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Tiesa ir taika
Visais amžiais ir laikais žmonės troško tiesos ir 

taikos. Kaip amžinojo peno, nuolat daugiau kaip duonos 
ir vandens. Dėl to troškulio nebesuskaičiuojama daugybė 
žmonių išžudyta, sunaikinti nebeįsivaizduojami gėrybių 
bei vertybių kiekiai.

B
ANDYMAI numalšinti tą baisųjį įgimtą troškulį 
per kartų kartas nuo pasaulio pradžios iki šių die
nų jokių geresnių rezultatų nepasiekė. Pasikeitė 
priemonės, būdai, ženklai bei išorinės sąrangos, bet prak

tiškai viskas kaip buvo, taip ir liko. Pirmojo pasaulinio ka
ro ir revoliucijų nusiaubtos, nuvargintos tautos pajutusios 
kažkokio organizuotumo būtinybę, susibūrė į vadinamąją 
Tautų sąjungą, kurios būstinę įsteigė Šveicarijos Ženevo
je. Pradėta gyventi viltimis, kad tarpvalstybiniai nesutari
mai bus sprendžiami prie posėdžių stalo. Atrodė, kad da
lykai pakrypo gerojon pusėn. Tačiau netrukus paaiškėjo, 
jog tai tebuvo geri norai ir svajonės. Diktatūrinės jėgos 
viską išardė ir sumaišė. Kilo dar žiauresnis Antrasis pa
saulinis karas, pareikalavęs milijonų žmonių gyvybių, bet 
nieko nepakeitęs. Karo laimėtojai suorganizavo naują są
jungą, pavadintą Jungtinėmis tautomis su būstine Niujor
ke. Nuo to laiko jau yra prabėgę daugiau kaip penkiasde
šimt metų. Šiandien kai kurie optimistai džiaugiasi, kad 
per tą laiką neįsiliepsnojo trečiasis pasaulinis karas. Užte
ko šaltojo karo, kuriame stambieji varžovai - JAV ir So
vietų Sąjunga - kovėsi aukščiausios technologijos fron
tuose, kol visai neseniai pastaroji, nebeįstengdama toliau 
varžytis, subyrėjo. Ir viskas, kas čia prisimenama, vyko 
vardan tiesos ir taikos. Nūdien viltys, kad tautų organi
zuotumas pagaliau įveiks kliūtis ir patenkins žmonijos tie
sos ir taikos troškulį, juo toliau, juo labiau ima blėsti ir at
siveria skaudi tiesa: viešpatauja galingieji, triumfuoja jėga.

P
ER penkis pastaruosius dešimtmečius trumpalai
kių karų karelių, kruvinų susirėmimų, revoliucijų, 
išsilaisvinimo kovų netrūko. Pasaulis judėjo ir dun
dėjo - vis tiesos ar taikos vardan. Nenurimsta ir šiandien, 

nenurims ir rytoj. Jungtinės tautos praktiškai tampa vėl 
bejėgės ir rimtesnis įsikišimas į konfliktus vykdomas tik 
tada, kai tai naudinga didiesiems. O ir tarp pastarųjų dėl 
“tiesos” grumtynės nesibaigia. JAV dėsto savąją tiesą, Ki
nija - savo, Rusija - savo. Tie dėstymai nedviprasmiškai 
remiami atominių ginklų demonstravimu, aukščiausios 
technologijos pasiekimais, gąsdinimais, grasinimais, žo
džiu - jėga. Tiesa, trečiojo pasaulinio karo bijo visi vieno
dai, nes tai gali būti visų pražūtis. Ginkluotės balansavi
mas gal ir palaiko tą dirbtinę taiką. Visi žino, kad nebe
pasikartos Hirošimos arba Nagasaki tragedijos, kurios 
šiandien teįvardinamos kaip karo veiksniai, o ne kaip nu
sikaltimai žmoniškumui. Visose lenktyniautojų pusėse 
nūdien parengti ginklai, kurių naikinamajam darbui terei
kia spustelti mygtuką. Taigi baisios jėgos surakino pasau
lį, ir atrodo, kad tik šitokiu būdu teįmanoma išlaikyti šio
kią tokią taiką. Ir tai ne Juntinių tautų nuopelnas. Tai 
ginklavimosi lenktynių rezultatas. O mažieji karai pase
nusiais ginklais - tai neblogas verslas jų gamintojams ir 
prekiautojams. Kad Ruandoje gentys skerdėsi - kas kam 
darbo; kad tūkstančiai čečėnų už tėvynės laisvę paguldė 
galvas, rodos, taip ir reikia. Tiesa, į Balkanų ir kai kurias 
kitas valstybes Jungtinių tautų taikdarių daliniai (net ir 
lietuvių) buvo siunčiami, bet vis kažkaip pavėluotai. Ar iš
drįs Jungtinės tautos kada kelti koją Izraelin, kur taikos, 
atrodo, niekada nebus? Taigi kiekvienas kalba apie savo 
“tiesą”, kiekvienas rodo jėgą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Rugpjūčio karščiai
Vasaros karščiai, prasidėję 

