių, tarp jų ir Floridoje gyvenan
tys JAV LB tarybos nariai: D. Au- 
gūnienė, B. Kožicienė ir A. Garsys. 
Suvažiavimui vadovavo LB Flori
dos apygardos valdybos pirm. A. 
Dūda, sekretoriavo G. Treinienė. 
Apylinkių pirmininkai padarė pra
nešimus: Daytona Beach - St. 
Ušackas, Sunny Hills - B. Gedmi
nienė, Palm Beach - K. Miklas, St. 
Petersburgo - V. Meiluvienė. Iš 
Miami vietovės pranešimą atsiuntė 
R. Ramūnienė, o iš Atlantos ir 
Auksinio kranto pranešimų nebu
vo. Buvo skaitytos dvi paskaitos: 
pik. A. Garsio - “Lietuvos kelias į 
NATO” ir A. Jonaičio - “Šių dienų 
išeivija”. Daugiausia diskutuota 
ŠAS-gos (NATO) tema. Balandžio 
24 d. vakare dr. Antano ir Birutės 
Čiurių namuose įvyko suvažiavimo 
dalyvių vakaronė (“Lietuvių ži
nios”, 299 nr.).

Brazilija
Laikraštyje “Mūsų Lietuva” 

2001 m., 5 nr. savo įspūdžius ir sve- 
čiavimosi Sao Paulo mieste rašo 
Inga Daugvilaitė iš Klaipėdos, daly
vavusi IV-me Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo suvažiavime. Ji džiau
giasi proga, kad galėjo pamatyti 
Sao Paulo miestą ir jo apylinkes, 
pabendrauti su įvairiais žmonėmis. 
Jai buvę malonu, kartu ir nuostabu 
tokiame tolimame krašte girdėti 
lietuvių kalbą, jausti žmonių lietu
višką dvasią. Nuostabiai graži 
esanti krašto gamta, krašto archi
tektūra. Svarbiausia, gilų įspūdį pa
likęs Vila Zelina lietuvių parapijos 
jaunimas, su kuriuo arčiau tekę su
sipažinti Lituanikos sodyboje. Pati 
sodyba esanti gražioje vietovėje, 
kur vyksta įvairūs tautiečių suėji
mai. Taipogi esą mieli įspūdžiai iš 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimo. Su dideliu užsidegimu 
buvo kalbėta apie jaunimo veiklos 
ateities planus. Buvo tartasi apie 
kitą lietuvių jaunimo suvažiavimą 
Argentinoje ir pasiruošimą Pasau
lio lietuvių tautinių šokių šventei. 
Gerą įspūdį palikusi Šv. Juozapo 
parapija Vila Zelinoje, kur vyksta 
įvairūs lietuvių renginiai. I. Daugvi
laitė džiaugiasi susiradusi draugų 
toli nuo Lietuvos, čia, Brazilijoje 
žmonės savo siekiais ir tikslais esą 
arti Lietuvos. Ji nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie jos 
puikios viešnagės Brazilijoje.

Australija
“Tėviškės aidai”, leidžiamas 

Australijos lietuvių katalikų federa
cijos laikraštis, š.m. 8 nr. skyrė pa
minėti šio laikraščio 45 metų su
kakčiai. Pirmasis jo numeris buvo 
išspausdintas 1956 m. vasario 11 d. 
Melburne. Pirmasis redaktorius - 
kun. dr. P. Bačinskas. Laikraščio 
pirmasis puslapis buvo papuoštas 
Kauno arkivyskupo J. Skvirecko, 
apaštalinio delegato Australijoje 
arkiv. R. Carboni, Melburno arki
vyskupo D. Mannix nuotraukomis 
ir jų sveikinimais. Pateikta popie
žiaus Pijaus XII kalėdinė kalba. Pa
minėta ateitininkijos 45 m. veiklos 
sukaktis, Mocarto 200 m. gimimo 
sukaktis. Pranešta, kad Panevėžio 
katedroje vysk. K. Paltarokas vys
kupais įšventino Adutiškio kleboną 
kun. J. Steponavičių ir Telšių vys
kupijos valdytoją kun. P. Maželį. 
Kun. Pr. Vaseris, Melburno lietu
vių kapelionas, rašė, kad sekmadie

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius..........:........ 3.50%
1 m. term, indėlius....................3.60%
2 m. term, indėlius................... 3.75%
3 m. term, indėlius....................3.85%
4 m. term, indėlius................... 4.10%
5 m. term, indėlius................... 4.75%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind.......................................3.85%
2 m. ind.......................................4.00%
3 m. ind...................................... 4.10%
4 m. ind...................................... 4.25%
5 m. ind.......................................5.00% 

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

TINKLALAPiS: www.talka.net

niais pamaldose dalyvauja 300-400 
žmonių, o per didžiąsias šventes iki 
700. Ingelbourno miškelyje stovyk
lavo per 60 lietuvių skautų, kurių 
kapelionu buvo kun. Gaidelis.

Be minėto pirmojo redakto
riaus kun. dr. P. Bašinsko, laikraštį 
vėliau redagavo: Br. Zumeris, kun. 
Pr. Vaseris, kun. dr. Prl Dauknys, 
K. Mildažys, dr. A. Sadauskienė, E. 
Šidlauskas ir V. Čizauskas, dirbę 
kartu; dabartinė redaktorė - M. 
Geštautienė. Pirmąją Australijos 
lietuvių katalikų federacijos valdy
bą sudarė: pirm. kun. Pr. Vaseris, 
dvasios vadas kun. J. Kungys, vice- 
pirm. S. Balčiūnas, sekr. Br. Zume
ris, ižd. P. Švamberys, narys švieti
mo reikalams V. Samulis. Pirmoji 
redakcija: vyr. redaktorius kun. dr. 
P. Bačinskas, nariai: Br. Zumeris, 
A. Grigaitis, J. Gylys; administraci
ja - kun. J. Kungys, M. Šeštąuskie- 
nė. Dabartinė federacijos valdyba: 
dvasios vadas kun. E. Arnašius, 
pirm. R. Mačiulaitienė, vicepirm. 
M. Šidlauskienė, sekr. J. Diburie- 
nė, renginių vadovė B. Kymantie- 
nė, garbės narys E. Šidlauskas.

Britanija
Šv. Kazimiero šventovėje Lon

done Verbų sekmadienį, balandžio 
8, koncertavo Alytaus Panemunės 
vidurinės mokyklos mergaičių cho
ras “Aušra”, diriguojamas B. Eis- 
montienės bei akompanuojamas J. 
Nastulevičienės, ir Alytaus muzikos 
mokyklos instrumentų grupės 
kanklininkės bei smuikininkės, va
dovaujamos R. Botyrienės. Kon
certas vyko po Mišių, pilnoje salėje 
dalyvių. Jų daugumą sudarė naujie
ji ateiviai. Po to parapijos salėje vy
ko koncerto atlikėjų ir žiūrovų pa
bendravimas. Visi džiaugėsi įspū
dingai atlikta koncerto programa.

A. a. Aleksandras Valentinas, 
92 m. amžiaus, mirė balandžio 19 
d. senelių prieglaudoje, Derby vie
tovėje. Velionis gimė 1908 m. rug
pjūčio 13 d. Gruzdžiuose, Šiaulių 
apskr. Keturių brolių šeimoje. Arti
nantis antrajai Sovietų okupacijai, 
visi keturi broliai pasitraukė į Vo
kietiją. Vėliau broliai Edvardas ir 
Jonas su velioniu išvyko į Angliją, 
ketvirtasis brolis Adolfas pasiekė 
Kanados krantus. Velionies šeima 
buvo likusi Lietuvoje. Jis ją šelpė ir 
palaikė su ja ryšius. Jis rėmė lietu
vių spaudą ir organizacijas, priklau
sydamas Didž. Britanijos lietuvių 
sąjungos (DBLS) Derby skyriui. 
Išėjęs į pensiją, ypač mėgo darbuo
tis gražiame savo sodelyje. Pasta
ruoju laiku sumenkėjus regėjimui 
bei pablogėjus sveikatai, jį prižiūrė
jo lietuviai kaimynai. Nelaimingai 
puolus, buvo nuvežtas j ligoninę, o 
vėliau perkeltas į senelių prieglau
dą, kurioje ir baigė netrumpą savo 
gyvenimą. Derby šventovėje geduli
nes Mišias atnašavo kun. Juris Jur
gis, dalyvaujant giminėms, drau
gams bei pažįstamiems. Palaidotas 
Derby kapinėse, lietuvių skyriuje. 
Čia anksčiau palaidoti ir jo broliai 
Edvardas bei Jonas. Religines apei
gas ir atsisveikinimo su velioniu 
žodį tarė kun. J. Jurgis. DBLS Der
by skyriaus vardu atsisveikino J. 
Maslauskas (“Britanijos lietuvių 
balsas” 2001 m., 5 nr.). J. Andr. 
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Petras Brasas
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Asmenines nuo........... 7.80%
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• Nemokami čekių sąskaitų 
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• Narių santaupos 
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Amerikos Lietuvių fondas - jo milijonai
Metinis narių suvažiavimas, kuriame aptarta veikla lietuvybės rėmimo srityje. Sutelktas 

kapitalas peržengė dešimties milijonų ribą bei ryžtasi pasiekti dvidešimt milijonų

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Suvažiavimas įvyko š.m. ge

gužės 19 d. PLC Lemonte, su
traukęs 110 LF narių bei įgalio
tų atstovų su 8481 balsų teise. 
Dalyvavo ir svečiai bei visuome
nės veikėjai.

Suvažiavimą pradėjo ir vi
sus pasveikino naujasis LF tary
bos pirm. dr. Antanas Razma, 
pasidžiaugęs, kad “prieš 40 me
tų iškelta milijoninio fondo idė
ja nebuvo utopija, bet tapo rea
lybe, nes sugebėjome dirbti kar
tu, užmiršdami ideologinius, 
politinius ar asmeninius skir
tumus”.

Invokaciją sukalbėjo prel. 
dr. Ignas Urbonas. 2000 m. mi
rusiųjų 106 LF narių pagerbimą 
atliko tarybos narė Ramona 
Steponavičiūtė-Žemaitienė. Iza
belė Stončienė uždegė žvakę 
mirusiųjų prisiminimui. R. Ste
ponavičiūtė-Žemaitienė, visiems 
pagarbiai stovint, perskaitė mi
rusiųjų pavardes. Buvo sugie
dota Marija, Marija.

Prezidiume - Stasys Baras, 
Vytautas Kamantas, dr. Vytas 
Narutis - suvažiavimo pirminin
kai bei LF tarybos pirm. Algir
das Ostis, v-bos pirm. Povilas 
Kilius ir naujai išrinktas tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma. Sek
retoriavo Aldona Šmulkštienė.

Žodžiu sveikino Lietuvos 
gen. kons. Giedrius Apuokas, 
garbės kons. Vaclovas Kleiza, 
PLB pirm. V. Kamantas, JAV 
LB kr. v-bos pirm. Algimantas 
Gečys ir ALTos pirm. Saulius 
Kuprys.

Sveikinimus raštu iš JAV 
LB XVI tarybos prezidiumo 
pirm. Reginos Narušienės per
skaitė dr. Petras Kisielius, Tau
tos fondo v-bos pirm. Algio Ve- 
decko - Stasys Baras.

Suminėtini du sveikinimai 
dėl jų ypatingų pastabų. PLB 
pirm. V. Kamantas: “Čia esan
tieji LB atstovai ir vadovai, ku

“Juodųjų dienų sakmės” I Viktoras ALEKNA

Jaudinantys tautiečių - vyrų ir moterų išgyvenimai sibiriniuose plotuose
Lietuvos gyventojų genoci

do ir rezistencijos tyrimo cent
ras išleido tokia antrašte stam
bią atsiminimų knygą. Joje net 
dvidešimt buvusių kalinių, trem
tinių pasakoja apie tai, kas vyko 
1940-1990 m., tomis juodomis 
mūsų tautos dienomis...

Nuo 1988 m., kai buvo iš
spausdintos Dalios Grinkevičiū- 
tės sakmės “Lietuviai prie Lap
tevų jūros”, mūsų knygų lenty
nas nuolat papildė vis naujos ir 
naujos tos temos knygos. Į šios 
grupės sakmes rimtai pažvelgė 
ir istorikai, literatūros tyrinėto
jai, net politikai. Tie šimtai, o 
gal ir tūkstančiai knygų atsklei
dė Lietuvai ir pasauliui penkias
dešimties metų lietuvių tautos 
sakmę, pilną ašarų, kraujo, nie
kinimo, žeminimo, kančių. Tų 
sakmių tiek daug, kad tie, kurie 
savo kailiu nepatyrė sovietinio 
Gulago kraupumo, iš tolo neno
ri žiūrėti į tas sakmes, sakydami, 
kad visa tai reikia užmiršti, iš
braukti iš mūsų praeities ir 
gyventi taip, lyg nieko nebūtų 
buvę. Todėl ir leidėjai atsisako 
leisti to pobūdžio knygas, o ir iš
leistų nenori pardavinėti prekei
viai, kultūros įstaigos vengia 
apie tai kalbėti, laikraščiai rašy
ti. Tiesa, Lietuvoje yra keletas 
laikraščių, kuriems tų sakmių 
vaizdai nėra svetimi. Tai visų 
pirma “Tremtinys”, paskui 
“XXI amžius”, anksčiau “Die

Iš Kernavės didelio klebonuos pastato viršaus gražiai matomas vandens tvenkinys, kuris atspindi Lietuvos 
valstybės ribas Nuotr. V. Kapočiaus

rių tarpe yra JAV LB KV pirm. 
Algimantas Gečys, žinodami, 
kad LF kiekvienais metais labai 
didelėmis sumomis rėmė, remia 
ir rems Bendruomenės švieti
mą, kultūros, jaunimo ir kito
kius projektus, įsipareigotų per 
šiuos 2001 metus pravesti naujų 
LF narių telkimo ir aukų rinki
mo vajų visose JAV LB apylin
kėse ir kituose PLB kraštuose, 
kuriuose gyvena ekonomiškai 
pajėgesni lietuviai”.

JAV LB kr. v-bos pirm. A. 
Gečys: “kad LF ir JAV LB su
darytų komisiją išanalizuoti pa
sikeitusias sąlygas, apžvelgti 
naujus laiko reikalavimus, tei
kiamos paramos poveikį ir t.t. 
Komisijos tikslas būtų pateikti 
rekomendacijas, užtikrinančias 
veiksmingiausią lietuviško pa
veldo išeivijoje išlaikymą”. A. 
Gečys kėlė ir kitus svarstytinus 
klausimus: Kodėl Lietuvoje tiek 
nedaug žino apie išeiviją, ką 
darysime su trečiąja banga, kad 
ji išeivijai duotų naujų jėgų ir 
kaip padėti Lietuvai su smegenų 
nutekėjimo problema ir kt.

kalba jo įsteigėjas, dabartinis tary
bos pirm. dr. ANTANAS RAZMA

Nuotr. Ed. Šulaičio

novidis”. Bet šių laikraščių skai
tytojų nedaug, todėl ir juose 
spausdinamos sakmės plačiau 
nepasklinda. Išimtį sudaro gal 
tik “Valstiečių laikraštis”, kurio 
dažname numeryje galima rasti 
ir pasakojimų apie partizanus, 
jų kovų eigą, jų žūtį, jų atmini
mo įamžinimą jau atsikūrusios 
Lietuvos metais, taip pat apie 
politinių kalinių ir tremtinių iš
gyvenimus.

Ir vis dėlto, kiek bebūtų 
apie tai sukurta sakmių, kiek jų 
bebūtų išspausdinta, ši kraupi 
tautos praeitis turbūt niekad ne
bus išsemta, nes šimtai tūkstan
čių to penkiasdešimtmečio aukų 
jau niekad neprabils, nepapasa
kos savo gėlos. Net ir jų kalbų 
jau niekas niekad nesurinks į 
viena didžiuli kapinyną. Todėl 
kiekviena dar gyvųjų pasakyta 
sakmė, kiekvienas eilėraštis, 
laiškas beržo tošyje ar ant ce
mentinio maišo skiautelės, kie
no nors užrašytas buvusio trem
tinio ar kalinio pasakojimas - 
tai vis naujas tos kraupios mūsų 
tautos praeities puslapis, kurį 
skaitys mūsų tautos vaikai, vai
kaičiai, semdamiesi stiprybės 
naujo tautos gyvenimo kūrybai...

Taigi ir ši nauja knyga - 
“Juodųjų dienų sakmė” dar kar
tą kalba labai ryškiomis spalvo
mis apie anuos laikus, kai lietu
vis, netikėjęs, kad belaisvis bus,

Pranešimai
LF tarybos pirm. A. Ostis 

pranešė, kad LF kapitalas pa
augo per 2000 m. 723,024 dol. ir 
pasiekė 10,605,044 dol. sumą, 
įstojo 50 naujų narių (iš viso na
rių yra 7,099), lietuviškiems rei
kalams išdalinta 1,009,922 dol.

LF v-bos pirm. P. Kilius pri
minė, kad lietuvybės reikalams 
iki šiol paskirta beveik 9 mil. 
dol., o su šių (2001) metų vieno 
milijono paskyrimu bus jau 10 
mil. Pernai pirmą kartą paskir
tos rekordinės 1 milijono sumos 
virš pusės ($514,988) teko jauni
mui ir jų organizacijoms bei 
švietimui. P. Kilius kvietė kaupti 
kapitalą, kad greičiau pasiektu
me 20 mil. dol.

LF Finansų komisijos pirm. 
Saulius Čyvas pabrėžė, kad nors 
birža buvo nepalanki, LF inves
tuotas kapitalas per 2000 m. 
prarado tik 1.1% savo vertės. 
LF didžioji portfolio dalis yra 
korporacijų akcijos, kurių kny
gos vertė yra 3,485,911 dol. Me
tų gale akcijų vertė biržoje 
(market value) buvo 6,135,202 
dol. Korporacijų akcijų nereali
zuoto kapitalo yra apie 
2,650,000 dol.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. A. Razma pranešė, 
kad švietimui buvo paskirta 
410,918 dol., kultūriniams rei
kalams - 179,920 dol., visuome
niniams reikalams - 419,077 
dol. ir suminėjo paskirtas dides
nes sumas.