rugpjūčio 6 dieną, buvo jaučia
mi ne tik Toronte, bet ir visoje 
rytinėje Kanados dalyje bei 
JAV šiaurės rytų valstijose pra
dedant Čikaga. Oro temperatū
ra keturias dienas iš eilės buvo 
per +35°C (pirmadienį Toron
to +35.3°C pralenkė 1938. 
VIII.6 dienos rekordinį +33.3°C 
karštį); padėtį dar pablogino 
aukštas drėgmės lygis bei tiršta 
suodžių migla (smog). Žmonės 
buvo raginami kuo mažiau nau
doti automobilius, mažiau spor
tuoti, gerti daug vandens ar na
tūralių sulčių. Neturintieji savo 
namuose ar butuose vėsintuvų 
buvo kviečiami vykti į vėsina
mus valdiškų įstaigų pastatus, 
krautuvių kompleksus; daugelio 
baseinų valandos pratęstos, be
namiams buvo dalinami tūks
tančiai vandens butelių. Toron
tas buvo paskelbęs dėl karščio 
pirmą sykį miesto istorijoje kri
tišką stovį. Penktadienį vėses
nio oro ir mažesnės drėgmės 
srovė bei sumažėjusi oro tarša 
atgaivino karščio kamuojamus 
žmones. Kanados žiniasklaida 
skelbė, kad mažiausiai 5 žmo
nės Toronte ir apylinkėse mirė 
nuo karščio, šimtai atsidūrė li
goninėse. Taip pat buvo pami
nėta, kad daug žiauresni karš

čiai buvo 1936 metais tarp lie
pos 5 ir 17 dienos, kai Toronte 
temperatūra 3 dienas siekė 
+40.6°C, ir net 255 žmonės ta
po karščio aukomis.

Provincijų premjerai ir teri
torijų vadovai rugpjūčio pra
džioje buvo susirinkę į metinę 
konferenciją Viktorijoje (Br. 
Kolumbija). Pirmininkaujant 
naujam Br. Kolumbijos premje
rui Gordon Campbell buvo 
svarstomos įvairios bendros ir 
specifinės atskiroms provinci
joms problemos ir prieita visa 
eilė nutarimų. Nutarta bend
rauti vaistų kainų kontroliavi
me, sveikatos tarnybos profe
sionalumo lygio pripažinime; 
pasiūlyti federacinei valdžiai, 
kad finansuotų 17% visų sveika
tos tarnybos išlaidų, pertvarkytų 
federacinių fondų paskirstymą 
tarp įvairių provincijų ir terito
rijų,. Atrodo, kad bus pateikta 
kelių bilijonų pridėtinė sąskaita 
federacinei valdžiai, kad paten
kintų visus premjerų planus.

Pasaulio lengvosios atleti
kos pirmenybės šiemet įvyko 
rugpjūčio pradžioje Edmontone 
(Alberta). Trukusios 10 dienų, 
jos sutelkė 1,166 sportininkus, 
kurie rungtyniavo 46 atskirose 
sporto varžybose. Svečius pri
ėmusi Kanada dosniai išdalino

Punsko Lietuvių kultūros namų choras “Dzukįja” Nuotr. S. Birgelio (Aušra)

Žiūrint į Lietuvos ateitį
Dr. JONAS KUNCA

Nevisad lengva teisingai 
įvertinti dabarties įvykius. Mė
ginti pro uždangos plyšelį žvilg
telėti į ateitį yra labai sunku. Jos 
įvaizdį turime susidaryti iš dau
gybės pakrikusių, kartais atro
dančių nereikšmingų veiksnių.

Lietuvos ateičiai yra svarbūs 
pasikeitimai šių dienų pasauly
je, o dar svarbęsnė yra mūsų ša
lies evoliucija.

Šios dienos pasaulis
Nors pasauliui kol kas 

vadovauja JAV, yra susidarę 
dar 2 galingi blokai: ES ir Kini
ja, kuri ateityj glėtų perimti do
minuojančią vietą, jei ji pajėgs 
išlaikyti dabartinį ekonominio 
augimo greitį ir pamažu pereiti 
į demokratiškesnę santvarką. 
JAV poziciją silpnina praside
danti ten ekonominė krizė ir 
nenuosekli užsienio politika, 
ypač jos šališkumas Palestinos 
konflikte, kuriame Vašingtonas 
aiškiai palaiko agresorių ir truk
do JTO stebėtojam kontroliuoti 
Palestinos-Izraelio sienas. Atsi
sakymas ratifikuoti aplinkos ter
šimo sutartį irgi labai kenkia pa
saulinės galybės įvaizdžiui. Net 
ir tokia galybė kaip JAV negali 
apsieiti be sąjungininkų. Tikė
kim, kad Vašingtonas pastebės 
savo klaidas, jas atitaisys ir liks 
ilgesniam laikui pasaulio prie
kyje.

ES tebėra plėtimosi būklė
je. Daug organizacinių proble
mų jai lieka išspręsti, įskaitant ir 
korupcijos pašalinimą. Bet jos 
perspektyvos yra gana geros. 
Globalinė krizė apstabdys jos 
ekonominį augimą, kuris vargu 
tesieks 2% per metus. Tai gali 
neigiamai atsiliepti ir j Lietuvos 
eksportą. Tik tai įvyktų kiek vė
liau. Kol kas mūsų šalies BVP 
auga po 4% ir dar gali padidėti, 
kai pradės normaliai dirbti Ma
žeikių naftos įmonė. Vokietija 
yra Europos traukinio garvežys, 
kuriuo galima pasitikėti. Vokie
čių gaminiai yra aukštos koky
bės ir dėl to vertinami pasaulio 
rinkoje. Vokietija prižiūri ir ES 
finansinę raidą. Europa nelabai 
sunkiai išgyvens dabartinę pa
saulio ekonominę krizę. Tai bus 
naudinga mūsų kraštui.

Rusija yra mums svarbus 
kaimynas. Viena, iš jos gau- 

visus 138 trijų spalvų medalius 
sau nepasilikdama nei vieno. 
Nors stadionas nebūdavo pripil
dytas (apie 40,000 žiūrovų kas
dienis vidurkis), bet oras buvo 
puikus, varžybos buvo sklan
džiai tvarkomos, atnešė visą eilę 
netikėtų laimėtojų bei pralai
mėjusių. Medaliai buvo “pasėli 
po visą pasaulį”, atiteko net 42- 
jų valstybių sportininkams: 17 
valstybių gavo po vieną (jų tar
pe ir Lietuva - sidabrą vyrų dis
ko metime), 13 po du ar tris, 5 
po keturis; daugiau jų teko 
Džemeikai (5), Kubai (6), Keni
jai (7), Etiopijai (8). O kadaise 
buvę sporto galiūnai gavo paly-

(Nukclta j 9-tą psl.) 

name naftą ir dujas. Antra, jai 
parduodame dalį mūsų produk
cijos. Tik atgyvenęs savo amžių 
ekspansinionizmas vis dar nelei
džia rusams pamiršti Baltijos 
valstybių. Betgi atrodo, kad tos 
šalies vidaus problemos atbai
dys Maskvą nuo bet kokių ban
dymų jėga atstatyti buvusią im
periją. Kremlius berods apgai
lestauja savo karinį bandymą 
Čečėnijoj. Net pusiau diktatūri
nei Putino valdžiai nesiseka 
įvesti tvarką pačioje Rusijoje. 
Be to, rusų tauta smarkiai ma
žėja. Po 50 metų, jei padėtis ne
pasikeis, beliks tik 80 milijonų 
rusų, kuriems teks suvesti są
skaitas su milžiniška Kinija dėl 
Azijos-Rusijos žemių, kurios 
kadaise priklausė kiniečiams. 
Nors svetimųjų okupacijos pa
vojaus kaip ir nėra, Lietuvai rei
kia savo saugumą užtikrinti įsto
jant į ŠAS(NATO).

Santykiai su kaimyne Len
kija yra draugiški. Tik čia iškilo 
nauja problema - Lenkijos eko
nominė krizė, kuri iš dalies gali 
sumažinti Lietuvos eksportą į , 
ją. Galima laukti, kad PVF ir 
PB neleis Lenkijai bankrotuoti 
ir vėl duos naujų paskolų. Tik 
Lenkijos priėmimas į ES gali 
būti atidėtas. Tuo atveju ir Lie
tuvai tektų ilgiau palaukti su 
įstojimu į ES.