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisijos pirm. Vaclovas Mom- 
kus: per 2000 m. iš viso paliki
mais gauta 611,556 dol. Nuo LF 
pradžios palikimais yra gauta iš 
viso 5,579,313 dol.

Įstatų komisijos pirm. Vyte
nis Kirvelaitis: komisijos darbai 
įstatų keitimo reikalu sustojo ir 
paruoštos taisyklės pasilieka 
kaip istorinis projektas.

Meno globos komisijos 

gyvuliniais vagonais buvo išve
žiotas po tolimiausius šeštadalį 
pasaulio apimančios imperijos 
plotus, išmestas ir į šalčio, ir į 
karščio smėlynus, alkanas, iš
troškęs ir beveik nuogas turėjo 
gulti į svetimą žemę be karsto, 
be maldų, be giesmių, be kryže
lio ant jo kaulų kapo...

Kalbininkai, tautos kūrybos 
tyrinėtojai sakmėmis paprastai 
vadina tuos pasakojimus, ku
riuose aiškinama pasaulio ir 
įvairių gamtos reiškinių kilmė, 
vaizduojamas žmogaus susidūri
mas su nežemiškomis būtybė
mis. Sakmėmis beveik visuomet 
pasakojami įvykiai, kurie turi 
ryškų tikrovės vaizdą, tačiau ta 
tikrovė tokia nekasdieniškai 
šiurpi, kad to nepatyrusiam ji 
atrodo neįmanoma. O iš tikrųjų 
taip tikrai buvo. Ir šioje knygoje 
surinktos sakmės pasakoja tai, 
kas tikrai buvo, nors to nepaty- 
rusiems dažnai ir neįtikėtina ar 
nenorima tikėti.

Todėl visiems pirmą kartą 
paėmusiems šio pobūdžio sak
mių knygą siūlyčiau pirmiausia 
perskaityti Nijolės Gaškaitės- 
Žemaitienės sakmę “Lageris”. 
Nors pati autorė lagerį patyrė 
jau po Stalino mirties ir vadina
maisiais Chruščiovo atšilimo 
metais kalėjo 1958-1965 metais, 
bet ir to pakako, kad suprastų, 
kas iš tikrųjų buvo GULAGAS.

LF metinio narių suvažiavimo Lemonte sekretorė, “Tėviškės žiburių” 
bendradarbė ALDONA ŠMULKŠTIENĖ ir vienas iš pirmininkų dr. 
VYTAUTAS NARUTIS Nuotr. Ed. Šulaičio

IZABELĖ STONČIENĖ uždega žvakę Lietuvių fondo mirusiųjų narių 
atminimui per 38-jį metinį šios organizacijos narių suvažiavimą PL 
centre Lemonte. Šalia jos prezidiumo nariai dr. V. NARUTIS ir V. 
KAMANTAS Nuotr. Ed. Šulaičio

pirm. dr. Gediminas Balukas 
paaiškino, kad kovo mėn. į Lie
tuvą išsiųsti Prano Domšaičio 
paveikslai ir jo kūrinių kolekci
jos dovanojimo aktas. Liepos 
27-28 d.d. Klaipėdoje bus atida
ryta Pr. Domšaičio vardo galeri
ja su 527 paveikslais. Jo kūri
niais domisi ir Vatikano religi
nis muziejus bei vokiečiai, norį 
suruošti parodas Dresdene ir 
kitur.

LF patikėtinių tarybos pra
nešimą padarė dr. A. Razma, 
pastebėjęs, kad nuo praeitų me
tų jokių pasikeitimų nėra. Iš

Ji labai vaizdžiai sako, kad GU
LAGO istorija neturi laiko ribų. 
Mes nežinome, kur tai yra, jo 
nėra žemėlapiuose. Nė vienas 
kalinys nėra buvęs net artimiau
siame kaime ar miestelyje. Lag- 
punktas, kuriame eina jo baus
mės metai, neturi pavadinimo. 
Tai tik pašto dėžutės numeris. 
Taišetas, Kengyras, Vorkuta... 
per daug apibendrintos sąvokos. 
Tie didžiuliai lagerių konglome
ratai susideda iš šimtų naktį 
šviečiančių zonų kvadratų, iš
barstytų snieguotose dykrose (p. 
521). “Darbas yra svarbiausias 
dalykas lageryje. Jo tikslas - pe
rauklėti kalinį. Jis turi užpildyti 
visas kalinio mintis, sukaustyti 
visus jo raumenis, užimti visą 
dienos laiką ir nugramzdinti į 
besapnę naktį. Darbo pobūdis 
visai nesvarbus, dažnai tai būna 
primityviausi beprasmiai 
veiksmai” (t.p.).

“Kalinių požiūriu, svarbiau
sias dalykas lageryje yra valgis... 
Skaniausia yra duona... Šnekos 
apie iki arešto gamintus valgius 
yra populiariausia pokalbių te
ma” (524-525 p.). “Laikas lage
ryje yra absoliučiai reliatyvus, jis 
čia sustoja, prasmenga tarsi į 
juodąją skylę”. “Arešto dieną 

ILGAMETEI KLUBO NAREI

AtA
EUGENIJAI RAMANAUSKIENEI 

mirus, jos sūnui SIGITUI, dukrai EUGENIJAI, seserei 
KONSTANCIJAI, jų šeimoms, giminėms bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas”

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

Lietuvai paskirto vieno milijo
no, 100,000 dol. dalis buvo pa
skirta - VDU bibliotekai Kau
ne; 300,000 dol. - M. K. Čiurlio
nio dailės muziejui pastato at
naujinimui (tam išmokėta - 
100,000 dol. kiti 200,000 yra dar 
LF-de, nes muziejaus darbai 
sustojo, laukiama pranešimo iš 
muziejaus direktoriaus).

LF Kontrolės komisijos 
pranešimą padarė Dalia Puško- 
rienė, registracijos ir mandatų - 
Arvydas Tamulis.

Dr. Jonas Valaitis pranešė 
(Nukelta į 6-tą psl.)

JAV dienraštis The Washington Times š.m. balandžio 18 d. išleido 16 puslapių priedą su šia antrašte

laikas sustoja” (p. 528).
Taip, laikas buvo sustojęs 

kiekvienam, kuris buvo buvęs 
GULAGE. Kai mane kas pa
klausia, kiek man metų, aš daž
nai atsakau: pagal metrikus - 
86, bet iš skaičiaus atmesk 12, 
kuriuos aš buvau Vorkutos šal
dytuve, ir liks tik... kiek? 74. 
Štai tikrasis mano amžius.

Ir Lietuvoje žmones galima 
suskirstyti į dvi grupes: buvusius 
Gulage ir jį žinančius tik iš bu
vusiųjų pasakojimo žodžiu ar 
raštu, bei visai nieko apie Gula
gą nežinančius. Buvusieji GU
LAGE tuojau randa bendrą 
kalbą apie išgyventus metus. 
Nebuvusieji tik išplečia akis, iš
tempia ausis ir netrukus pasako:
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Amerikiečių dienraštis 
apie Lietuvą

JAV laikraštis The Washing
ton Times š.m. balandžio 18 d. 
išleido 16 puslapių priedą apie 
Lietuvą. “A Special Internatio
nal Report Prepared by The 
Washington Times Advertising 
Department” buvo parengtas 
Tim Kennedy, vadovaujant Ke
vin M. Baerson.

Priedo išleidimą rėmė tryli
ka bendrovių - Philip Morris, 
Omnitel, Švyturys ir Utenos 
alus, Radisson SAS Astoria vieš
butis, Vilniaus džiazo festivalis 
(Lietuvos filharmoninė draugi
ja), Litexpo, Lietuvos pažangos 
agentūra, Klaipėdos uostas, 
Williams International, Mažei
kių nafta, Valstybės turto fon
das ir Penninox.

Straipsnių apimtis - dau
giau kaip dešimt sričių, įskaitant 
Lietuvos žemės ūkį, kultūrą, fi
nansus, energetiką, politiką, is
toriją, ryšius ir transportaciją, 
prekybą ir pan. Pateikti itin 
naudingi duomenys apie Lietu
vą, pabrėžiant jos pažangą per 
10 metų nuo nepriklausomybės 
atkūrimo. Pristatyta ir istorinė 
santrauka - Czarist nde, Nazi 
occupation, Fueled desire for de
mocracy. Pokalbyje su preziden
tu Valdu Adamkumi iškelti ry
šių su JAV ir Rusija klausimai, 
Lietuvai siekiant narystės Šiau
rės Atlanto sąjungoje (NATO). 
Apie šią temą sukasi ir kiti 
straipsniai, apibūdinantys Lietu
vos kariuomenės pertvarkymą, 
energetikos reformą, privatiza
ciją, kovą su korupcija (Govern
ment takes zero-tolerance stance 
on corruption).

Atskiruose straipsniuose nu
šviesta didžiųjų bendrovių 
(priedo skelbėjų) veikla. Ištisą 
puslapį užėmė straipsniai apie

“Geriau apie tai nekalbėkim...” 
Aš jau trejus metus gyvenu va
dinamuosiuose “Tremtinių na
muose”. Beveik visi šių namų 
gyventojai yra ilgiau ar trum
piau gyvenę GULAGE. Ir susi
tikę ar lauke po medžiais susė
dę mes dažnai sekame sakmes 
apie tuos būtuosius GULAGO 
metus. O jeigu į mūsų būrelį įsi
maišo tos antros grupės žmo
gus, jam belieka arba tylėti, ar
ba pakilus nueiti.

Tokia yra mūsų praeitis. Tų 
buvusiųjų kasdien mažėja. 
Kiekviename “Tremtinio” nu
meryje visas puslapis buvusių 
GULAGO gyventojų su jų nuo
traukomis ir gimimo bei mirties 
datomis. Ir man berašant šiuos 
žodžius, iš koridoriaus parėjo 
žmona ir priėjusi tyliai sako: 
“Mirė Vanda...” Ji gyveno gre
timame kambaryje...

Bet ar blės Gulago šešėlis, 
kai jau mūsų neliks? Ar būsi
miems Lietuvos vaikams bus su
prantama tai, kas parašyta šioje 
juodųjų dienų sakmių knygoje? 
Ką supras ateities moksleivis, 
jei jis, vartydamas šią knygą per
skaitys Onos Lukauskaitės pos
melį:
Juodoj girioj aidi kirvio dūžiai, 
Atkaklumas plienu širdį kausto, 
Daugelio ryžtas girioje lūžo, 
Po velėna jie šąla be karsto.

(psl. 524)
Ona Lukauskaitė-Poškienė, 

rašydama apie savo dienas lage
ryje, papasakojo keliolika sak
mių ir rezignuodama sako:

“Visa, kas mane ištiks, tai 
jau nebe gyvenimas, o šiaip sau 
kažkoks nemokamas priedas. Ir 
todėl - nelabai svarbu, kaip su
siklostys tos dienos ir metai, nes 

Williams International investavi
mo Lietuvos naftos ūkyje peri
mant Mažeikių naftą, Naftotiekį 
bei Būtingės terminalą. Ne visi 
straipsniai yra ištisai teigiami: 
Declining agriculture industry 
poses a painful dilemma pateikti 
skaudūs duomenys apie Lietu
vos žemės ūkio nuosmukį ir gi
lių pokyčių būtinumą.

Kai kurie rašiniai apibūdina 
ir kitas valstybės įvairoves: 
UNESCO pripažinimas sostinės 
kaip istorinės pasaulio paveldo 
vietovės, Katalikų Bažnyčios 
nuopelnas išsaugojant lietuvy
bės žiburį priespaudos eigoje, 
žydų kultūra Vilniuje, duome
nys apie buvusius KGB rūmus, 
televizijos bokštą, Kuršių neriją, 
neseniai irgi įrašytą į UNESCO 
“pasaulio paveldo” sąrašą.

Spalvotomis nuotraukomis 
skaitytojai supažindinami su 
Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi bei kai kuriais kitais 
svarbiais Lietuvos pareigūnais, 
bendrovių vadovais, vietovėmis, 
net parodytas lietuviškas pyra
gas “šakotis”, o priedo duoti 
šaltibarščių, cepelinų ir span
guolių kisieliaus receptai.

Šešiolikos puslapių priedas 
su arti 30 straipsnių - įdomus ir 
naudingas, nors kai kur yra klai
dų. Visumoje nėra tendencin
gas. Bendras vaizdas teigiamas 
ir sudaro gerą Lietuvos pažan
gumo įspūdį. Sveikintinas pro
jektas, tik gaila, kad jo apipavi
dalinimas yra tokio laikino (kar
tą dienraštyje pasirodžiusio) po
būdžio. Vėlgi interneto vartoto
jams paranku jį rasti tinklalapy- 
je: www.internationalspecialre- 
ports.com/europe/01/lithuania/ 

mano gyvenimas štai nutrūko ir 
pasibaigė, o visa, kas dar gali 
įvykti, įvyks jau ne man, o šiaip 
kažkokiam tarsi mano šešėliui, 
tarsi antrininkui.

Ir šis jausmas, šis žinojimas 
jau nebepaliko manęs per ištisą 
dešimtmetį. Kažkaip iš šalies 
stebėjau visa, kas vyko su mani
mi ir aplink mane, nesudrums- 
damos užsnūdusios širdies, il
gos, nerealios, suluošintos, kaip 
sulėtinto filmo kadrai.” (psl. 
533)

O juk iki suėmimo ji buvo 
augusi sąmoningų inteligentų 
šeimoje, buvo lankiusi užsienio 
šalis ir mokiusis užsienio uni
versitetuose, pati iki suėmimo 
dalyvavusi kovotojų organizaci
jose, išleidusi du eilėraščių rin
kinius... Galbūt dėl savo jau
nystės patirties ir “Lagerio” sak
mėse sugebėjo parašyti:

“Dar viena guodžianti tiesa 
man atsivėrė kalėjime: ‘Išlais
vintos širdies niekas nepaver
gia’. Ir kad ir ką man darytų, 
kad ir kur mane nukištų, - širdi
mi ir mintimi visad liksiu savimi, 
visad liksiu laisva”, (psl. 533)

Ir kitiems šių sakmių auto
riams laisvė buvo svarbiausia 
vertybė. Dėl jos jie kovojo, dėl 
jos jie nebijojo GULAGO, ku
ris jiems dažnai ir mirtį rengė, 
dėl jos jie ir išlikę gyvi grįžo į 
Tėvynę ir laikui atėjus pirmieji 
pradėjo burtis į naujus kovotojų 
dėl laisvės būrius. Žinoma, 
kiekvienas gyveno ir kovojo sa
vaip, tačiau jiems Lietuva buvo 
šventas žodis. Tiesa, ne visiems. 
Kai kas, net ir perėjęs visus Gu
lago pragaro aukštus, kaip Dan
tės “Pragare”, ir grįžęs į Tėvynę 
nuėjo su Maskvos bernais.. Ne
minėsiu jų...

http://www.internationalspecialre-ports.com/europe/01/lithuania/
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Europos kultūros saulėlydis
DR. JONAS KUNCA

Prieš 2500 metų Graikijoj 
suklestėjo mokslas, menas ir gili 
mąstysena, kuri vedė prie žmo
gaus ir aplinkos pažinimo. Pro
taujant jau tada buvo prieita 
prie teisingos prielaidos apie 
atomo egzistenciją. Užėmę 
Graikiją romėnai pasisavino jos 
aukštą kultūrą ir ją paskleidė po 
visą Romos imperiją, atseit, po 
dabartinę Europą. Krikščionybė 
jai davė naują atspalvį. Istorijos 
eigoje susiformavo graikų-ro- 
mėnų-krikščionių kultūra, kuri 
iš Europos persimetė į visus že
mynus. Bet Europa liko tos kul
tūros centras iki šių dienų. Du 
paskutiniai karai ir marksistinė 
diktatūra, apėmusi pusę Euro
pos ir iššaukusi šaltąjį karą, ap- 
stabdė kultūros plėtotę Europos 
žemyne. Geresnės jai sąlygos li
ko lik Š. Amerikoj, nors ir ten 
rūpėjo daugiau kova su komu
nizmu negu žmonių kultūra.

Nuo karo nenukentėjusi 
Amerika turėjo retą progą iš
plėtoti technologiją ir pramonę, 
kuri neturėjo varžovų sugriautoj 
Europoj ir Japonijoj. Kartu pra
sidėjo dar niekada neturėta 
ekonominė gerovė. Karinės 
lenktynės su Sov. Sąjunga vertė 
tobulinti technologiją, ryšių sis
temą. Amerikiečiai pirmieji nu
sileido ant žemės palydovo Mė
nulio, pradėjo gaminti kompiu
terius, internetą, paleido ryšių 
satelitus, išrado daug naujų 
vaistų. JAV pasidarė pažangos 
modeliu, kurį pradėjo pamėg
džioti kitos šalys, ypač Europa, 
kur yra didelės amerikiečių ka
rių įgulos. Vietoj dvasinių verty
bių išaugo materializmas. As
muo vertinamas ne tiek dėl jo 
erudicijos, kiek dėl jo turto. Per 
paskutinį pusšimtį metų paste
bima meno ir literatūros stagna
cija ir intelekto degradacija. Su
sidaro įspūdis, jog dauguma do
leryje mato savo gyvenimo 
tikslą.