Vidaus problemų sprendimas
Tai svarbiausias ir skubiau

sias reikalas, nuo kurio priklau
sys ekonominio pakilimo greitis 
ir iš viso šalies ateitis. Nesėk
mingo valdymo dešimtmetis be
ne bus įtikinęs mūsų tautą, kad 
neverta kaitalioti valdžių kas 12 
mėnesių. Taigi labai gali būti, 
kad dabartinė vyriausybė išsilai

Kauno miesto rotušė, XVI-XIX šimtmetis. Joje sutelktos miesto 
savivaldos įstaigos

kys ilgesnį laiką ir pradės rim
tesnį šalies valdymą. Kaip gir
dėta, A. Brazauskui pavyko su
sitarti su “Williams” ir “Jukos” 
dėl paruoštos sutarties pataisų, 
atpalaiduojančių Lietuvą nuo 
nuostolingų ir kartu nepateisi
namų įsipareigojimų. Tai jau 
geras ženklas.

Gaudama pakankami naf
tos, Mažeikių įmonė duos Lie
tuvai nemažai pelno vietoj lig
šiolinių nuostolių. Lietuvos 
verslininkai stengiasi gerinti sa
vo gaminių kokybę ir įeiti į Eu
ropos rinką. Taip mūsų ekspor
tas per 5 šių metų mėnesius pa
didėjo 23%, o importas - 17%. 
Reiškia, užsienio prekybos ba
lansas gerėja. Įsikūrė net bio- 
technikos įmonė, gaminanti vie
nus iš brangiausių vaistų - inter
feroną ir augimo hormoną. Bel
vederyje, netoli Seredžiaus, atsi
rado uogų medelynas. Tai pa
dės paįvairinti žemdirbystę ir 
padidinti eksportą. Privatinės 
iniciatyvos Lietuvoje netrūksta. 
Užtektų tik sudaryti jai tinka
mas darbui sąlygas. Viskas ro
do, kad Lietuvos ekonominė 
pažanga stiprėja.

Nepaisant globalinės krizės, 
Lietuva, atrodo, žengs į švieses
nę ateitį pagreitintais žingsniais 
net ir prieš į ES įstojimą, dėl 
kurio sąlygų verta derėtis, kad 
nebūtų pasirašti įsipareigojimai, 
kurių kitos ES šalys iš viso ne
turi. Tik ekonominio pakilimo 
neužtenka. Norint užsitikrinti 
turinčią šiek tiek svorio vietą 
Europoje reikia žymiai padidin
ti gyventojų (lietuvių) skaičių iki 
5-6 milijonų. Pakilus gyvenimo 
lygiui, to galėtume pasiekti. 
Spėlioti, jog taip ir bus, neišdrįs
čiau, bet viltis galima.

Seimo pirmininkas JAV-se
Liepos 25 d. prasidėjo Lie

tuvos seimo pirmininko Artūro 
Paulausko darbo vizitas JAV- 
se. Jis aplankė Holokausto me
morialinį muziejų Vašingtone, 
susitiko su JAV žydų organiza
cijų ir JAV Kongreso, administ
racijos atstovais. Susitikimo da
lyviams aiškino Lietuvos pastan
gas atkurti istorinį teisingumą 
bei supažindino su Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietų oku
pacinių režimų nusikaltimams 
įvertinti darbu, genocido bylų 
tyrimu, holokausto švietimo 
programa.

Jis taip pat lankėsi Kongre
se, susitiko su jo nariais, kreipė
si į pastaruosius su prašymu pa
laikyti Lietuvos siekį tapti ŠAS 
(NATO) nare. Su Lietuvos- 
Amerikos verslo tarybos nariais 
aptarė ekonominius klausimus, 
Lietuvos pastangas pritraukti 
investicijas. Kaip rašo ELTA/ 
LGTIC, pokalbyje su būsimu 
“Williams International” prezi
dentu Randy Barnard bei kituo
se susitikimuose A. Paulauskas 
tvirtino, jog energetikos sekto
riaus privatizavimas yra pagrin
dinis naujos Lietuvos vyriausy
bės uždavinys. Jis pažadėjo dėti 
visas pastangas, kad seime būtų 
priimti bendrų Lietuvos ir JAV 
investicinių projektų įgyvendini
mui reikalinti įstatymai. A. Pau
lauską kvietęs į JAV Atstovų 
rūmų pirmininkas Dennis Has
tert teigiamai vertino Lietuvos 
rengtus ŠAS posėdžius Vilniuje 
ir jos pasirengimą narystei. Pa
žadėta priimti rezoliuciją, re
miančią trijų Baltijos valstybių 
siekius.

Svečias iš Prancūzijos
Liepos 26-27 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Prancūzijos prezidentas 
Jacques Chirac. Jo sutikimo iš
kilmės įvyko prezidentūroje, ku
riose dalyvavo ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas bei 
kiti vyriausybės nariai. J. Chi- 
rac’o vizitas vertinamas kaip 
“ryškus akcentas Lietuvos-Pran- 
cūzijos diplomatinių santykių 
dešimtmečio sukakties minėji
me”. Jo vizito metu Prancūzijos 
ir Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteriams pavyko išspręsti 
problemą pastato, kuris iki karo 
buvo Lietuvos ambasada Pran
cūzijoje. Lietuva perdavė Pran
cūzijai juridines teises į šį pasta
tą, rašo ELTA/LGTIC. Nors 
nepasirašytas susitarimas, per
davimas užprotokoluotas prezi
dentų pasitarimų metu. Prancū
zija už 11.9 mln. litų nupirks iš 
Lietuvos jai priklausančias pa
talpas Paryžiuje, kurias 1940 
metais užėmė Sovietų Sąjunga. 
Perdavimo sutartis bus pasirašy
ta artimoje ateityje.
Paminėta Medininkų tragedija

Liepos 31d. Medininkų pa
sienio poste buvo paminėtas ten 
įvykusios tragedijos dešimtme
tis, rašo ELTA/LGTIC. Septy
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Nauja Juozo Kojelio išleista knyga

nių ten budėjusių lietuvių, nu
šautų 1991 m. atminimą pager
bė prezidentas Valdas Adam
kus ir kiti valdžios pareigūnai, 
padėdami gėlių prie paminklo. 
Ten pat vyko iškilminga pasie
niečių ir muitinės pareigūnų ri
kiuotė, naujo ąžuolinio koplyst- 
stulpio pašventinimas.

Visuotiniame seimo posė
dyje taip pat buvo paminėtas 
tragedijos dešimtmetis tylos mi
nute ir seimo vicepirmininko 
Vytenio Andriukaičio tartu žo
džiu. Ekumenines pamaldas už 
žuvusiuosius prie Antakalnio 
kapinių paminklo atliko kunigas 
Kęstutis Latoža ir vienintelis li
kęs gyvas Medininkų tragedijos 
liudininkas Tomas Šernas, nese
niai įšventintas evangelikų re
formatų diakonu. Vidaus reika
lų ministerijos kultūros, pramo
gų ir sporto rūmuose įvyko susi
tikimas su pasienio poste žuvu
sių pareigūnų artimaisiais.

Transporto sutartys
Liepos 10 d. Lietuvos sei

mas patvirtino dvi tarptautines 
sutartis dėl geležinkelio ir auto
busų transporto, skelbia BNS/ 
LGTIC. Pirmąja Europos sutar
timi dėl pagrindinių tarptauti
nių geležinkelio linijų (AGC) 
siekiama visoje Europoje suvie
nodinti geležinkelių infrastruk
tūrą. Prie jos yra prisijungusios 
dauguma Europos valstybių, 
tarp jų ir šešios Europos sąjun
gos narės - Belgija, Graikija, 
Italija, Liuksemburgas, Prancū
zija ir Vokietija. Prisijungus 
Lietuvai bus galima greičiau 
gauti tarptautinių finansinių 
institucijų paskolas Lietuvos ge
ležinkelių linijų modernizavi
mui. Antrasis susitarimas “IN- 
TERBUS” dėl tarptautinio ne- 
maršrutinio keleivių vežimo 
tarpmiestiniais ir miesto auto
busais siekia derinti Europos 
sąjungos narių ir kandidačių 
reikalavimus šioje srityje, nusta
tyti bendrą susitarimo įgyvendi
nimo tvarką. Jis parengtas no
rint paskatinti turizmo plėtrą.

Atsisako mirties bausmės
Lietuvos seimas rugpjūčio 2 

d. patvirtino 1966 metų Tarp
tautinio pilietinių ir politinių 
teisių sutarties 1989 m. Antrąjį 
fakultatyvinį protokolą mirties 
bausmei panaikinti, praneša 
ELTA/LGTIC. Tuo Lietuva 
prisiėmė tarptautinį įsipareigo
jimą atsisakyti mirties bausmės. 
Jau nuo 1998 m. gruodžio 31 d. 
įsigaliojo Baudžiamojo kodekso 
pakeitimas, kuriuo mirties baus
mė buvo išbraukta iš Lietuvos 
Baudžiamojo kodekso numaty
tų kriminalinių bausmių sąrašo. 
Protokolo mirties bausmei pa
naikinti patvirtinimas buvo 
įtrauktas į Lietuvos pasirengimo 
narystei Europos sąjungoje pro
gramos Teisės derinimo prie
monių planą. Lietuva jį pasirašė 
2000. m. RSJ
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Vyskupas, sutvirtinęs Maironį
Ištrauka iš Lietuvos vyskupų laiško tikintiesiems, išryškinančio 
vyskupo MOTIEJAUS VALANČIAUS reikšmę lietuvių tautai jo 