Materializmas ir idealų sto
ka pakenkė šeimos pastovumui, 
moralei ir tarptautiniams santy
kiam. Beskubėdami susikrauti 
milijonus, kapitalistai dedasi 
nematą likusios žmonijos skur

Argentinos lietuvių Mindaugo draugijos tautinių šokių grupė, prieš 
ketverius metus dalyvavusi folkloriniame festivalyje Cosųuin mieste

Amerikos Lietuvių fondas
(Atkelta iš 5-to psl.)

apie LF steigėjo dr. Antano 
Razmos vardo premijos stovį. 
Buvo pasiūlyta, kad vietoje nuo
latinės premijos būtų LF tary
bos pateikta LF Pelno skirsty
mo komisijai vienkartinė premi
ja su tikslu premijuoti lietuvišką 
organizaciją arba asmenį per 
2000 metus ryškiai prisidėjusį 
prie liet, švietimo. Buvo paskir
ta 25,000 dol. vienkartinei pre
mijai. Šiai premijai paskirti bu
vo sudaryta komisija. Laimėto
jas bus paskelbtas spaudoje, 
premija įteikta per LF metinį 
pokylį rudenį Čikagoje.

LF steigėjo dr. A. Razmos 
vardo premija bus pristatyta 
svarstymui 2002 m. suvažiavime 
su pasiūlymu arba tęsti vienkar
tinę premiją, arba steigti nuola
tinę premiją, kaip buvo pasiūly
ta 2000 m. LF narių suvažia
vime. 

Amerikos Lietuvių fondo narių 38-ojo suvažiavimo spaudos stalas. Iš kairės: Vyt. Radžius, Birutė Jasaitienė, 
Bronius Juodelis, Vaiva Ragauskaitė ir Edvardas Šulaitis Nuotr. V. Jasinevičiaus

SPAUDA

do. Per labai žemos kokybės fil
mus ir televizijos programas 
žmonija ir maitinama dvasiniu 
šlamštu: pornografija, nusi
kalstamumu, kapitalistų propa
ganda, kosmopolitizmu, globa- 
lizmu, komunistine nostalgija ir 
krikščionybės išjuokimu. Atro
do, kad kam nors ji kliudo... 
Nesunku atspėti kam. Tokia po
litika privedė prie šeimos nepa
stovumo, narkomanijos, AIDS 
epidemijos ir europietiškos kul
tūros nuosmukio. Baltoji rasė, 
kuri tą kultūrą išaugino, dabar 
jos beveik nepaiso. Dar blogiau 
- ji pradeda nykti. Sumodernė- 
jusi žmonija užaugina vos pusę 
vaikų skaičiaus, kuris yra reika
lingas europiečių status quo iš
laikyti.

Čia reiktų pažymėti, kad 
baltoji rasė pasižymi savo suge
bėjimu išrasti ką nors naujo. Ki
tos rasės tos savybės stokoja. 
Jos gali tik gerai kopijuoti. Dėl 
to visai žmonijai yra svarbu, kad 
šita rasė neišsigimtų ir neiš
nyktų.

Atstatyti šunkeliais nuėjusią 
Europos kultūrą nebus lengva. 
Tai gali padaryti tik gabus di
desnės valstybės vadas, kuris 
duotų pavyzdį ir kitom tautom.

Besikuriančiai Lietuvai ne
būtina sekti blogu pavyzdžiu. 
Mūsų pačių valdžios žinioje yra 
valstybės tvarkymas, nuo kurio 
labai daug priklauso kultūrinė 
pažanga ar nuosmukis. NATO 
tikriausiai nereikalaus, kad mū
sų televizija rodytų jaunimui 
kenksmingas programas, kad 
mokyklos neauklėtų susipratu
sių lietuvių, pareigos jausmo, 
doro elgesio ir savarankiško 
protavimo. Mes privalome su
stabdyti mūsų tautos nykimą 
mažiausiai padvigubindami gi
mimų skaičių. Lietuvoj gali pa
togiai gyventi 5-6 milijonai žmo
nių. Pasiekus šį skaičių, susida
rytų palankesnės sąlygos kultū
ros augimui. Pagerėtų ir sau
gumas.

Liūdna stebėti Europos kul
tūros nuomukį, kuris kol kas ne
sustoja. Mes jo sustabdyti nega
lime kitose šalyse, bet savame 
krašte ir galime, ir privalome.

Visi suvažiavimo LF prane
šimai buvo priimti balsų daugu
ma, pirma atsakius ir paaiškinus 
įvairius iškilusius klausimus są
ryšyje su jais.

V. Kamantas perskaitė LF 
nutarimus, kurie buvo papildyti, 
kad šalia remtinų kultūrinių 
grupių remtinas ir sportas, kiek 
tai leidžia LF įstatai. Nutarimai 
suvažiavimo buvo priimti.

Suvažiavimui artėjant į pa
baigą buvo pranešti rinkimų re
zultatai. Į LF taryba 3 m. ka
dencijai slaptu balsavimu balsų 
dauguma buvo išrinkti: St. Ba
ras. S. Čyvas, V. Kamantas, V. 
Narutis, A. Tamulis ir V. Klei
za; į Kontrolės komisiją - Ma
rius Kasniūnas, Dalia Puškorie- 
nė ir Audrius Rušėnas, kandi
datas - Algirdas Saulis.

Suvažiavimą baigė dr. V. 
Narutis, pakvietęs sugiedoti 
Lietuvos himną.

Birštonas
Miesto savivaldybė, skulptūra “Mergelė su skudučiais” (skulpt. R. Antinis, 1978). Sanatoria “Tulpė” 
(archit. V. Landsbergis-Žemkalnis, 1935). Sanatorija “Versmė” (archit. K. Vitas, 1984). Būdinga Birštonu! 
medinė architektūra

POETAI IR KARININKAI

Poezijos pavasaris Lietuvoje
VIKTORAS ALEKNA

Pavasario šiluma sujudino 
poetus, ir jie vėl gegužės pasku
tinę savaitę po visą Lietuvą ne
šiojo naujus poezijos žiedus. Iš
rinko ir šių metų Poezijos pava
sario laureatą - Stasį Stasevičių. 
Jis, kaip ir visi kiti Lietuvos poe
tai, duoną pelnosi ne iš poezi
jos, o bendradarbiaudamas 
Valstiečių laikraštyje.

Lietuvoje poetų labai gau
su. Ir kasmet atsiranda vis naujų 
jaunų kūrėjų turbūt kiekvienoje 
vidurinėje ar net pagrindinėje 
mokykloje. Juk ir poezijos pava
saris pradedamas moksleivių 
skaitymais. Šiemet į juos susi
rinko net 121 moksleivis, atsi- 
veždamas jau ne vieną eilėraštį. 
O kiek dar namuose liko, niekas 
nesuskaičiuos. Todėl keista iš
girsti, kai kuris nors jau ir bran
dus poetas kartais skundžiasi, 
kad Lietuvoje poetams sunku, 
nes jų neremianti... valdžia. O 
kas remia volungę ar lakštinga
lą? Juo labiau keista, kad nere
tai skundžiasi tas, kuris nejaučia 
skirtumo tarp poezijos ir gyve
nimo tikrovės ir savo eilėraš
čiuose apmąstymus ar tikrovės 
vaizdelį nori vadinti poezija. O 
dar blogiau, kad daugelio šiuo
laikinių kūrėjų apmątymai visai 
nepaiso nei poezijos kūrimo - 
eiliavimo taisyklių.

Tai jau nenauja ir nesenoje 
lietuvių raštijos istorijoje. Juk 
žmonės dar prisimena, kaip dar 
1925 m. vos pradedantis poetas 
pasakė: “Maironį, labanakt...” 
O Keturių vėjų dainiai vėl skery
čiojosi, šaukdami, kad jų krūti
nėje - granata...

Ak, taip buvo seniai. Po 70 
metų viena garsiausių šiuolaiki
nių lietuvių poečių, kelių premi
jų laureatė, savo rinkinyje pa
skelbė ir tokį šiuolaikinės poezi
jos perlą:
geriausias būdas 
apsiginti nuo blusų - pribarstyt

ant paklodžių 
sutrintų į miltelius 
džiovintų mėtų lapelių 
arba rožių žiedlapių 
ant drobinių 
sniego baltumo paklodžių

Panašių “eilėraščių” pilna 
rajonų ir Vilniaus laikraščiuose, 
naujuose eilėraščių rinkiniuose, 
taip pat ir kasmet poezijos pa
vasario proga išleidžiamuose ei
lėraščių almanachuose. Štai vie
nas eilėraštis iš 2000 m. Poezi
jos pavasario almanacho:
Pranciškonai gal ir plevėsos, bet 

dėde
Pranai, Pranciškau, kas išpleveno 
plėšrų gyvenimą, kuprūs 
tavo keliai prisikrito prie 
kapo kaubrės ir nuščiuvo.

Šiame eilėraštyje dar yra 
keletas sintaksinių vienetų, bet 
šiandien jau yra ir tokių kūrėjų, 
kurie savo jausmus bei mintis 
reiškia kvadratais, trikampiais ir 
kitokiomis geometrinėmis figū
romis...

Kažkas dar Keturių vėjų lai
kais apie jų poeziją yra pasakęs: 
“Nei ritmo, nei rimo, nei prozos 
doros...” O juk tokia poezija 
ateina vis iš Vakarų, kurie jau 
braido senokai šiuolaikinės mo
dernizmo poezijos purve. Todėl 
be reikalo skundžiasi šiuolaiki
niai bardai, kad poezija darosi 
jau nereikalinga. Gal todėl, kad 
kartais žmonės iš didelio rašto 
išeina iš krašto. Bet jie lanko 
poezijos pavasario renginius, 
nors ir netaip gausiai, kaip viso
kias dainų šventes, kuriose vis 
dar skamba dar prieš šimtme
čius sukurtos liaudies, Maironio 
laikų poetų dainos...

Karininkai
Baigėsi Poezijos pavasaris, 

baigėsi ir pats pavasaris. O tos 
paskutinės dienos Lietuvoje pa
sižymėjo ypatingu renginiu: dar 
skambant paskutiniams Poezi
jos pavasario posmams, Vilniuje 
pradėjo posėdžiauti ŠAS (NA
TO) šalių atstovai. Sužvangėjus 
ginklams, tyli mūzos (Inter ar- 
ma silent musae). Bet šįkart ne 
apie ŠAS, o apie Lietuvos kari- 
ninkiją: Poezijos pavasario 
įkarštyje (gegužės 24 d.) buvo 
pristatytas leidinys “Lietuvos 
kariuomenės karininkai 1918- 
1953 m.” I tomas. Iš viso jų bū
sią šeši.

Šis dokumentinės medžia
gos paminklas Lietuvos karinin- 
kijai bus dar vienas reikšmingas 
įnašas į praeito šimtmečio Lie
tuvos istoriją. Lietuvos kariuo
menė pradėjo kurtis 1918 m. 
lapkričio 23 d. ir iš karto joje at
sirado įvairių laipsnių Lietuvos 
karininkų. Jie dažniausiai buvo 
baigę dar caro laikų Rusijos ka
ro mokyklas, o dalis savanoriais 
atvažiavo į Lietuvos besikurian
čią kariuomenę ir iš Vakarų 
valstybių. 1919 m. buvo įsteigta 
ir Lietuvos karo mokykla, kuri 
per 20 metų išmokė kelis tūks
tančius rikiuotės ir atsargos ka
rininkų ir 1940 m. Lietuvos ka
riuomenės sudėtyje jau buvo 
1728 karininkai.

Lietuvai patekus į sovietų 
nelaisvę, prasidėjo Lietuvos ka
riuomenės ir pirmiausia Lietu
vos karininkų naikinimas: vieni 
iš jų buvo atleisti iš kariuome
nės gretų, kiti suimti ir įkalinti, 
treti 1941 m. birželio 14 d. buvo 
išvežti į tolimus plotus, karui 
prasidėjus nukentėjo ir kitais 
būdais, pavyzdžiui, 21 karinin
kas pateko ir į vokiečių Štutho

fo koncentracijos stovyklą. Bai
giantis karui, nemaža dalis Lie
tuvos karininkų pasitraukė į Va
karus, kiti išėjo į žalią girią ir 
nepriklausomos Lietuvos kari
ninkų neliko.

Šiame pirmame Lietuvos 
kariuomenės karininkų tome tik 
sąrašai sąrašai: jų net šešiolika. 
Daugiausia pavardžių sąraše 
Lietuvos karininkai 1918-1940 
m. Jame net 6658 pavardės. Pa
lyginę bendrą sąrašą su Lietu
vos kariuomenėje buvusiais 
1940 m., matome, kad net 4930 
pavardžių savininkų jau buvo 
pasitraukę iš karo tarnybos. Jie 
arba žuvo, arba mirė, arba dar
bavosi įvairiuose Lietuvos ba
ruose...

Didelį sąrašą sudaro ir Lie
tuvos karininkai, nuėję 1940- 
1953 metais į ginkluoto pasi
priešinimo kovotojų gretas - 
apie 750. Kovodami už Lietuvos 
nepriklausomybę žuvo 47 kari
ninkai. Nuo sovietinio genocido 
nukentėjusių 1940-1941 m. są
raše net 705 pavardės. O 1944 
m. į Vakarus pasitraukusių są
raše net 800 pavardžių.

Taip augo, plėtėsi, kentėjo 
ir išsisklaidė anų metų Lietuvos 
karininkija. Knygos sutinktuvė- 
se kalbėjęs Krašto apsaugos vi- 
ceministeris klausytojus nudžiu
gino, kad po 1991 m. sausio 13 
d. pradėta atkurti Lietuvos ka
riuomenė šiandien jau labai iš
augo. Du trečdaliai dabartinės 
Lietuvos karininkų jau lankė 
įvairius kursus ar stažavosi įvai
riuose Vakarų Europos, JAV, 
Kanados kariuomenėse. Jie visi 
jau moka anglų kalbą ir kai ku
rias kitas Vakarų Europos kal
bas. O pačius jauniausius būsi
mus karininkus rengia generolo 
Jono Žemaičio Karo akademija 
Vilniuje. Į šią akademiją pernai 
priimtos ir pirmos aštuonios 
merginos, o šiemet vėl atsirado 
nemažai kandidačių, norinčių 
būti Lietuvos karininkėmis.

Galbūt todėl ŠAS šalių at
stovai, posėdžiavę keturias die
nas Vilniuje, kalbėjo, kad Lietu
va yra geriausiai pasirengusi bū
ti SAS nare. Galbūt atsiras ir 
būsimų ar jau esamų karininkų 
gretose tokių, kurie valdys ne 
tik ginklą, bet ir plunksną ir 
ateities poezijos pavasarių ren
giniuose dalyvaus ne tik kaip 
karininkų, bet ir kaip poetų at
stovai.

Knygą Lietuvos kariuomenės 
karininkai 1918-1953 metais 
rengia nemažas būrys buvusių 
karininkų, istorikų, o visai gru
pei vadovauja atsargos karinin
kas Vytautas Jasulaitis. Po metų 
numato išleisti ir II tomą, o vi
sus šešis tomus išleisią per ket
verius metus.

Žvelgiant į laisvės kovas
Naujas “Genocido ir rezistencijos” žurnalo numeris

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
ras išleido vienuoliktąjį žurnalo 
Genocidas ir rezistencija numerį.

Pateikti 4 straipsniai.
1. Bernardo Ivanovo - 

Chiune (Sempo) Sugiharos veik
los Kaune 1939-1940 m. proble
miniai aspektai (8 p.). Kaune 
pirmasis tranzitines vizas į Ku- 
rasao (Nyderlandų koloniją Ra
miajame vandenyne) pradėjo iš
davinėti Nyderlandų konsulas 
Janas Zwartendijkas. Šį kilnų 
darbą tęsė ir Sugihara. Autorius 
rašo, kad žinomuose istoriogra
finiuose leidiniuose apie Sugi
haros veiklą yra nemažai netiks
lumų bei romantinių apibendri
nimų.

2. Nijolės Maslauskienės - 
Lietuvos tautinių mažumų įtrau
kimas į LSSR administraciją ir 
sovietinės biurokratijos tautiniai 
santykiai 1940-1941 m. (29 p.). 
Autorė nagrinėja lenkų ir žydų 
įtraukimą į LSSR administraciją 
ir šių tautinių mažumų santy
kius su sovietine lietuvių biuro
kratija VKP (b). Prieštaravimai 
tarp lietuvių ir lenkų biurokratų 
atsirado todėl, kad sovietinė lie
tuvių valdininkija stengėsi su
stiprinti lietuvių padėtį Vilnijo
je. Kadangi sovietiniai žydų tar
nautojai rėmė režimą, LKP (b) 
palaikė žydų pastangas įsitvir
tinti valdymo struktūrose. Savo 
naudai žydų vaidmenį LSSR 
siekė silpninti atvykėliai rusai.

3. Arūno Bubnio - Penkta
sis lietuvių policijos batalionas 
(1941-1944) (7 p.). Straipsnyje 
pateikta bataliono formavimo 
Kaune, veiklos Rusijoje, Lietu
voje ir Latvijoje bei jo likvidavi
mo istorija. Batalionas nepada
rė jokių karo nusikaltimų, o jo 
išformavimas buvo skausmingas 
- 7 karius hitlerininkai sušaudė, 
11 - įkalino, kitus perkėlė į 13 ir 
256-ąjį batalionus.

4. Lauryno Jonušausko - 
Lietuvos diplomatijos šefo Stasio 
Lozoraičio ir VLIKo santykiai 
1950-1955 m. (18 p.). Straipsny
je nagrinėjama minimų santykių 
raida iki VLIKo persikėlimo į 
JAV.

Konferencijų skyriuje pa
teikta medžiaga apie seminarą- 
diskusiją Terminija naujausiųjų 
laiku istorijoje (22 p.). Seminarą 
organizavo Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras kartu su Lietuvos moks
lų akademija, Tarptautine ko
misija nacių ir sovietinio okupa
cinių režimų nusikaltimams Lie
tuvoje įvertinti bei Lietuvos is
torijos institutu. Seminare buvo 
gvildenama teisinių ir istorinių 
terminų vartosenos problema. 
Nagrinėtos sąvokos: genocidas, 
okupacija, aneksija, kolaboravi
mas, kurios specialistų dažnai su- 
prantomos nevienodai. Straips
nyje pateikta seminaro steno
grama. Įvadines pastabas pada
rė Algirdas Gaižutis, kolabora
vimo sąvoką nagrinėjo Vytautas 
Tininis, kolaboravimo ypatumus 
pirmuoju sovietmečiu - Liudas 
Truska ir kolaboravimo chrono
logines ribas - Algis Kaspera
vičius.

Studentų studijų skyrelyje 
pateiktas Mindaugo Žiūko 
straipsnis LSSR KGB tardymo 
izoliatorius 1959-1991 m. (27 
p.). Straipnyje daugiausia dė

Šimto metų amžiaus sukaktį birželio 25 d. minėjusi sesuo Perpetua- 
Gudavičiūtė (Gudaitė) Šv. Kazimiero kongregacijos narė prie “Vargo
mokyklos” skulptūros kazimieriečių vienuolijos dailės muziejuje
Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

mesio skirta KGB darbo meto
dams, izoliatoriaus darbuoto
jams, sulaikytųjų laikymo kame
rose sąlygoms, sulaikytojų tei
sėms, izoliatoriaus techniniams 
parametrams.

Skyrelyje Krašto laisvės ko
vos, atmintinos vietos pateikti du 
straipsniai:

1. Nijolės Žemaitienės 
straipsnio Pogrindinė organiza
cija Laisvę Lietuvai antroji dalis 
(16 p.). Pirmoji dalis buvo pa
skelbta žurnalo Genocidas ir re
zistencija 2000 m. 2 (8) nr.

1955-1958 m. Pandėlio vi
durinėje mokykloje veikė po
grindinė organizacija Laisvę 
Lietuvai. Buvo suimti 8 žmonės 
ir gana griežtai nubausti: A. 
Krasauskas - 10, A. Šūsnys - 8, 
P. Plumpa ir N. Gaškaitė - 7, D. 
Bičiūnas ir Č. Kučinskas - 5, B. 
Putrimaitė - 3 ir J. Skeivalas - 2 
metams laisvės atėmimo. 1958 
m. visi nuteistieji buvo išvežti į 
griežto režimo lagerius.

2. Vytenio Almonaičio ir 
Junonos Almonaitienės - Lietu
vos laisvės paminklai (18 p). 
Šiuo straipsniu tęsiamas ciklas, 
pradėtas žurnalo Genocidas ir 
rezistencija 2000 m. 1 (7) nr.

Recenzijų skyrelyje pateikti 
du Liudo Truskos straipsniai:.

1. Kai į istoriją žiūrima pro 
holokausto prizmę (12 p.). 
Straipsnyje recenzuojama Dov 
Levin’o knyga Trumpa žydų isto
rija Lietuvoje. Knygos autorius 
rašo, kad jo uždavinys - ne įvy
kių priežastis aiškinti, bet kons
tatuoti faktus. Matyt, todėl D. 
Levinas beveik visur Lietuvą ir 
jos žmones vertina neigiamai. 
Jo vertinimai dažnai prieštarau
ja kitų autoritetingų žydų raštų 
vertinimams. Sionisto D. Levi
n’o naujausių Lietuvos istorijos 
klausimų vertinimas dažnai su
tampa su sovietine istoriogra
fija.

2. Kitoje recenzijoje - Kita 
versija (4 p.) L. Truska polemi
zuoja su D. Kuodytės straipsny
je Vieno dokumento istorija ir ne 
tik... (G. ir R., 2000 m., nr. 2) 
pateiktais dokumento Žydų pa
dėties nuostatų autentiškumo 
vertinimu. Šiuos Nuostatus, ku
riuos neva priėmė Laikinoji vy
riausybė savo veiklos pabaigoje, 
J. Ambrazevičius ir kiti išeivijos 
veikėjai vertina kaip falsifikatą. 
L. Truska neabejoja Nuostatų 
autentiškumu.

Skyrelyje Nedokumentuota 
istorija pateikti keturi straips
niai:

1. Elenos Moncevičiūtės- 
Eringienės - Vardan Lietuvos (8 
p.). Straipsnyje pasakojama, 
kaip KGB persekiojo Kazio 
Ėringio šeimą, kai šis 1981 m. 
Seišelių respublikos amerikiečių 
ambasadoje pasiprašė politinio 
prieglobsčio.

S. m. kovo 17-18 d. Vilniuje 
įvyko moksleivių istorinių ir li
teratūrinių rašinių Lietuvos ko
vų už laisvę, kariuomenės bei ne
tekčių^ istorijos konkurso baig
mė. Šiame žurnalo numeryje 
spausdinami 3-jų istorinių raši
nių geriausi straipsniai.

Kronikos skyriuje pratęstas 
pasakojimas (pradžia žurnalo 
1998 m. 1 nr.) apie Didžiosios 
kovos partizanų apygardą. 
Straipsnyje pateikta informacija 
apie žuvusius partizanus ir Čio
biškio valščiaus tremtinius.

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont M6P 1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !



Mokslo ir gyvenimo vingiai
DR. VYT AUTAS MEŠKA

Bet kokią teoriją turi patvir
tinti praktika. Vadinasi, mokslą 
turi patvirtinti pats gyvenimas. 
Jeigu mūsų veikla, ypač jos re
zultatai neigiami, ji yra neteisin
ga, iracionali, o kartais ir kenks
minga.

Tačiau teorijos rėmuose tai 
nėra banali, vienareikšmė tiesa, 
joje daug išimčių. Šia prasme 
dirbtinio radioaktyvumo atradė
jas, žymus XX a. prancūzų fizi
kas F. Joliot Curie dažnai juo
kaudavo, esą, juo labiau jo eks
perimentų duomenys skiriasi 
nuo bendrai priimtų dėsnių, juo 
labiau jis artėja prie Nobelio 
premijos, kurią jis gana greitai 
ir gavo.

Įdomu, kad Lietuvoje taip 
pat vykdomi gausūs darbai, ku
rių rezultatai, nors ir skiriasi 
nuo mokslo tiesų, tačiau į No
belio premiją, deja, neveda. Ve
da kur kitur. Štai pavyzdžiai.

Atomą sudaro elementarios 
dalelės. Tai bet kurios fizinės 
medžiagos mažiausias šiandien 
žinomas kiekis. Tačiau šios da
lelės nepanašios į Demokrito 
(graikų filosofo, gyvenusio 470 
m. prieš Kristų) “atomus”, iš 
kurių, pasak jo, sudarytas visas 
pasaulis. Nepanašios visų pirma 
todėl, kad senasis filosofas laikė 
atomą nedalomu, o elementa
rios dalelės kaip tik ir sudaro 
atomą.

Be elementarių dalelių ato
me yra antidalelių, kurių masė, 
egzistavimo trukmė, kitos savy
bės visiškai atitinka tas, kurias 
turi elementarios dalelės. Anti- 
dalelės skiriasi nuo elementarių 
dalelių tik elektrinio krūvio 
ženklu. Jeigu pvz. elementari 
dalelė yra elektriškai neigiama, 
tai jos antidalelė bus teigiama ir 
t.t. 1932 m. pirmąją elektrono 
(elementarios dalelės) antidale- 
lę (pozitroną) eksperimentiškai 
nustatė amerikiečių fizikas No
belio premijos laureatas K. D. 
Andersonas, o 1981 m. visoms

Vieni jauniausių Dainų vakaro “Dainuokim...”, kuris įvyko š.m. ge
gužės 5 d. Klyvlande, programos atlikėjai - iš k. dvynukai Emma ir 
Erikas Raulinaičiai, Arbela Čepaitė ir Dariukas Čepulis

Nuotr. Vyt. Kliorio

Paly teki...
Šitiek daug 
Dovanų išdalinta, - 
Kam širdis, 
Kam mintis, kam darbai.. 
Leidžias vakaras, 
Rytas prašvinta, 
Po rugpjūčio žvaigždėm - 
Amžinybės varpai...

Palytėki 
Palaimos širdim, 
Lašeliu
Amžinybės vandens, - 
Tikėjimas, Meilė, 
Viltis
Širdyse mūs 
Gyvens...

Prisiglausiu
Prisiglausiu, - 
Vienatvė apsunko, 
Aprasojo 
Likimas skausmu... 
Pasūpuosiu dalužę,- 
Pilką juodžemio grumstą 
Ant meilės, 
Genimo delnų...

Nesuduš, nepaluš, 
Iškentėsiu, - 
Tavo meilės, 
Genimo šviesa 
Šildo ašarą, 
Rudenį vėsų, 
Po Tavąja Palaima - 
Žemelė visa... 

žinomoms atomo elementa
rioms dalelėms, išskyrus tik ab
soliučiai neutralias, buvo “su
rastos” jų antidalelės.

Dar 1931 m. anglų fizikas 
Nobelio premijos laureatas P. 
A. M. Dirac įrodinėjo, kad susi
dūrus vienai atomo elementa
riai dalelei su savo antidalele, ši 
jų pora viena kitą sunaikina. 
Tačiau apskritai medžiaga neiš
nyksta, o tik pakeičia savo pavi
dalą arba pavirsta energija. Prie 
tam tikrų sąlygų energija vėl ga
li pavirsti elementariomis dale
lėmis. Manoma, kad visatos pra
džia (“didysis sprogimas” kaip 
tik ir buvo be galo didžiulės 
energijos persikūnijimas į ele
mentarias daleles.

Nors elektronas (elementa
ri atomo dalelė su neigiamu 
elektros krūviu) yra labai maža 
(sveria tik 9xl0'2x gramo), tačiau 
vis tiek tai tikrovė, o ne fantasti
ka. Jeigu skriedamas savo orbi
ta elektronas susiduria su savo 
antidalele pozitronu, turinčiu 
teigiamą elektros krūvį, ši dale
lių pora susinaikina (anihiliuo- 
jasi), virsta fotonu, t.y. mažiau
sia elektromagnetinio lauko da- 
.lele (kvantu), arba, kitaip sa
kant, neutralia dalele, kurios 
masė lygi nuliui.

Kaip visa tai galima būtų 
patvirtinti gyvenime? Atsaky
mas nesunkus, nes mokslo tie
sos, jeigu jos yra tikros, visada 
pasitvirtina. Taigi mūsų šalis yra 
pasiskolinusi iš užsienio bankų 
per 13 milijardų litų, iš kurių 7 - 
atiduoti su valstybės garantija 
privatiems asmenims, 3 - “įšal
dyti” statybose, kurių prasmės 
net ir užsakovai negali paaiškin
ti, o ta menka liekana (taipogi 3 
milijardai) - susinaikino. Kas 
galėtų paneigti šį pavyzdį? 
(Nors kalbant atvirai, tai susi
naikino visi 13 milijardų litų).

Kitas susinaikinimo pavyz
dys kiek painesnis. Tačiau šis 
painumas užprogramuotas iš 
anksto. Tikriausiai norėta, kad

Gyvenime
Seniai prisėdome 
Greta, 
Pilkų akimirkų 
Gerasis drauge, 
Išlaižė laikas 
Geliančias žaizdas, 
Jausmai matuoti, 
Pasverti, suaugę...

Seniai kalbėjome, 
Seniai
Mintim, būties virpėjimu 
Nedrąsiai...
Vis skubam, bėgam 
Amžinieji mokiniai 
Nebaigiamoj 
Pirmojoj klasėj...

Tave saulėteky 
Regiu
Genimą nešantį 
Ant delno-
Su sielos
Praregėjimu skaudžiu, 
Rasos lašely dūžtantį 
Ir švelnų...

Nušvisk šviesa
Palaimos ir lemties, 
Prabėk šypsniu 
Sugrįžtančiojo veidu... 
Priglausk, kai trūksta 
Žodžių ir vilties, 
Širdim ištark,- 
Atleidžiu...

Valerija Vilčinskienė,
Gelgaudiškis 

moksliškiau atrodytų. Kap žinia, 
vykdant šalyje įvairias reformas, 
kasdien susiduriama su tokio
mis aplinkybėmis ir galvosū
kiais, kuriuos išspręsti savo pro
to lyg ir nepakanka. Apie keis
tas šveicarų ekspertų rekomen
dacijas “modernizuoti” Lietu
vos kurortus jau esame rašę (žr. 
TŽ, 2000, 14 nr.). Kiek anksčiau 
- 1996 m. - Lietuvos gydytojų 
vadovybė kreipėsi į Phare ek
spertus, prašydama padėti 
spręsti pirminės sveikatos prie
žiūros centrų problemą.

Ir štai vienu konkrečiu atve
ju buvo patarta “sujungti Lapių, 
Žvelsos, Girininkų, Macuičių 
medicinos punktus į vieną Vė
žaičių apylinkę” (kaimai prie 
Klaipėdos - V.M.). Šį ilgai tru
kusį ekspertų darbą, savaime 
aišku, geriausiai būtų išsprendę 
vietos gydytojai. Bet ne! Skaity
kime toliau: “Phare finansuoja
ma programa numatė Lietuvos 
pirminės sveikatos priežiūros 
reformos eksperimentui skirti
l. 2 mln. ekiu”.

Malonu, kad ne visos lėšos 
bus panaudotos minėtiems 
postringavimams apmokėti, bet 
“skiriamos patalpoms remon
tuoti ir reikiamai medicinos 
įrangai įsigyti”, tačiau (ir vėl!) 
“ir gydytojams ekspertams išlai
kyti” (žr. Lietuvos sveikata, 
1996, 44 nr.).

To paties dienraščio nume
ryje rašoma: “Sudarytas specia
lus fondas medicinos reformos 
programoms kurti ir įgyvendin
ti. 925 tūkstančių dolerių skyrė 
užsienio valstybės... 2/3 užsie- 
nio investicijų skirta užsienio 
konsultantams samdyti”.

Štai kai ši elementari dalelė 
(doleris) susiduria su savo anti
dalele (ekspertu), tai ima ir ... 
susinaikina.

Dėl panašaus susinaikinimo 
rezultatų prie Birštono kurorto 
pastatų prikaltos lentelės su už
rašu: “Saugoma teritorija. Įeiti 
ir įvažiuoti griežtai draudžiama. 
Pavojinga gyvybei”. Tai visai lo
giška tokių ir panašių procesų 
pasekmė. Taip šiandien susinai
kina daug kas: ligoninės, sana
torijos, mokyklos. O kas toliau?

- Kam visa tai naudinga? - 
būtų paklausę senovės romėnai. 
Panašu, jog kažkam naudinga. 
Tačiau ar naudinga, ar nenau
dinga, vis tiek šie ženklai liudija 
ne sveikatą, o ligą.

Sakoma, jog A. Einstein, 
suvokęs, kad jo idėjos griauna 
klasikinės mechanikos teiginius, 
sušuko: “Atleisk man, New
ton”! Šiandien taipjau nesušun
kama, o “siuvėjai” tylomis siuva 
pasakų karaliaus drabužius.

Šviesos greitis yra 300,000 
kilometrų per sekundę. Įdomu, 
kad šis greitis nepriklauso nuo 
to, ar šviesos spindulys yra pa
leistas nuo kūno, esančio ramy
bės būklėje, ar nuo tolygiai ir 
tiesiai judančio. Taigi, jeigu ra
keta skrietų pvz. 299,000 kilo
metrus per sekundę, tai nuo jos 
paleistas šviesos blyksnis po se
kundės būtų nuėjęs ne 1000 km, 
bet 300,000 km kelią. Kodėl? 
Panašu todėl, kad toje raketoje 
yra kitokios sekundės ir kitokie 
kilometrai negu tie, kuriais mes 
matuojame laiką bei erdvę. 
Trumpiau kalbant, gramai, cen
timetrai, sekundės kitose visatos 
erdvėse gali būti visai kiti, negu 
pas mus, Žemėje. (Nors ir nevi
sai į temą, tačiau norėtųsi pasa
kyti, kad fiziniams kūnams švie
sos greitis yra pats didžiausias, o 
specialioms dalelėms - tachio- 
nams - šis greitis mažiausias).

Taip yra čia, Žemėje, ir taip 
esti ten, erdvėse. Tačiau 2001
m. kovo mėn. Vilniuje įvykusia
me žemdirbių suvažiavime vals
tybės vadovas tvirtino, kad iš 
žemdirbių surenkama 400 mili
jonų, o jiems skiriama 450 mili
jonų litų per metus, taigi, jie yra 
valstybės išlaikomi. Tuo tarpu 
žemdirbiai, kurių suvažiavime 
buvo per 6000, tvirtino ir pakar
totinai tvirtina, kad valstybei 
kasmet atiduota per 1 milijardą 
litų. Ar čia vėl susiduriama su 
reliatyvumo teorija, su nevieno
domis sekundėmis, gramais, 
centimetrais?! Vargiai. Kita 
vertus, panašu, kad mes gyvena
me skirtingose erdvėse, vaikš
čiojame ne tais pačiais šali
gatviais.

Kaišiadorių vyskupijos katedra ir a.a. arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio statula, nestokojanti gėlių

Stribai ir jų kovos su 
partizanais

JUOZAS VITĖNAS

Apie ginkluotas kovas so
vietmečiu Lietuvoje yra nema
žai rašę to meto istorikai sovie
tų valdžios požiūriu. Nepriklau
somybę atkūrus, pasirodė 
straipsnių ir knygų, kuriose pa
teikiamas kitoks vaizdas apie tą 
tragišką Lietuvos istorijos tarps
nį. Viena tokia šiemet išleista 
knyga yra Juozo Starkausko 
“Stribai”. Tai išsamus 616 pus
lapių veikalas apie ginkluotus, 
pagalbinius būrius, turėjusius 
padėti komunistų partijai kovoti 
su “liaudies priešais”, kurių 
svarbiausi tuo metu buvo parti
zanai. Lietuvos žmonės šiuos 
būrius paprastai vadino “stri
bais” pagal rusišką jų pavadini
mą “istrebitel” (naikintojai). J. 
Paleckis buvo pasiūlęs juos va
dinti “liaudies gynėjais”.