200 metų jubiliejaus proga, paskelbto 2001 metais

SPAUDOS BALSAI
Dviejų premjerų derybos

Lietuvos Brazauskas ir Lenkijos Buzek tarėsi apie 
pavardžių rašybą

Vyskupas Antanas Bara
nauskas apie vyskupą Motiejų 
Valančių kalbėjo: “Ryškiausias 
ir bene pamatinis Motiejaus 
Valančiaus asmenybės bruožas 
- meilė. Meilė Dievui ir meilė 
žmonėms. Sverdamas vargšo 
kaimiečio ir pono bylą, širdį dė
jo kaip pats Jėzus Kristus ant 
vargšo žmogaus lėkštelės. Ra
gino bučiuoti ne baltus ponių 
pirštelius, o sugrubusią sodietės 
ranką”.

Antai Raseinių bajoras Pše- 
ciševskis atvažiuoja į Varnius iš
pažinties “pas patį vyskupą”, 
bet Motiejus Valančius liepia 
ponui palaukti, o prie klausyk
los pasišaukia sulinkusią kaimo 
moterėlę. Kai vėliau Pšeciševs- 
kis atbėga pas Valančių aiškin
tis dėl tokios bažnyčioje patirtos 
gėdos, vyskupas pasiteisina: 
“Matai, ponali, tai darbo žmo
gus, jis neturi laiko gaišti. O tu 
štai turėjai laiko atbildėti iš Ra
seinių net į Varnius išpažinties. 
Tai gali palaukti ir po Mišių”.

Valančiaus meilė, jautru
mas žmonėms matyti jau kreipi
niuose “vaikutėlaičiai, vaikute- 
liukai”. Bendravimas su žmonė
mis, susitikimai kartais turi tie
siog simbolišką prasmę. Antai 
po Sutvirtinimo apeigų pasi
kvietęs vaikus, jis klausia vieno 
drąsaus berniuko: “Kuo tu no
rėtum būti, bene kunigu ar vys
kupu?” Vaikas žinoma, nori bū
ti ir kunigu, ir vyskupu. “O ko 
tu dabar nori dovanų?” Vaikas 
rodo Rožančių. “Regis būsi pa
maldus...” Vyskupas Valančius 
nežinojo, kad tą dieną sutvirtino 
ir kalbino bei apdovanojo busi
mąjį didįjį Lietuvos dainių Mai
ronį. Jei būtų žinojęs, jo širdis 
būtų sudrebėjusi iš džiaugsmo. 
Nežinojo ir busimasis Maronis, 
kad jį sutvirtino didžiausias 
XIX amžiaus Lietuvos Ganyto
jas, purenęs dirvą ir jo krikščio
niškai patriotiniams eilėraš
čiams. Be Valančiaus nebūtų 
buvę nei Maironio, nei Bara
nausko, nei daugybės kitų.

Šiandien įvairias tautines 
bendruomenes siekiama suburti 
į tautų šeimas, kuriose jos nebe- 
sipeštų, nesikautų viena su kita, 
bet viena kitą remtų. Siekiama, 
kad visų tautinių grupių aukš
čiausia etinės ir etninės veiklos 
norma taptų Didysis Evangeli
jos įsakymas: “Mylėkite Viešpa
tį (t.y. ne tik atskirų žmonių, bet 
tautų įvairovės Kūrėją) visa šir
dimi, visomis jėgomis, visa siela, 
o kiekvieną žmogų (ir kiekvieną 
tautą), kaip save (ir kaip savo 
tautą)”.

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus didybė ir aktualumas mū
sų laikams - tai, kad jis buvo šio 
evangelinio idealo skelbėjas ir 
vykdytojas jau prieš 150 metų. 
Jis siekė, kad to laiko mažieji - 
paprasti kaimo valstiečiai - bau
džiauninkai - būtų traktuojami 
ir priimami ir Bažnyčioje, ir 
valstybėje, ir to amžiaus visuo
menėje kaip pilnaverčiai krikš
čionys, piliečiai ir žmonės, kad 

AtA
STASIUI GUDAIČIUI

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną VALERIJĄ, 
sūnus - VYTAUTĄ ir EDVARDĄ su šeimomis 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Janušonių, Balsų ir Batūrų šeimos

jų gimtajai kalbai ir dvasinei bei 
materialinei kultūrai vystyti bū
tų garantuojamos tos pačios tei
sės, kaip ir galingų nacijų kil
mingų sluoksnių naudojamai 
kalbai ir jų kultūrai. Dideli vys
kupo M. Valančiaus nuopelnai 
taip pat ir demokratinės neluo- 
minės tautos bei visuomenės 
formavimuisi. Tai atitiktų Evan
gelijos mintį - dėmesio mažinu
siems ir silpniausiems pabrėžia
mą pagal Viešpaties žodį: “Ką 
padarėte vienam iš mažiausiųjų 
savo brolių, man padarėte”.