Tai buvo vietiniai ginkluoti 
būriai, sudaryti iš savanorių. Pa
gal įvairius apskaičiavimus, par
tizaninio karo metais stribais 
yra tarnavę apie 25,000 žmonių, 
kurių kasmet pasikeisdavo maž
daug trečdalis.

Tautybės atžvilgiu lietuviai 
sudarė 65% stribų, vietiniai 
(daugiausia sentikiai) ir atvykė
liai rusai - 25%, kitų tautybių 
žmonės - 10%. Tačiau stribų 
vadovai buvo beveik vieni rusai. 
Rikiuotės kalba buvo rusų. Bet, 
palyginus su kitomis žinybomis, 
stribai buvo lietuviškiausias rep
resinis okupanto organas.

Stribai nepasižymėjo kovin
gumu, ir jais nebuvo visiškai pa
sitikima. Lietuvoje buvo pakan
kamai rusų vidaus kariuomenės, 
kurios, pvz. 1945 m., Lietuvoje 
buvo 20 pulkų. Jiems buvo pa
vedama atlikti svarbiausias ko
vos su partizanais užduotis.

Knygoje pateikiama lentelių 
apie stribų amžių, tarnybos 
trukmę, partiškumą, socialinę 
kilmę, išsilavinimą. Buvo ir mo
terų stribių. 1946 m. jos sudarė 
5.5% visų stribų. Taip pat patei
kiama statistikos apie stribų 
ginkluotę ir duomenų apie jų 
materialinį aprūpinimą.

Stribų kovos su partizanais 
skirstomos į tris laikotarpius: 
1944-46 m. — aršios kovos su 
partizanais, žuvo maždaug pu
santro tūkstančio stribų; 1946- 
49 m. - įsteigiama Lietuvoje 200 
vidaus kariuomenės įgulų ap
skričių ir valsčių centruose, stri
bai nustumiami į nuošalį; 1949- 
53 m. - valstiečiai suvaromi į 
kolchozus, stribams pavedama

Atsiųsta paminėti
Jonas Rudokas, PRARASTIE

JI LIETUVOS TALENTAI. Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras (Didžioji 
g. 17/1, LT-2001 Vilnius). Vilnius, 
2001 m., 400 psl.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA, 2001/1(9). Leidėjas - Lietu
vos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras. Vyriausioji re
daktorė - Dalia Kuodytė, mokslinis 
redaktorius - Arvydas Anušauskas. 
Redakcijos nariai: Algirdas Jakub
čionis, Antanas Kulakauskas, Vy
tautas Tininis, Antanas Tyla, Liu

saugoti kolchozo pareigūnus ir 
pastatus. Partizanų belikę apie 
2,000. Krašte veikia aštuoni vi
daus kariuomenės pulkai, kurie 
1953 m. sutriuškino paskutinius 
partizanų štabus.

Greta stribų iki 1949 m. taip 
pat veikė trys okupanto apgink
luotos grupės, turėjusios kovoti 
su partizanais: ginkluotas sovie
tų partinis aktyvas, stribų para
mos grupės ir savigynos grupės. 
Čekistų teigimu, 1947 m. pra
džioje stribų paramos grupės 
turėjo apie 6000 narių ir veikė 
apie 6.2 tūkstančio ginkluotų 
aktyvistų. Tuo metu taip pat ga
lėjo dar būti apie 1,000 pavienių 
ginkluotų partinių veikėjų. To
kiu būdu 1947 m. pradžioje ga
lėjo būti apie 13,000 ginkluotų 
žmonių, daugiausia vietinių ko
laborantų, kurie nepriklausė 
stribų ir milicininkų daliniams. 
Tuo metu, kai valstiečiai buvo 
varomi į kolchozus, įvairaus ti
po ginkluotose grupėse buvo 
apie 9,000 žmonių, iš kurių kai
mų ginkluotoms grupėms pri
klausė apie 6,000. Tokiu būdu 
1944-53 m. galėjo būti 18- 
20,000 apginkluotų civilių žmo
nių, kurie sudarė ginkluotų ak
tyvistų grupes (262 psl.).

Stribų kovų su partizanais 
baigtį rodo 1953 m. sausio 7 d. 
A. Sniečkaus ir P. Kondratovo 
LKP(b) sričių sekretoriams ir 
MGB sričių viršininkams raštas, 
kuriame įsakoma, kad ten, kur 
nebėra partizanų, atimti ginklus 
iš aktyvistų, ir atleisti stribus, 
kur jų nebereikia kolchozų ap
saugai. Dėl to 1954 m. pabaigo
je nebeliko nei stribų būrių, nei 
ginkluotų grupių (324 psl.).

Tačiau pagal knygos auto
rių, paskutiniųjų partizanų žūtis 
buvo ne stribų nuopelnas. Juos 
sunaikino ar gyvus paėmė čekis
tų kariuomenė ir ypač smogikų 
būriai, kurie dėjos partizanais. 
Taip pat 1951-54 m. daug parti
zanų žuvo dėl išdavystės, nes, 
netekę išsivadavimo vilties, ir 
stiprios dvasios partizanai pa
lūžo.

Knygos gale yra įdėti 46 do
kumentai (481-569 psl.) - įvai
rūs partijos bei Saugumo įsaky
mai, nutarimai bei pranešimai. 
Taip pat knygoje yra 28 pusla
piai nuotraukų iš stribų veiklos.

Juozas Starkauskas, STRI
BAI. Ginkluotieji kolaborantai 
Lietuvoje partizaninio karo lai
kotarpiu (1944-1953). Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. 
Vilnius, 2001 m., 616 psl.

das Truska. Adresas: Didžioji g. 
17/1, LT 2001 Vilnius. Šiame nu
meryje istorikas Liudas Truska re
cenzuoja Dov Levino knygą 
“Trumpa žydų istorija Lietuvoje”. 
Recenzentas dvylikos puslapių 
straipsnyje išdėsto gausius knygos 
autoriaus netikslumus, liečiančius 
ypač prieškarinę nepriklausomą 
Lietuvą. Jis faktais įrodo, kad tuo
metinė Lietuvos vyriausybė nebuvo 
antisemitinė, kad prezidentas A. 
Smetona buvo palankus žydams, 
smerkė kraštutinį nacionalizmą. 
Recenzentas taip pat pastebi, kad 
minėtoje knygoje netrūksta kaltini
mų visai lietuvių tautai.
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td KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
“Ateities” žurnalo redaktorė 

Emilija Pundziūtė laiške Tėviškės 
žiburių redakcijai kviečia užsienio 
ateitininkus bei jiems artimus raš
to žmones bendradarbiauti tame 
žurnale. “Nuo šiol jį redaguoja 
studentų ateitininkų grupelė. No
rime rašyti pasauliui apie tai, ką 
matome aplink save mes, ateiti
ninkai, stengiamės kritiškai ver
tinti savo aplinką ir pateikti krikš
čionišką požiūrį į šiandienines 
politines, visuomenines, Bažny
čios bei organizacijos problemas. 
Ateities žurnalas skirtas jaunimui, 
tačiau siekiantis sudominti ir ki
tokio amžiaus skaitytoją. Norime, 
kad tai būtų drąsus krikščioniškų 
idėjų skelbėjas, ieškančių sielų 
budintojas. Mes jį įsivaizduojame 
kaip pakankamai intelektualų 
žurnalą, tačiau suprantamą eili
niam skaitytojui. (...) Kviečiu pri
sidėti pasiūlymais, idėjomis, atsi
liepimais, kritika, o labiausiai - 
straipsniais”. Adresas: Ateitis, 
Daukšos 21, LT-3000 Kaunas, Li
thuania.

Keliaujanti paroda Šiuolaiki
nis Lietuvos menas. Portretai, su
rengta Lietuvos ambasados Vo
kietijoje, nuo š.m. kovo ir gegužės 
pabaigos aplankė Berlyną, Boną 
ir kitus miestus. Kaip ELTA rašo, 
žiūrovai galėjo ne tik susipažinti 
su Lietuvos moderniuoju menu, 
bet ir paragauti parodos rėmėjų- 
Lietuvos bendrovių Guberni
ja, Nematekas, Rokiškio sūris bei 
Vilniaus mėsos kombinato gami
nių.

Penktasis tarptautinio šiuo
laikinio šokio festivalis Naujasis 
Baltijos šokis baigėsi š.m. balan
džio 23 d. Izraelio šokėjų pasiro
dymu Holokausto tema. Per šešis 
festivalio vakarus pasirodė apie 
20 Lietuvos ir užsienio šokėjų. 
Buvo ir choreografijos seminarų, 
kuriuos vedė užsieniečiai. Lietu
vai festivalyje atstovavo Kauno 
Aura, su naujais šokiais supažin
dino choreografai B. Banevičiūtė 
ir V. Jankauskas. Kai kurie svečių 
šokiai buvo rodyti ir Klaipėdos 
dramos teatre. Užbaigiamasis pa
sirodymas įvyko Lietuvos valsty
biniame operos ir baleto teatre 
dalyvaujant didesnei grupei užsie
nio atstovų bei tarptautinių orga
nizacijų vadovų.

Klaipėdos muzikinio teatro 
orkestras ir baleto grupė š.m. ge
gužės 6 d. koncertavo Varšuvos 
valstybinėje filharmonijoje, šven
čiančioje 100 metų gyvavimo su
kaktį, ir susilaukė palankaus įver
tinimo. Pirmoje koncerto dalyje 
orkestras atliko M.K. Čiurlionio 
simfoninę poemą Jūra ir su baleti- 
ninkais - mazurką iš St. Moniuš- 
kos operos Halka. Antroje dalyje 
publika klausėsi prancūzų kom
pozitoriaus H. Berlioz simfoni
nės poemos Menininko gyvenimas. 
Po koncerto orkestro vadovas St. 
Domarkas žurnalistams sakė, kad 
klaipėdiečiai Lenkijoje lankosi 
pirmą kartą ir yra šiltai priimami. 
Buvo prisiminta, kad M.K Čiur
lionis beveik trečdalį savo gyveni
mo praleido Varšuvoje, o St. Mo- 
niuškos operos pirmoji premjera 
įvyko Vilniuje.
(Naudotasi ELTOS, Lietuvos ryto, 
informacija)

Vaizdas iš Ontario provincijos Algonquin parko
Nuotr. R. S. Jonaitienės

Dail. Stasio Krasausko, žy
maus lietuvių grafiko, darbų pa
roda veikė Estijos Taline Hansa- 
banko parodų salėje nuo š.m. ge
gužės 15 iki 30 d.d. Parodos ati
daryme dalyvavo daug Estijos 
dailininkų bei meno mėgėjų, ELB 
atstovų. Ta proga koncertą suren
gė profesoriai sol. V. Noreika ir 
pianistė A. Juozapėnaitė-Eesmaa. 
Lietuvos ambasadorius Estijoje 
R. Tonkūnas pažymėjo, kad tai 
pirmoji S. Krasausko paroda už
sienyje Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Snk

Režisieriaus Eimunto Nekro
šiaus Otelas Torūnėje (Lenkija) 
nuo š.m. gegužės 26 d. iki birželio 
1 d. vykusiame 11-tame teatrų 
festivalyje Kontakt laimėjo net ke
turias premijas. Festivalio komisi
jos apdovanotas buvo pats reži
sierius, Otelo spektaklis pripažin
tas geriausiu šioje šventėje, Otelo 
vaidmens atlikėjas Vladas Bagdo
nas - geriausiu aktoriumi; Otelui 
atiteko taip pat ir festivalyje akre
dituotų žurnalistų skirta premija. 
Lenkų publika su dideliu dėmesiu 
žiūrėjo keturias su puse valandos 
trukusį Otelą, kuris prieš šį festi
valį su dideliu pasisekimu buvo 
rodomas Maskvos tarptautinėje 
Teatro olimpijadoje. Kitas lietu
vių pastatymas, Vilniaus Mažojo 
teatro vaidintas, Rimo Tumino 
režisuotas, N. Gogolio Revizorius 
šį sykį festivalyje premijos nelai
mėjo, bet buvo publikos šiltai su
tiktas.

Žentą Tenisonaitė-Hellemans, 
lietuviškos spaudos, o kartu ir 
TŽ, bendradarbė š.m. kovo 11d. 
mirė Belgijoje, Edegeme, netoli 
Antverpeno. Ji gimė 1925 m. sau
sio 10 Stalguose, Žemaitijoje. 
Baigusi Telšių gimnaziją, 1942 m. 
įstojo į Kauno Vytauto didžiojo 
universiteto medicinos fakultetą. 
Universitetą vokiečiams uždarius, 
dirbo Telšiuose vaistinėje. 1944 
m. su šeima bėgo nuo artėjančio 
fronto į Vakarus ir atsidūrė pabė
gėlių stovykloje Vokietijoje. Ten 
susipažino su stovyklas lankiusiu 
belgu inžinierium George Helle- 
mans, dirbusiu tada vertėju. 1945 
metais už jo ištekėjo ir išvyko į 
Belgiją. Augino tris sūnus ir dvi 
dukras. Laisvalaikiu rašė lietuviš
kai ir nyderlandiškai eilėraščius, 
noveles, pasakas vaikams, vertė į 
lietuvių kalbą nyderlandų rašyto
jų kūrinius ir lietuvių rašytojų kū
rybą į nyderlandų kalbą.

Lietuvių kalba išleido poezi
jos rinkinius Pavasaris ir aš (1973 
m.), Šviesos iliuzijos (1975 m.), 
Vieniši išėjo vaikai (1979 m.), iš
vertė į lietuvių kalbą ir 1973 m. 
išleido XX š. nyderlandų poezijos 
rinkinį, 1980 m. E. Timmermans 
eilėraščius Adagio; 1979 m. ny
derlandų kalba Een steen geen 
hart (Akmenėlis turi šaltą širdį) - 
lietuvių poezijos rinkinį. Savo ap
sakymus, noveles siųsdavo perio
dinei lietuvių spaudai. Lietuvai 
vėl atgavus nepriklausomybę ji la
bai džiaugėsi, jos aplankyti nelei
do sveikata ir ištekliai, betgi savo 
ir savo tėvo literatūrinį palikimą 
pasiuntė į Kauno Maironio me
morialinį muziejų, kad liktų apie 
ją prisiminimas tėvynėje. GK

BNS, Literatūros ir meno, LGITIC
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KOOPERATYVAS

.3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.P P.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: ' IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 3.10%
180-364 d. term.ind..................... 3.10%
1 metų term, indėlius.............. 3.30%
2 metų term, indėlius.............. 3.50%
3 metų term, indėlius.............. 3.70%
4 metų term, indėlius..............4.00%
5 metų term, indėlius..............4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.10%
1 metų GlC-met. palūk...............3.60%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.60%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.65%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”...............................3.15%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.20% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.80%
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.25%

Asmenines paskolas 
nuo...................7.25%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.75%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.50%
4 metų.......................6.90%
5 metų.......................6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............ 6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC“PLUS kOftGlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z%
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu į Jūsų namus 128 pus
lapių knygutę "HOW TO BUY 
YOUR FIRST HOME".

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

“Aušros” vyrų “A” komanda, 1998 m. Toronte laimėjusi aukso medalį 
ŠALFASS-gos metinėse rungtynėse. Iš k.: J. Hayes, A. Tyler, A. Brainis, L. 
Balaišis, S. Babineau, T. Keršis, A. Rupf, L. Underys, A. Ignatavičius. 
Dešinėje - treneris Rimas Miečius Nuotr. S. Krašausko

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ypač su indėnais, per lėtas pa
bėgėlių padėties svarstymas 
prieš nusprendžiant jų likimą 
(deportuoti ar leisti pasilikti), 
siūloma plačiau panagrinėti po
licijos elgesį prieš demonstran
tus Amerikos valstybių vadovų 
konferencijos metu Kvebeko 
mieste. Bet Kanada buvo taip 
pat ir pagirta už atsisakymą iš
duoti nusikaltėlius valstybėms, 
kur jiems gresia mirties baus
mė. Daugiausiai kritikos sulau
kė Kinija, kur 1,000-čiui buvo 
įvykdyta mirties bausmė, dar 
1,500 nuteisti mirti, 230,000 lai
komi kalėjimuose neapkaltinti, 
šimtai kankinti Tibete. Paminė
ta buvo ir Teksaso kalinių am
nestijos ir sąlyginių paleidimų 
komisija (Board of Pardons and 
Parole}, buvusiose JAV prezi
dento G.W. Bush valdose, kaip 
viena iš didžiausių žmogaus tei
sių pažeidėjų.

Sheila Fraser, 50 metų am
žiaus, paskirta vyriausia valsty
bės revizore atsakinga už per
žiūrą federacinės valdžios fi
nansinių dokumentų. Tai pir
moji moteris paskirta į vyriau
sios revizorės postą. Ji laikinai 
ėjo šias pareigas nuo šių metų 
balandžio 1 ir nuo birželio 1 
oficialiai pakeitė iki šiol buvusį 
revizorių Denis Desautels.

McMichael meno galerija 
(McM. Canadian Collection} 
Kleinburgo miestelyje netoli į 
šiaurę nuo Toronto (Ontario) 
nuo birželio 30 iki rugsėjo 9 tu
rės trijų Šiaurės Amerikos daili
ninkių darbų parodą: kanadie
tės Emily Carr, amerikietės 
Georgia O’Keefe ir meksikietės 
Frida Kahlo. Parodoje bus iš
statyta apie 60 kūrinių. Ši gale
rija turi gražų ir gausų rinkinį 
meno darbų taip vadinamos 
Group of Seven kanadiečių me
nininkų grupės, su kuria glau
džiai bendravo ir Emily Carr, 
bei indėnų/eskimų piešinių ir 
minkšto akmens (soapstone) 
skulptūrų.

Du simfoniniai orkestrai, 
Kalgario ir Toronto, ieško nau
jų dirigentų. Kalgario Hans 
Graf yra pakviestas diriguoti 
Houstono (Teksase) simfoni
niam orkestrui, kuris laikomas 
vienas iš dešimties JAV geriau
sių. Jukka-Pekka Saraste, po 
septynių sezonų su Toronto 
simfoniniu orkestru, birželio 
pradžioje atsisveikino paskuti
niam koncertui pasirinkęs Ar
nold Schoenbergo monumenta
lų veikalą Gurrelieder. Simfoni
nis orkestras tam veikalui būna 
papildomas iki “vagneriško dy
džio”, dalyvauja trys vyrų cho
rai, vienas mišrus choras, keturi 
solistai - vienas iš jų Kanados 
populiarusis tenoras Ben Hep
pner. J.-P. Saraste norėjo šį vei
kalą paruošti 1999-2000 sezono 
atidarymui, bet tada pritrūko fi

nansų. Sekantį sezoną jis žada 
praleisti kaip svečias dirigentas 
su įvairiais orkestrais ir planuo
ja keturioms savaitėms grįžti į 
Torontą.

Toronto miesto centre (Na
than Phillips Square} liepos 6-8 
d.d. vyks Meno paroda po atvi
ru dangumi. Tokia paroda vyks
ta kiekvienais metais antrą lie
pos savaitgalį ir joje dalyvauja 
dailininkai, skulptoriai, papuo
šalų meistrai, fotografai iš To
ronto, jo apylinkių bei tolimes
nių vietovių ir paprastai sutrau
kia daug žiūrovų bei norinčių 
įsigyti meno darbų. Tomis pa
čiomis dienomis penkiuose To
ronto Yonge gatvės skersgat
viuose (automobilių judėjimas 
tam laikui bus nukreiptas į kitas 
gatves) vyks gatvės festivalis, 
kuriame dalyvaus muzikantai, 
dainininkai, šokėjai, magikai, 
vietinių talentų grupės. Dėl 
smulkesnės programos skam
binti 416-408-2754.

Toronto viešo transporto 
kainos nuo birželio 3 dienos pa
kilo visiems keliautojams. Suau
gusiems mėnesinis pasas dabar 
kainuoja $93.50, 10 žetonų $18, 
arba mokant už kelionę pinigais 
$2.25. Senjorams ir studentams 
mėnesinis pasas $80, 10 bilietu
kų $12, arba mokant už kelionę 
pinigais $1.50. Vaikams 10 bi
lietukų $4, pinigais 50 centų už 
kelionę.

Lawren Harris paveikslas 
Baffin Island (101cm x 127cm 
dydžio) buvo parduotas varžyti
nėse už $2.2 milijonus. Tai yra 
brangiausiai kainavęs kanadie
čio dailininko kūrinys, kurį nu
pirko kanadietis turtuolis, žinia- 
sklaidos žymūnas Ken Thom
son. L. Harris buvo narys kana
diečių dailininkų grupės žino
mos Group of Seven vardu. Šį 
paveikslą jis nutapė grįžęs iš sa
vo 1930 metų kelionės į Kana
dos šiaurines sritis. Prieš šias 
varžytines brangiausiai kaina
vęs paveikslas irgi buvo L. Har
ris Lake Superior III, parduo
tas prieš porą metų už $1,056, 
000.

Brig. gen. Denis Whitaker, 
vienas iš labiausiai pasižymėju
sių ir dekoruotų II Pasaulinio 
karo veteranų, mirė Oakvillėje 
(Ontario) sulaukęs 86 metų. 
Būdamas 27 metų kpt. Whita
ker užsitarnavo pirmą DSO 
(Distinguished Service Order} 
apdovanojimą pasižynlėjęs per 
nepasisekusį 1942 metų Dieppe 
antpuolį, vėliau vadovavo Royal 
Hamilton Light Infantry pulkui 
per 1944 metų išsikėlimą Nor
mandijoje, buvo sužeistas. Grį
žęs į frontą per mūšius Olandi
joje gavo antrą DSO apdovano
jimą. 1946 metais tapo jauniau
siu Kanados generolu. Pasitrau
kęs iš karinės tarnybos D. Whi
taker buvo verslininku, O’Keefe 
Brewery vadovu, pasižymėjo fut
bole (Hamiltono Tigers), van
dens slidžių sporte, jojime, buvo 
ilgalaikis Kanados jojimo ko
mandos vadovas, parašė ketu
rias istorines knygas; Kanados 
sporto žymūnas (išrinktas 
Sports Hall of Fame), prancūzų 
Legion d’Honneur narys. G.K.

Sportas
Anapilio lietuvių sporto 

klubo žinios
Primename, kad paskutinės šio 

sezono treniruotės įvyks liepos 2 d., 
6.30 v.v. vaikams ir 7.30 v.v. suau
gusiems. Tinklinio, vadovaujamo 
M. Leknicko ir stalo teniso, vado
vaujamo B. Plučaitės-Guhl, treni
ruotės įvyks liepos 3 d., 6.30 v.v. 
vaikams, 7.30 v.v. suaugusiems. 
Krepšiniui vadovauja S. Ignatavi
čius ir šachmatams L. Jonuška. Po 
vasaros atostogų 2001-2002 metų 
sezonas prasidės rugsėjo 10 ir 11 
d.d. Norintys užsiregistruoti, prašo
mi kreiptis pas P. Vilkelį tel. 905- 
279-1867. Įsisteigęs Anapilio lietu
vių sporto klubas padės Mississau- 
goje ir apylinkės lietuviams puose
lėti fizinį auklėjimą. Klubo steigėjai 
yra dėkingi sporto vadovams ir vi
siems talkininkams, prisidėjusiems 
prie salės paruošimo treniruotėms. 
Taipgi linkime sėkmės dalyvaujan
tiems ŠALFASS pirmenybėse, 
įvyksiančiose liepos 4-7 d.d.

Pranas Vilkelis
“Aušros” sporto klubas, dėko

ja Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvui už $500 auką paremti 
klubo veiklai.

Šaudymo sporto 
pirmenybės

Š.m. gegužės 12 d., Hamiltono 
LMŽK Giedraitis šaudykloje įvyko 
2001 m. ŠALFASS-gos stendinio 
šaudymo (medžiokliniais šautuvais 
į skrendančias lėkštes) pirmenybės, 
kurias vykdė ŠALFASS-gos šaudy
mo sporto komitetas, vadovauja
mas Kazimiero Deksnio. Varžybo
se dalyvavo 9 šauliai. Visi varžėsi 3- 
jose rungtyse: 16 jd. rungtyje, išly
ginamuose jarduose (handicap) ir 
dubletuose. Pateikiame techniškas 
pasekmes: 16 jd. rungtyje A klasėje 
(iš 100 galimų taškų): i) V. Svilas 
89, 2) K. Deksnys 88, 3) A. Svilas 
82; 16 jd. rungtyje B kl.: 1) Š. Min- 
gėla 79, 2) G. Majewski 78, 3) J. 
Sostakas 75; Išlyginamuose jar
duose: (iš 50 galimų): 1) K. Deks
nys 44, 2) V. Svilas 43, 3) V. Ver
bickas 42; Dubletuose: (iš 50 gali
mų): 1) A. Svilas 37, 2) V. Svilas 
32, 3) S. Mingėla 28. Taigpgi ge
riausio šaulio - čempiono titulas 
teko V. Svilui, surinkusiam per vi
sas 3 rungtis 164 taškus (iš 200 gali
mų). Antruoju liko K. Deksnys su 
158 t. ir trečuoju A. Svilas su 157 t. 
Pažymėtina, kad šaudymo sportas 
yra viena iš aktyviausių šakų mūsų 
sportinėje veikloje, amb

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Gatvės krepšinio 

“Audimas Streetbail” paskutiniame 
turnyre Kaune dalyvavo per du su 
puse tūkstančio įvairaus amžiaus 
krepšininkų. Iš viso pusantro šimto 
mėgėjiškų ir keletas profesionalų 
komandų. Toks gausus dalyvavimas 
rodo koks didelis yra krepšinio po
puliarumas Lietuvoje.

DVIRAČIAI: D. Žiliūtė, at
stovaujanti “Acca Due O” koman
dai, Italijoje laimėjo individualias 
lenktynes “Coppe dell Nazioni” 20 
km nuvažiavusi per 25 min. 2 sek. 
Antra liko australe A. Wright, atsi
likusi 1 min. 24 sek. G. Gruodytė, 
atstovaujanti “Rosa dei Venti” ko
mandai, užėmė aštuntąją vietą (2 
min. 12 sek.). Seserys, Rasa ir Jo
lanta Polikevičiūtės, JAV vykstan
čiose daugiadienėse moterų dvira
čių lenktynėse “Hewlett Packard 
International Women’s Challenge” 
po penkių užbėgimų, užima atitin
kamai trečiąją ir devintąją vietas.

ŠACHMATAI: Makedonijoje 
vykusiose Europos šachmatų pir
menybėse tarptautinis didmeisteris 
kaunietis Šarūnas Šulskis rungty
niaujant šveicariška sistema tarp 
203 dalyvių užėmė 18-ąją vietą su
rinkęs 8 taškus iš 13 galimų ir antrą 
kartą iškovojo kelialapį į pasaulio 
čempionatą.

BOKSAS: Lenkijoje surengtame 
“Juodųjų deimantų” jaunių bokso 
turnyre lietuvis N. Valčiukas tapo nu
galėtoju svorio kategorijoje iki 63 kg.

LENGVOJI ATLETIKA: Dort- 
munde (Vokietija) Lietuvos bėgikė 
vilnietė L Krakoviak 1500 m distan
cijoje užėmė ketvirtąją vietą - 4 
min. 10.30 sek. Kita Lietuvos 
atstovė Z. Minina 400 m nuotolyje 
buvo šešta - 53.58 sek. Tarptauti
nėse lengvosios atletikos varžybose 
Bydgoszcy (Lenkija) L Krakoviak 
800 m. distancijoje iškovojo pirmą
ją vietą -2 min. 1.94 sek. Antrąją 
vietą užėmė lenkė A. Zagorska - 2 
min. 1.93 sek. V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.10% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term. Indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.60% už 1 m. GIC invest.
3.75% už 2 m. GIC invest. 
3.95% už 3 m. GIC invest. 
4.60% už 4 m. GIC invest. 
4.55% už 5 m. GIC invest. 
3.15% už RRSP & RRIF ind.
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.
(va r. rate)

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.5.75%

.6.60%

.6.25%

.6.90%

.6.50%

.6.00%

stra Travel
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

DUODAME
■ asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une 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: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

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

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jūs pirksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles”.

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, bs ols ol p 
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietu. Nuo vasaros kainų i Lietuvą 
garantuoju nupiginimą. Pasiieškokite, nesvarbu kur, sau geriausią 
kainą, ir tada skambinkite tik man asmeniškai - ir nuo tos “geriau
sios” kainos duosiu Jums nuolaidą!
Kelionės į kitus kraštus, pas mane pirksite už geresnę kainą.
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama, arba su atvira grįžimo data!
Turiu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Teiraukitės!
Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, tik paskambinkit -sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
ALGIS ((i) 133 Roncesvalles Avė.

TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

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

Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.
Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.

+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 
arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
mailto:kraudys@idirect.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


Knyga apie miškus
ALĖ RŪTA

“Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...”
Sekdama poeto J. Marcin

kevičiaus eilėraščiu, žurnalistė 
Irena Šalkauskienė knygą pava
dino “Paėmė mane miškai”.

Autorė Irena Voverytė- 
Šalkauskienė kilusi ir mokslą 
pradėjusi Mažojoj Lietuvoj (gi
mė 1948 m. Šilutės apyl.). Vil
niaus un-te studijuodama ište
kėjo už Antano Šalkausko, susi
laukė dukros ir sūnaus. Dabar 
jau našlė. Vilniaus un-te diplo
muotai žurnalistei teko ir moky
tojauti, dirbti įvairiose redakci
jose ir žinybose anais laikais vis 
kiek “prieš srovę”...

Po didelių patirčių dabar ji 
“Valstiečių laikraščio” žurnalis
tė, ypač jo priedo “Giria žalioji” 
bendradarbė. Kadangi ji yra dir
busi ir generalinėje miškų urė
dijoje, kur domėjosi “miškų te
ma”, gal todėl jai ir pavyko net

Linksmai nusiteikusios dvi Toronto gintarietės veteranės šokėjos (iš 
k.): Audra Puzerytė-Viskantienė ir Aurelįįa Karasiejūtė

Daugelis žmonių, 65 metų 
amžiaus ir vyresnių, negali už
migti kada nori. Tačiau, nepai
sant priežasties, yra būdų jūsų 
biologinį laikrodį nustatyti (pri
taikyti taip, kad nereikėtų var
toti migdančių vaistų.

Nerimstantys vyresnieji
Bet kokio amžiaus sveikam 

suaugėliui miego kiekis paroje 
paprastai visą amžių lieka tas 
pats. Tačiau senstant, miego ir 
snaudulio dažnumas bei kokybė 
daugelyje žmonių keičiasi. Mie
gas pasidaro mažiau pastovus ir 
ne toks gilus - naktimis dažniau 
nubundama ir darosi jautresnis 
garsams.

Kitas reiškinys žmonėms 
senstant yra miego dažnumo (ti
ming) pakitimas. Šį reiškinį tu
rintys žmonės pradeda snaudulį 
pajusti gana anksti - tarp 6 ir 8 
valandos vakaro, ir paskui anks
ti pabunda.

Kada tai pasidaro problema?
Pagrindinė šios problemos 

priežastis yra biologinio ritmo, 
kuris kontroliuoja miegą ir bu
dėjimą, cirkadiniu pakitimu va
dinamas. Jei kitų ligų nėra, tai 
vien tik ši priežastis nėra medi
cininio pobūdžio. Dr. Carol Ro
senbaum, Mount Sinai Miego 
medicinos centro direktorė, sa
ko: “Tai yra normalus neurolo
ginis senėjimo reiškinys, kuris 
vienuose mažiau, kituose dau
giau pasireiškia. Ir jeigu tas 
reiškinys nesutrukdo jūsų gyve
nimo ritmo, tai jis turbūt nėra 
nei nepatogumas, nei problema”.

Tačiau kai kuriais atvejais 
negalėjimas užmigti (kada no
ri), gali pasidaryti rimtesnis už 
paprastą nepatogumą. Pavyz
džiui, ankstaus vakaro snaudu
lys gali sutrumpinti pabendravi
mo laiką su žmona, vaikais ar 
draugais. Tai gali privesti prie 
socialinio pabendravimo bank
roto. Antra vertus, žmonės, ku
rie ilgai negali užmigti ir priver
čia save atsikelti anksti (pa
vyzdžiui, kad suspėtų į darbą), 
jaučiasi neišsimiegoję ir visą 
dieną apsnūdę.

Biologinio laikrodžio 
nustatymas

Yra būdų jums padėti nor
maliai miegoti be migdančių 
vaistų ar stimulų pagalbos. Vie
nas būdas yra priprasti prie

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLE B. BATES
Tbl. (416) 763"5 1 6 1

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų 

350 psl. knygai surinkti medžia
gos ir ją su nuotraukomis skai
tytojams pateikti. Tai daugiau
sia pokalbiai su Miškų ministe
rijos pareigūnais apie Lietuvos 
miškų būklę ir jų ateitį.

Knyga istoriškai mokslinė, 
faktais ir datomis nušviečianti 
miškų nykimą ir augimą nuo 
1995 m. iki dabar. Ji iškelia jų 
grožį bei naudą valstybei.

Knyga parašyta gera kalba 
ir vietomis net poetiškai, beveik 
grožinės skaitybos žymių apsti 
ir... patraukli. Tai rodo ir tokie 
įvardijimai turiny: “Miškas, kaip 
ir vaikas, reikia auginti”. “Stip
rus išsigydo pats”. “Kad žmogus 
ir žemė nesikankintų...”

Iš čia matyti rūpestis ir mei
lė miškams, ramybės, grožio 
ir... naudos šaltiniui.

Irena Šalkauskienė, PAĖMĖ 
MANE MIŠKAI. Straipsniai, 
interviu, apybraižos, reporta
žai. Vilnius, 2000 m

naujosios miego rutinos. Jeigu 
kenčiate nuo ankstaus vakaro 
mieguistumo ir jeigu tai nepa
kenkia jūsų gyvenimo būdui, ei
kite miegoti. Iš ryto anksčiau 
pabudęs turėsite ramaus laiko 
skaitymui, laiškų rašymui ar ki
tiems malonumams. Tačiau, jei
gu mieguistumas užpuola per 
anksti ar per vėlai, čia nurodyti 
keli būdai jūsų išvidiniam laik
rodžiui patikslinti.

Stiprios šviesos terapija. 
Miego ciklą galima pakeisti kas
dien pabūnant po stipria šviesa 
(30 minučių). Specialios elekt
ros lemputės tam tikslui visur 
gaunamos ir gali būti gydytojo 
receptu prirašytos.

Pakeiskite miego tvarkaraš
tį. Miego ciklą taip pat galima 
pakeisti kasdien einant truputį 
vėliau ar anksčiau miegoti, pri
klausomai nuo to, ar jūsų ciklas 
skuba, ar vėluoja. Tačiau pa
siektas pakitimas nėra nuolati
nis. Pasiektą ciklo pakitimą rei
kia globoti ir tos rutinos nuolat 
laikytis, kad jo neprarastumėt.