Vyskupas Motiejus Valan
čius silpnaisiais, t.y. liaudies 
žmonėmis, jų dvasiniais porei
kiais rūpinosi ne mažiau, nei ga
lingaisiais. Jo meilė vienodai 
apėmė visus ganomuosius ne
žiūrint kalbos ar tautybės: ne tik 
lietuvius ir žemaičius, bet ir 
Kuršo latvius, ir latgalius, ir len
kiškai kalbančius Lietuvos bajo
rus. Juk ir pastaruosius savo ga- 
nytojinuose laiškuose jis švelniai 
vadina “poneliais”. Tai nėra jo 
tautinio nesąmoningumo ar ne
nuoseklumo apraiška - tai jo 
principinė, kaip ganytojo, laiky
sena, paimta ir įsisavinta iš Die
vo žodžio, iš Naujojo Testa
mento:

“Nebėra nei žydo, nei grai
ko, nei vergo nei laisvojo, ne
bėra nei vyro nei moters, visi jūs 
esate Kristuje” (Gal 3,26-28).

Gyvendamas socialinių ir 
nacionalinių konfliktų epocho
je, savo ganytojiškoje ir liaudies 
blaivinimo veikloje Valančius 
sudurdavo su sunkumais, kylan
čiais iš įvairių tautinių ar socia
linių sluoksnių. Žmogiškai kil
davo pagundų kai kurias tokias 
grupes pasmerkti, prakeiti, atsi
riboti, tačiau tokiai žmogiškai 
ksenofobinei nacionalistinei is
terijai jis niekuomet nepasiduo
davo, protą ir mąstymą prablai
vindamas Evangelijos pamoky
mais.

Pavyzdžiui vyskupas Motie
jus savo blaivybės akcijoje tu
rėjo daug sunkumų su pagrindi
niais ano meto smuklių, karče
mų laikytojais, dažniausiai žydų 
tautybės žmonėmis. Jų adresu 
norėjo raginti lietuvius valstie
čius atsiriboti “nei į anuos eiti, 
nei į savo namus įsileisti”, net jų 
“neapvežėti”, t.y. neapkęsti. Ta
čiau tuojau priduria:

“Vienok nei aš to pasakyti, 
nei katalikai taip negali daryti.

O tai dėl ko?
Dėl to, jog Kristus Viešpats 

liepė mums artimą savo mylėti 
kaip save, daryti gera pagaliau 
neprieteliams, ir melstis už ap
tariančius (t.y. šmeižiančius) ir 
persekiojančius mus”. (Vaikų 
knygelė. Suaugusiųjų žmonių 
knygelė . Vilnius, 1992, p. 118). 
Tai tikro XIX amžiaus Kristaus 
apaštalo žodžiai.

Vyskupas Motiejus Valan
čius daug nuveikė liaudies blai
vinimo baruose. Pasisekimas iš 
pirmo žvilgsnio stulbinantis. 
Tad norima tokių pat rezultatų 
ir šiandien, reikalaujama iš šių

Kernavės kapinėse. Užrašas — “Jis, prisikėlė, kaip buvo sakęs” Nuotr. KJS

Partijoms besijungiant, nesutarimai didėja
Iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos veikėjo dr. Aloyzo Pundziaus pareiškimo

2001 m. gegužės 12 d. dau
guma LKDP konferencijos da
lyvių nutarė jungtis su K. Bobe
lio vadovaujama KDS ir šį naują 
derinį pavadinti “Lietuvos krikš
čionys demokratai” (LKD). Iki 
metų pabaigos pasiūlyta buvu
siems LKDP nariams apsispręs
ti, užpildyti anketas, kurias pa
teikus Teisingumo ministerijai 
LKD būtų įregistruota kaip 
nauja politinė Lietuvos partija. 
LKDP pirm. Z. Zinkevičius, 6 
LKDP skyrių pirmininkai ir 30 
konferencijos atstovų balsavo 
prieš ir, susirinkę kitoje vietoje, 
nusprendė nestoti į naują parti
ją, likti LKDP nariais. Partijos 
pirmininkas akademikas prof. 
Z. Zinkevičius pasiūlė, grįžus į 
namus organizuoti LKDP narių 
apklausą - norintys likti LKDP 
nariais tai patvirtina savo pa
rašu narių sąrašuose.