Mankšta. Fizinė mankšta 
taip pat gali nukreipti miego 
tvarkaraštį. Rytmetinė mankšta 
padeda priartinti jūsų miegą. 
Vėlyva popietinė makšta pade
da nustumti jūsų mieguistumą į 
vėlesnes valandas. {Pensininkas, 
2001 m., pagal Mount Sinai 
School of Medicine)

Indrė ir Daiva Ramanauskaitės Motinos dienos minėjimo programoje ge
gužės 13 d. Anapilyje, Mississaugoje. Joms groja tėvelis Valdas Rama
nauskas Nuotr. J. Dzemionienės

“Angeliukų” jaunesnioji grupė, vad. Deimantės Grigutienės, Motinos dienos minėjime Anapilyje pasirodė su 
nuotaikingomis dainelėmis. Akompanavo Jonas Govėdas Nuotr. J. Dzemionienės

Anapilio knygyno rašinių konkurso laimėtojai su knygyno vedėju Vytautu Aušrotu (dešiniame krašte), 
Maironio mokyklos vicevedėja Donata Puteriene, mokytoja Virginija Ruškiene ir padėjėju Tomu Jonaičiu

SKAITYTOJAI PASISAKO
PAAIŠKINIMAS IŠ 

ARGENTINOS
Dėkingas už TŽ man atsiųstą 

numerį. Esu priverstas viešai atsi
prašyti “Nemuno” dalyvius dėl įvy
kusios klaidos, kur fotografijose pa
rašiau, kad Alta Gracia mieste įvy
kusiame tarptautinio meno festiva
lyje scenoje pasirodė “Mindaugo” 
o ne “Nemuno” šokėjai. Klaida įvy
ko, nes “Nemuno” šokėjai scenon 
įėjo be savosios vėliavos ar lentelės 
su grupės pavadinimu, kas pas mus 
yra įprasta, ir dėl pranešėjo per 
garsiakalbį pranešimo: “Y ahora 
viene la Lituania” (Ir dabar pasiro
dys Lietuva), nepaminėjusio grupės 
vardo. Tuoj po spektaklio pabaigos 
veltui ieškojau grupės dalyvių. Jie 
turbūt dėl vėlyvo laiko (apie antrą 
valandą ryto) tuoj po pasirodymo 
sėdo į autobusą grįžti į Buenos Ai
res. Būčiau su jais susipažinęs ir as
meniškai jiems padėkojęs.

Lietuvių katalikų draugija 
“Mindaugas” jau daug metų mums 
atstovauja Alta Gracia tarptauti
nėje mugėje ir kituose miestuose ar 
valstybėse. “Nemunas” gal tik šį 
kartą pasirodė mindaugiečių vieto
je. Dėl nežinomos priežasties, gal 
dėl ilgametės Valentinos Bukaus- 
kaitės-Persico, “Mindaugo” draugi
jos pirmininkės, iš pareigų pasi
traukimo, šokėjų grupė susilpnėjo 
ir “gimė” jo vietoje “Nemunas”. 
Kaip ten bebūtų yra malonu, kad 
mūsų tėvynės Lietuvos vardas dar 
skamba Argentinoje. “Mindaugas” 
ar “Nemunas”, svarbiausia, kad 
“LITUANIA” gyvuoja. Nepapras
tai blogoje krizėje ir bedarbystėje 
Argentinoje pasišventusių, nepai
sant finansinių nedateklių ir ilgo 
per 1,000 km padaryto kelio vien 
noru atstovauti Lietuvai ir jos tau
tai yra sveikintinas pavyzdys visoms 
lietuviškoms draugijoms. Ačiū 
jums, nemuniečiai, ir atleiskite už 
padarytą klaidą. Jūsų -

Romualdas Jospaitis, 
Escalera 178, 5166 - Cosquin, 

Argentina 
* *

“Lenins Welt” (Lenino pa
saulis) - tokia antrašte Vokietijo
je leidžiamas žurnalas “Der Spie
gei” š.m. balandžio 30 d. laidoje 
paskelbė Reinhardo Krumm 
iliustruotą straipsnį apie Grūto 
parką, kuris, anot autoriaus, turė
tų priminti sovietinio valdymo 
baisenybes. Rašoma, kad parkas 
- tai netikras gulagas, bet sovieti
nių lagerių kopija. Dvidešimtyje 
hektarų yra 50 skulptūrų. (Sovie
tiniuose gulaguose tokių nebuvo. 
Red.) Už penkis litus galima 
įžengti į Lenino pasaulį. Parką 
jau aplankę apie 100,000 žmonių. 
Vyriausias parko šeimininkas V. 
Malinauskas, 59 m. amžiaus, bu
vęs kolchozo direktorius, parką 
rengęs pagal pasakojimus savo tė
vo, kuris šešerius metus kentėjęs 
Sibiro lageriuose. Ligi šiolei par
ko įrengimas kainavęs apie du 
milijonus markių. Toliau straips
nyje prisimenami Lietuvos oku
pacijų laikotarpiai, žydų žudynės, 
kuriose, pasak liudininkų, iš 25 
lietuvių policijos batalionų 10 da
lyvavę žydų naikinime. Straipsnis 
baigiamas abejone dėl parko auk
lėjamosios reikšmės sakant, kad 
savaitgaliais naujai susituokę 
(turbūt ne visi, Red.) važiuoja į 
parką ir prie komunistinių “Iko
nų” fotografuojasi kaip senais 
laikais.

TAISYTINA KLAIDA
“TŽ” 2001 m. 22 nr. straipsny

je “Ar tautinė mokykla tik svajo
nė?” priešpaskutinėje pastraipoje 
išspausdinta: “Tautine dvasia res
publikoje garsėja Juozo Lukšos 
gimnazija Garliavoje, ‘Ąžuolo’ vi
durinė mokykla Kaune (kol iš mo
kyklos nebuvo išguita Lietuvos ku- 
dirkaičių vadovė mokytoja Angelė 
Šiaurienė)”. Vietoj sakinio skliaus
teliuose turėjo būti: “Neseniai tau
tine dvasia alsavo ir V. Kudirkos vi
durinė mokykla, kol iš jos nebuvo 
išguita Lietuvos kudirkaičių vadovė 
mokytoja Angelė Šiaurienė. Šian
dien, deja, tautinei dvasiai šioje 
mokykloje neliko vietos”.

K. Blaževičius, Kaunas

PRAŠO PAGALBOS
Esu alkoholiko žmona, gyvenu 

su paralyžuota senyvo amžiaus mo
tina ir penkiais vaikais nuo 15 iki 2 
m. amžiaus. Gyvename mažame 
ūkelyje, man vienai tenka viskuo 
rūpintis (vyras gyvena atskirai). Gal 
atsirastų gerų žmonių, kurie galėtų 
man suteikti pagalbą. Būčiau labai 
dėkinga.

Ina Bolskienė, 
16-4 Darbininkų gatvė, Upninkai, 

Jonavos rajonas, Lietuva

ELGSENA KAPINĖSE
Šv. Jono Lietuvių kapinėse pa

sodinėm porą gražių krūmelių (pa
čių išaugintų vazonėlyje, pėdos di
dumo). Nuvažiuojame už trejeto 
dienų - nebėra, iškasta ir gražiai 
užlyginta, nė žymės, kad kas buvę. 
Šiurpis perbėgo per visą kūną. Ne
jaugi mūsų lietuvių kapuose tai ga
lėjo atsitikti. Ir kas galėjo tokią 
nuodėmę padaryti?

Kai kurie mūsų tautiečiai atva
žiuoja aplankyti kapų (arba tik ka
pų dieną) ir elgiasi nekultūringai. 
Apvalo, apravėja, savo paminklinį 
kapelį, nuravėję gerą puokštę pik- 
žolių (šiukšlių) užmeta už pamink
lėlio arba šalia padeda, ne tik prie 
savo, bet ir už kaimyno užkiša. Ne
jaugi taip sunku pasiimti maišiuką 
ir nunešti į kapų pašonėje skirtą 
dėžę (arba parvežti namo)? Teko 
ne vieną matyti, ateityje pasižymė
siu, kas tie tautiečiai.

“TŽ” skaitytoja LB.

Šypsokimės
L. STANKEVIČIUS

- Ar galima paskandinti sa
vo bėdas degtinės stiklelyje?

- Ne, kadangi bėdos moka 
plaukti.

- Ko negalima klausti se
nienų krautuvėje?

- Kas naujo?

- Kodėl Sovietų Sąjungoje 
būdavo labai sunku pagauti 
žuvį?

- Todėl, kad žuvys bijodavo 
išsižioti.

- Ką didelis dūmtraukis pa
sakė mažam dūmtraukiui?

- Tu esi per mažas rūkyti.

- Ką reikia daryti, kai suka
si galva?

- Laikyti už nosies.

- Koks yra populiariausias 
melas?

- Jus gražiai atrodote.

- Nuo ko priklauso kiaulės 
gyvenimo ilgis?

- Nuo skerdėjo.
- Kokie žmonės niekuomet 

nekalba apie kitus?
- Egoistai.

- Kokia yra ideali pora?
- Kai vyras knarkia, o žmo

na kurčia.
- Koks geriausias būdas 

mesti rūkymą?
- Vesti moterį, kuri nerūko.

- Kada pasibaigia medaus 
mėnuo?

- Kai vyras užuot kreipęsis į 
savo žmoną “Brangioji”, ją šau
kia: “Ei, klausyk!”

- Koks geriausias vaistas 
prieš nemigą?

- Nuobodžios knygos skai
tymas.

- Kodėl Popiežius Jonas- 
Paulius II atskridęs į naują kraš
tą ir išlipęs iš lėktuvo pirmiausia 
bučiuoją žemę?

- Jei Jūs skristumėte su 
“Alitalia” oro linija, tai tą patį 
darytumėte.

- Kiek didžių vyrų buvo gi
musių Vilniuje?

- Nė vieno. Gimė tiktai kū
dikiai.

- Ar tiesa, kad pirmąją kal
bančią mašiną išrado Edisonas?

- Ne. Pirmąją kalbančią 
mašiną išrado Dievas, sutverda
mas moterį.

- Ar tiesa, kad meilė atima 
protą?

- Šventa tiesa, bet po ve
dybų protas grįžta, deja, per vė
lai.

- Kodėl vyrai dažai būna 
geresni virėjai negu moterys?

- Todėl, kad jie mažiau tau
po.

- Ar dera maišyti degtinę su 
vandeniu?

- Ne, kadangi sugadinami 
du geri skysčiai.

- Ar būna medžiotojų, ku
rie bijo kiškių?

- Žinoma, dėl to jie eidami 
medžioti vedasi su savimi šunį ir 
pasiima šautuvą.

- Ar vyrai nusimano apie 
moterų madas?

- Apie madas gal ir nedaug, 
bet apie jų kainas - puikiausiai.

• Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir 
“Tėviškės žiburiams”. Kas galite, 
paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Ino.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sunciailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

OATODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

MARGUTIS
PYSANKA-V.l'M. Inc.

4134 Duncas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3

Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

) Tel: (416)233-4601
★Galioja kai kurie apribojimai,

i Srtoo* $Ooo*
For 1 parcel

KKKKĮ 'Coupon valid only at “Margutis-Pysanka" head office. ■■■■OFF
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Anapilio žinios

- Naujojo mūsų kunigo Vytau
to Staškevičiaus primicijos bus: 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje - 
birželio 23, šeštadienį, 3 v.p.p.; 
Anapilio Lietuvos kankinių švento
vėje - birželio 24, sekmadienį, 9.30 
ir 11 v.r.; Wasagos Gerojo Ganyto
jo šventovėje - liepos 1, sekmadie
nį, 10 vai. ryto.

- Birželio 9, šeštadienį, Delhi 
parapijoje pakrikštyta Ermino ir 
Ritos (Pargauskaitės) Paulauskų 
dukrelė Gabrielė.

- Birželio 10, sekmadienį, Va- 
sagos misijoje pakrikštyta Lino ir 
Neringos (Jurgėlaitės) Garbaliaus- 
kų dukrelė Adelė-Anastazija.

- Birželio 16, šeštadienį, palai
dota a.a. Natalija Navickienė, 91 m. 
amžiaus.

- Birželio 18, pirmadienį, pa
laidota a.a. Regina Bražukienė, 72 
m. amžiaus.

- Mūsų parapijietis Algiman
tas Jasinevičius ruošiasi tuoktis su 
Rima Lukavičiūte birželio 23, šeš
tadienį, Hamiltono Aušros vartų 
šventovėje.

- Birželio 16, šeštadienį, Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
Mišias aukojo kun. Pijus Šarpnic- 
kas, OFM. Ateinantį savaitgalį Ge
rojo Ganytojo šventovėje Mišios 
bus jau 10 vai. ryto.

- “Žodis tarp mūsų” liepos- 
rugpjūčio knygelių laidą jau platina 
Albina Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje.

- Mišios birželio 24, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Joną ir Boleslovą 
Paliūnus; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 10 
v.r. už a.a. Petrą Bražuką; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje birželio 23, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Algį Šal- 
tenį.

Kun. Vytautas Leonas Staš
kevičius Anapilio parapijoje 
birželio 17 d. buvo įšventintas 
kunigu, dalyvaujant gausiam 
skaičiui giminių, parapijiečių ir 
svečių. Tai buvo aštuntasis 
kunigas, įšventinamas šioje pa
rapijoje. Gražiose iškilmėse, 
giedant Lietuvos kankinių para
pijos bei “Angeliukų” chorams, 
solistams Rimui Paulioniui ir 
Slavai Žiemelytei, šventimus su
teikė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Apeigose jį lydėjo prel. J. 
Staškevičius, kunigai E. Putri
mas, K. Kaknevičius, A. Babo- 
nas (iš Detroito, JAV), J. Pil
kauskas, A. Simanavičius, OFM,
E. Jurgutis, OFM, P. Šarpnic- 
kas, OFM, J. Liauba, OFM, 
Juozas Žukauskas, OFM, kun.
F. Bliss, SM, (iš Romos) ir diak. 
K. Ambrozaitis. Po Mišių naujai 
įšventintas kun. Staškevičius su
teikė palaiminimą visiems no
rintiems. Puikios vaišės po apei
gų buvo suruoštos Anapilio di
džiojoje salėje. Parapijos tary
bos pirmininkas Rimas Pau- 
lionis visus pasveikino, pristatė 
gimines bei garbės svečius ir pa
kvietė prel. dr. P. Gaidą sukal
bėti invokaciją. Po vakarienės 
naująjį kunigą sveikino šeimos, 
parapijų bei įvairių organizacijų 
atstovai. Užbaigai kun. Vyt. 
Staškevičius susirinkusiems pa
dėkojo, papasakodamas truputį 
apie save, ir palikdamas visiems 
gilų įspūdį ir didelį džiaugsmą 
sulaukus naujo, savo kunigo 
Anapilio parapijai. Dlv.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
B. Lunas.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo V. 
Jasinevičienė.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje $40 auko
jo J. Lapavičius.

Prima ir Bronius Sapliai 
savo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

Toronto Maironio mokyklos vyresniųjų vaikų darželis su mokytoja 
VIDA VALIULIENE

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prisikėlimo parapija sveikina 

praeitą sekmadienį į kunigus įšven
tintą Vytautą Staškevičių ir linki 
jam Dievo palaimos bei sėkmės 
darbuojantis Lietuvos kankinių pa
rapijoje.

- “Žodis tarp mūsų”, liepos ir 
rugpjūčio mėnesių, yra platinamas 
sekmadieniais po 10.30 v.r. Mišių 
parapijos patalpose.

- Parapijiečių maldos būrelis 
renkasi kalbėti Rožinį kiekvieną 
dieną pusę valandos prieš 7 v.v. Mi
šias ir kviečia visus dalyvauti.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Rima Mačikūnaitė ir Roger 
Hunziker.

- Birželio 16 d. palaidotas a.a. 
Jonas Adomaitis, 82 m. Paliko 
žmoną Eleną. Birželio 14 d. Lietu
voje mirė parapijietis a.a. Mykolas 
Regina. Palaikų laidotuvės vyks 
Toronte, apie kurias bus pranešta 
vėliau.

- Naudotų daiktų ir drabužių 
išpardavimą planuoja parapijos ta
rybos labdaros sekcija š.m. spalio 
27 d. ir prašo visus jau iš anksto 
tam ruoštis.

- Šį sekmadienį bus daroma 
rinkliava popiežiaus Jono Pauliaus 
II labdaros darbams paremti.

- Mišios “Kretingos” stovykla
vietėje nuo liepos 8 iki rugpjūčio 5 
d. bus aukojamos kiekvieną sekma
dienį stovyklautojams ir svečiams 
11 v.r.

- Parapijos patalpų švaros pa
laikymui laikinai reikalingas žmo
gus. Prašome kreiptis į parapijos 
raštinę.

- Šį šeštadienį, birželio 23, ir 
kitą šeštadienį, birželio 30, stovyk
lavietės priežiūros sekcija organi
zuoja talkas paruošti stovyklavietę 
vasaros stovykloms. Kas gali padėti, 
prašome skambinti Rūtai Jaglowitz 
tel. 416-622-9919.

- Mišios sekmadienį, birželio 
24 d.: 8 v.r. už a.a. Aleksandrą 
Stančiką, 9.15 v.r. už Bordignon 
šeimos mirusius, 10.30 v.r. už a.a. 
Oną Ritą Juodikytę, už a.a. Joną 
Ranonį, už a.a. Apolinarą, Janę ir 
Sakevičių šeimos mirusius.
Išganytojo parapijos žinios

- Parapijos metinė iškyla įvyks 
šį sekmadienį, birželio 24, Huron 
parke, Mississaugoje su pamaldomis 
11 v.r. Kaip pasiekti šį parką? Va
žiuojant į šiaurę Mavis gatve nuo 
Queensway gatvės sukti į kairę prie 
pirmųjų šviesų, o važiuojant ta pačia 
gatve į pietus nuo Dundas gatvės 
sukti į dešinę taip pat prie pirmųjų 
šviesų. Po pamaldų bus bendri pie
tūs, kuriuos pardavinės moterų 
draugija, žaidimai vaikučiams, lote
rija ir lietuviška krikščioniška nuo
taika. Gausiai dalyvaukime.

- Pradedant sekmadieniu, lie
pos 1, pamaldos prasidės 11.15 v.r. 
Ši tvarka tęsis iki 2002 m. birželio 
paskutinio sekmadienio.

- Praeitą sekmadienį pamal
dose buvo prisiminti Sibiro kan
kiniai.
Atvyksta “Ąžuoliukas”

Po gastrolių JAV-bėse, tarp
tautinio garso Lietuvos berniukų 
choro “Ąžuoliukas” koncertas Ka
nadoje įvyks spalio 28 d., 3.v.p.p., 
puikioje salėje - The Living Arts 
Centre, Mississaugoje., Pasižymė
kite šią datą savo kalendoriuje. 
“Ąžuoliukas” taip pat koncertuos 
Otavoje spalio 26 d. Inf.

“Vilniaus rūmų” pensininkų 
klubas rengia dvi išvykas. Rug
pjūčio 21 d. planuojamas “Grand 
River Cruise” - pasivažinėjimas 
laivu. O rugsėjo 25 d. “Niagara 
Falls Apple Tour” - irgi vienos 
dienos kelionė. Abiem kelio
nėm renkamės 9 v.r. prie “Vil
niaus rūmų”, grįžtame 6 vai. va
karo. Dėl smulkesnės informa
cijos ir rezervacijų prašome 
skambinti Aldonai tel. 416 762- 
1497.

A. a. Reginos Bražukienės 
atminimui Br. Žiobienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Toronto Prisikėlimo parapijoje š.m. gegužės 6, sekmadienį, Pirmąją Komuniją priėmę vaikučiai su mokytojomis - 
sės. Loreta ir O. Stanevičiūte (kairėje) bei jų padėjėjais (dešinėje) P. Goudie, V. Rusliu, V. Barakauskaite, O. Sli- 
vinskiene ir A. Valadkaite. Pirmoje eilėje iš kairės: Raminta Petrauskaitė, Vytas Stasiulevičius, Larisa Saplytė, 
Adelė Pabrėžaitė, Matas Sungaila, Katrina Kairytė, Aras Pabedinskas, Alana Colgan, Gail Bell, Darius Šablins- 
kas, Corbin Patten; antroje eilėje: Vytas Pilipaitis, Kate Shore, Andrius Styra-Moulton, Veronika Jonuškaitė, Juo
zas Zenkevičius, Anikė Rudnickaitė, Jordan Patten, Adomas Kuliešius, Petras Pečiulis, Danielius Kuliešius. Mi
šias laikė kun. Pijus Šarpnickas, OFM, klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM, kun. Edis Putrimas, kun. 
Liudas Januška, OFM, Evangeliją skaitė diak. dr. K. Ambrozaitis, Mišioms tarnavo Pirmąją Komuniją priiman
čių sesutės ir broliukai ’ Nuotr. D. Blynaitės

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos

VEIKLOS 50-mcčio 
sukaktuvinis priėmimas

2001 m. liepos 6, penktadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose

SUSITIKIMAS SU: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentu Artūru Poviliūnu 
ir Lietuvos sporto departamento generaliniu direktoriumi bei olimpinių žaidynių aukso 

medalistu Rimu Kurtinaičiu
Trumpa programa - Apdovanojimai - Pabendravimas - Vaišės

Įėjimas - laisva auka Rengėjai - ŠALFASS-gos centro valdyba

S ALFAS S"'“
50

'h e fc t °

DIDŽIUOJAMĖS SAVO SPORTININKAIS IR SAVO KILME!
ŽAIDYNĖS
Krepšinis ir tinklinis-liepos 4-7 d.d.

Klaipėdos “Neptūnas” - vyrų “A” pirmenybėse 
Humber College, 205 Humber College Blvd. 
Krepšinio vadovas - Rimas Miečius (416-234-5792) 
Tinklinio vadovas - Mindaugas Leknickas (905-844- 
7000)

Lauko tenisas - liepos 5-7 d.d.
Thomcliffe Park Tennis Club, 15 Leaside ParkDr.
Vadovas Eugenijus Krikščiūnas (416-225-4385)

Stalo tenisas - liepos 7 d.
Humber College, vadovas Jonas Nešukaitis 
(416-691-7798)

Golfas-liepos 7 d.
Harbourview Golf Course, Highway 89, Gilford.
Informaciją teikia Juozas Šileika (416-243-9779)

Kėgliavimas~liepos6d. (vakare)
Bowlerama West, 5429Dundas St. W.
Informaciją teikia Michael Jaglowitz (416-622- 
9919) arba Vida Juzukonytc (416-235-0848)

Šachmatai - liepos 7-8 d.d.
šeštadienį Humber College, sekmadienį Toronto 
Lietuvių Namuose. Informaciją teikia Juozas 
Chrolavičius (905-648-0511)

Šaudymas- liepos 7 d.
Hamiltono Giedraičio šaudykloje
Vadovas Kazys Deksnys (905-332-6006)

INFORMACIJA - 416-234-5792 
www.salfass.com

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 17 d. Lietuvių Namų 

svetainėje Tėvo dienos proga pie
tavo 305 svečiai.

- LN moterų būrelio narės pa
sveikino tėvus [teikdamos po gėlę ir 
pavaišinusios gėrimu. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN moterų būrelio narė A. Biške- 
vičienė. Svečių knygoje pasirašė - 
R. Misevičiūtė-Berzauskienė iš Te
xas, dr. D. Ksanienė iš Klaipėdos, 
V. Račiukaitis iš Ganatville, Ont.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks birželio 27 d.. 7 v.v.

- LN vyrų būrelis praneša, kad 
dėl pakilusių kainų ir mažo poil
siautojų bei dalyvių skaičiaus vasa
ros stovykla Pranciškonų stovykla
vietėje neįvyks, taip pat dėl tų pa
čių priežasčių nerengsime ir gegu
žinės.

- Lietuvių Namai ieško vyrų, 
galinčių dirbti prie salių paruošimo 
darbų, taip pat prie budėjimo. 
Skambinti i LN raštinę tel. 416- 
532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai aukojo: 

Z. Stančikas - S100 ($300). Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą ir 
paramą Slaugos namams. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W. Ont. M6P 1A6.

ŠALFASS

JUBILIEJINĖS ŽAIDYNĖS
TORONTE - KANADOJE 

2001 m. liepos 4-7 d.d.

ŠOKIAI ir PRIĖMIMAI
Liepos 3, antradienį,

8 v.v. Klaipėdos “Neptūno” priėmimas 
Shamrock and Thistle Pub 
4923 Dundas St. W.

Liepos 4, trečiadienį,
7-9 v.v. Atidarymas - kokteiliai garbės svečiams 

Humber College
7 v.v. Žaidėjų pabendravimas 

Caps Pub, Humber College
Liepos 5, ketvirtadienį,

7 v.v. Žaidėjų pabendravimas, 
Caps Pub, Humber College

Liepos 6, penktadienį,
7 v.v. ŠALFASS-gos sukaktuvinis priėmimas

Toronto Lietuvių Namuose
8 v.v. Šokiai - gros “DJ” - Wild Rose Saloon

International Plaza Hotel, 655 Dixon Rd.
Liepos 7, šeštadienį,

8 v.v. Šokiai - gros orkestrai “Aušra” ir “Žaibas" 
Toronto Lietuvių Namuose 
1573 Bloor St. W

UŽBAIGIMO MIŠIOS
Liepos 8, sekmadienį,

10.30 v.r. Prisikėlimo parapijoje

Rengėjai - “Aušros” sporto klubas

Keliaus “Gintaras”
Sėkmingai praėjo Toronto 

ansamblio “Gintaras” 45-mečįo 
koncertas, kuriuo baigėsi sezo
no repeticijos visiems, išskyrus 
vyresniąją ansamblio grupę. Vy
riausios grupės šokėjai tęsia 
darbą ir toliau, intensyviai besi
ruošdami išvykai į Meksiką. Į 
šią kelionę prie ansamblio vy
riausioji vadovė R. Karasiejienė 
pakvietė prisijungti ir Anapilio 
jaunimo choro “Angeliukai” vy
resniąją grupę, kuri mielai suti
ko dainomis ir liaudies instru
mentais pagyvinti puikią ginta- 
riečių programą. Ansamblį 
“Gintaras” vykti į tarptautinį 
festivalį Meksikoje jau antri 
metai kvietė Folklore Canada 
atsakingi organizatoriai. Praėju
siais metais kelionė neįvyko, nes 
visas lietuvių šokėjų dėmesys 
buvo skiriamas XI Lietuvių tau
tinių šokių šventei. Festivalis 
vyks rugpjūčio 16 - 27 d.d. 
Meksikos mieste Zakatekas. Jis 
yra labai populiarus ir vyksta
VILNIAUS miesto centre, prieš 
Seimo rūmus, išnuomojamas gra
žiai apstatytas 5 kambarių butas, 
kuriame yra 3 patogūs miegamieji 
keturiems asmenims liepos, rug
pjūčio mėnesiams. Skambinti tel. 
416 225-5480.

jau 6 metai, susirenka apie 
10,000 žiūrovų. Kartu su an
sambliu “Gintaras”, Kanadą at
stovaus ukrainiečių šokių mo
kyklos “Yavir” šokėjai. Portu
galų folklorinis ansamblis “Ran
cho Folklorico Etnografico De 
Portugal” ir Toronto afrikiečių 
bendruomenės dainos vienetas 
“Heritage Singers”. Visi atlikė
jai ir vadovai nuoširdžiai ruo
šiasi tokiai ypatingai kelionei, 
negailėdami laiko ir pastangų 
repeticijoms. Visų parama šiai 
neeilinei mūsų šokėjų kelionei į 
tarptautinį festivalį Zakatcke 
sumažins kelionės išlaidas jauni
mui. Aukos priimamos į “Gin
taro” sąskaitą Toronto Lietuvių 
kredito kooperatyve “Parama” 
arba Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyve. K.

Buvęs torontietis Mykolas 
Regina mirė Lietuvoje birželio 
14 d. Pelenai bus parvežti ir pa
laidoti vėliau Šv. Jono kapinėse, 
Mississaugoje.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $20,000 - A. Rūta; $100 
- V. Ottienė; $50 - I. Paškaus- 
kienė.

č

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon. kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Pirmųjų trėmimų minėjimą 
surengė Kanados baltų federacijos 
Montrealio skyrius 2001 m. birželio 
10 d. Aušros Vartų parapijoje. Pra
sidėjo iškilminga eisena į šventovę. 
Du vaikučiai - Paulius Mickus ir 
Aija Thomson - įnešė vainiką ir jį 
padėjo prie Žuvusiems dėl Lietu
vos garbės lentos. Po jų sekė trys 
dvasiškiai: kun. Ričardas Birbilas, 
estų liuteronų kun. Heino Laane- 
ots ir latvių kunige Rasma Caune. 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos pirmininkas Arūnas Staškevi
čius pradėjo šį minėjimą, trumpai 
primindamas šios dienos reikšmę 
baltų tautoms. Sekė litanija anglų 
kalba; ją skaitė kun. R. Caune ir at
sakinėjo visi dalyviai. Po to kiekvie
nos tautybės dvasiškis sukalbėjo sa
vo kalba maldą ir buvo sugiedama 
atitinkama giesmė. Be to, latvis 
Andris Gūtmanis viola pagrojo Avė 
Verum W. A. Mozarto ir J. S. Bach 
Arioso (Cantata no. 156). Lietuvius 
atstovavo Aušros Vartų parapijos 
choras, kuris šalia sugiedotų visų 
giesmių, dar pagiedojo Be motinos 
tėvynės St. Navicko, Malda už tėvynę 
Juliaus Gaidelio ir tuo pačiu vardu 
maldą J. Dambrausko bei Libera 
Paulausko. Visur vargonais pritarė 
ir vargonų variaciją atliko muz. 
Lavrenti Djintcharadze, choro ad
ministratorius Antanas Mickus. Pa
baigoje kun. R. Caune pagiedojo

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827

Aukos Mažosios
Lietuvos fondui
$500 - Toronto Prisikėlimo p- 

jos kooperatyvas ($4,150); $200 - 
Kanados lietuvių fondas ($4,700); 
po $100 - Vytautas Keturakis 
($300), T. Toczylowski, T. Watts, 
G. Leicester - (a.a. C. Januškevi
čiaus atminimui) ($825); po $50 - 
Romualdas Žiogarys, E. Petrus 
($750). Skirta Karaliaučiaus kraš
to mokykloms: $1,000 - Tautos 
fondas Kanadoj (4,750); $50 - prel. 
Pr. Gaida ($950). Skirta ML encik
lopedijai: $800 - Kanados lietuvių 
fondas ($4,700); $500 - Kredito 
unija “Litas” ($2,700); $255.02 - 
St. Janušonis; $250 - J. Stukas 
($620); $200 - Kredito unija “Pa
rama” ($3,300); $152.52 - prof. dr. 
Klein ($381.04); po $50 - Aid. Gai
lius ($1,000), prel. dr. Pr. Gaida 
($950); $20 - Br. Stundžia ($140).

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
padidinusiems įnašus. Sveikiname 
naujus narius - Romualdą Žiogarį 
ir Stasį Janušonj, kuris aktyviai 
prisidėjo prie ML enciklopedijos 
platinimo, aprūpindamas 7 vysku
pijas Lietuvoje enciklopedijos I to
mu. ML valdyba

Birželio trėmimų - pirmųjų 
Sibiran išvežimų minėjimas įvy
ko Toronte š.m. birželio 14 d., 7 
v.v. St. Andrew’s liuteronų 
šventovėje (383 Jarvis St.). Eku
meninėse pamaldose dalyvavo 
estų, latvių ir lietuvių bendruo
menių nariai, įvairių organizaci
jų atstovai su vėliavomis. Apei
goms vadovavo estų arkivysku
pas Udo Petersoo, prisidedant 
ir kitiems baltiečiams kunigams. 
Iš lietuvių parapijų dalyvavo 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, kun. Eug. Jurgutis, 
OFM, kun. Edis Putrimas, Ana
pilio parapijos klebonas prel. J. 
Staškevičius ir Išganytojo evan
gelikų liuteronų parapijos kle
bonas kun. Algimantas Žilins
kas. Įvairius skaitymus atliko 
trijų bendruomenių pirmininkai 
Egils Tannis, Laas Leivat ir Al
girdas Vaičiūnas. Smuikininkas 
Mindaugas Gabrys prisidėjo 
prie muzikinės programos atlik
damas Handelio “Largo”. Mi
nėjimą surengė Kanados baltie- 
čių federacija, kuriai nuo šių 
metų pavasario pirmininkauja 
Algirdas Vaičiūnas.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, auk&ta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

The Lord’s Prayer (Albert Hay Ma- 
lotte). Minėjimas baigtas kun. R. 
Birbilo palaiminimu ir Kanados 
himnu. Visi dalyviai buvo pakviesti 
į parapijos salę, kurioje buvo vai
šintas! kava ir saldumynais bei gra
žiai pabendrauta. Latviai ir estai 
nesiliovė girti mūsų chorą ir jaukią, 
šeimynišką nuotaiką.

A. a. Jadvyga Kirstukienė, 62 
m. amžiaus, mirė 2001 m. birželio 6 
d. Birželio 8 d. palaidota Cote dės 
Neiges kapinėse. Liko vyras ir duk
tė, kuri rūpinosi laidotuvėmis.

A. a. Kazys Martinėnas, 92 m. 
amžiaus, mirė birželio 7 d. Po pa
maldų Aušros Vartų šventovėje 
birželio 11d. Kūnas sudegintas. Li
ko giminės ir bičiuliai čia, Lietuvoje 
ir JAV.

A. a. Vladas Janušauskas mirė 
birželio 9 d. Po pamaldų Aušros 
Vartų šventovėje birželio 13 d. pa
laidotas Cote dės Neiges kapinėse. 
Liko žmona, trys sūnūs su šeimo
mis ir kiti artimieji.

“Lito” tarnautojai: vedėjas B. 
Bulota, vedėjo padėjėja Teresė 
Mickienė, buhalteris Gytis Niedva
ras, vyriausia kasininkė Zelda Sem- 
berov, kasininkė Alvyra Burkšaitie- 
nė, raštininkė-kasininkė Inga Ged- 
rikienė, kasininkė (Rosemonto sky
riuje) Nijolė Šukienė ir pagelbiniai 
kasininkai - Dalius Bulota, Jūra 
Landry ir Ina Rudinskaitė. B.S.

FAX: 766-1349

Kanados lietuvių fondas 
paskyrė paramą Lietuvos orga
nizacijoms: $200 - religinei gru
pei “Gyvieji akmenys”; $300 - 
Jaunimo paramos centrui 
Anykščiuose; $400 - laikraš
čiams Kardas ir Elektrėnų žinios, 
“Pagalba Lietuvos vaikams” per 
E. Gudinskienę; $500 - žurna
lams Žiemgala ir Metai, laikraš
čiams Rytas ir XXI Amžius, Lie
tuvos skautijai, Šiaulių skautų 
tuntui, Rimdžiūnų mokyklai, 
Utenos mokytoju draugijai “Le- 
vindra”, Šiaulių miesto muziejui 
“Aušra”, Katalikų evangelizaci
jos centrui, Visų Šv. parapijai 
Vilniuje, Laisvės gynėjų para
mos centrui, radijo programai 
Mažoji studija; $700 - laikraščiui 
Tremtinys. $800 - laikraščiams 
Apžvalga ir Dienovidis, Laisvės 
kovų archyvui, Senasalio pr. 
mokyklai. $1,000 - laikraščiui 
Lietuvių godos, Paliepių pagrind. 
mokyklai, Suvalkų kr. liet, 
sąmbūriui, Kregždutė žurnalui 
vaikams; $1,500 - Kretingos 
jaunimo tarybai; $2,000 - Aly
taus vaikų globos namams, 
Vilnijos draugijai; $25,144 - A. 
A. Tamošaičių meno galerijai 
Vilniuje, pagal sutartį. Tai palū
kanos gautos už A. A. Tamošai
čių įnašą KL fonde. Iš viso pa
skirta $46,744. Stipendijos bus 
paskelbtos vėliau. KLF

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusią 
plytą (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

http://www.salfass.com