Aš esu LKDP narys nuo 
1990 m. 7 metus buvau LKDP 
Plungės skyriaus pirmininku, 
dabar - skyriaus valdybos narys, 
pirmininkės Juditos Stankutės 
pavaduotojas. Apsisprendžiau 
nekeisti partijos, likt LKDP na
riu. Manau, kad LKDP atitinka 
mano politinės pažiūras. Esu 
praktikuojantis katalikas. Ma
nau, kad tikėdami, išpažindami 
ir sekdami Kristų, žmonės gali 
sukurti tobulą visuomenę žemė
je, tikėtis amžinybės. Esu įsitiki
nęs, kad Popiežius Jonas Pau
lius II yra teisus, pareiškęs, kad 
pasauliečiai privalo aktyviai da
lyvauti politikoje, politinėse 
partijose, rinkimuose. Manau, 
kad valstybės nepriklausomybė 
sudaro sąlygas išlikti tautai su 
savo tradicijomis, tikėjimu, kul
tūra ir siekt dvasinių, materiali
nių vertybių. Lietuva negali ti
kėtis išlikti būdama neutrali. 
Tik priklausymas NATO užtik
rina jos nepriklausomybę. Neįsi
vaizduoju, kad ekonominė Lie
tuvos gerovė įmanoma nepri
klausant Europos sąjungai.

Nenoriu priklausyti LKD, 
nes:

dienų Bažnyčios vadovų. Deja, 
dažnai to reikalaujama kartu 
griaunant tų vadovų autoritetą, 
net kai kuriuos iš jų niekinant, 
reikalaujama sėkmės kovoje tik 
su alkoholizmu ar rūkymu, ne
matant kitų pavojingesnių ir 
fundamentalesnių neblaivumo 
kvaišalomanijos šaltinių, kaip 
antai: narkomanija, narkobiz- 
nis, persisotinimas surogatine 
masine kultūra, apsvaigimas, 
susižavint tik materialine laimės 
vizija, religinio tikėjimo išblėsi
mas.

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus, kaip liaudies blaivintojo, 
žodis buvo toks rezultatyvus to 
meto kaimiečių - krašto gyven
tojų daugumos tarpe todėl, kad 
liaudis buvo tikinti, kad ji laikė
si Viešpaties Jėzaus žodžių nu
rodyto elgsenos būdo apaštalų 
ir jų įpėdinių atžilgiu: “Kas Jūsų 
klauso, manęs klauso”. Pagal 
šiuos Viešpaties žodžius apašta
lų įpėdinio vyskupo Motiejaus 
Valančiaus žodį jie priėmė kaip 
Dievo, kaip Viešpaties žodį.

Iš šių dienų visuomenės są
monės blaivumo lygis tiesiogiai 
priklauso nuo tos visuomenės 
tikėjimo Kristumi ir Evangelija 
sąmoningumo laipsnio, t.y. su
gebėjimo gerbti ir pasitikėti 
Kristumi, veikiančiu Bažnyčioje 
ir per Bažnyčią. Bažnyčioje, su
sidedančioje ir Kristaus subur
toje iš ribotų žmonių, bet sklei
džiančioje tą moralinę šviesą, 
kuri kyla iš Viešpaties.

- ši partija teigia, kad tai 
krikštytų, bet nebūtinai prakti
kuojančių savo tikėjimą žmonių 
partija;

- ši partija deklaruoja, kad 
pripažįsta krikščioniškas verty
bes, tačiau vertybių pripažini
mas nereiškia, kad jų reikia lai
kytis. Mano nuomone, ne verty
bės, bet tikėjimas yra svar
biausia krikščioniui demokratui. 
Žmogaus veiksmai turi atitikti 
10 Dievo įsakymų, Bažnyčios 
mokymą. Žmogui reikalingi sak
ramentai, ypač atgaila, malda.

Žmogaus pragyvenimas ir 
ekonominė gerovė priklauso 
nuo atlyginimo ar pajamų, gau
namų už jo darbą, nes Šv. Rašte 
parašyta: “Savo veido prakaitu 
valgysi duoną” (Pr. 3, 19). Prita
riau Lietuvos vyskupų raginimui 
nelegalizuoti lošimo namų Lie
tuvoje, nors K. Bobelis ne kartą 
televizijos laidose aiškino, kad 
Amerikoje kunigai lošia, ir tai 
nieko blogo, galima legalizuoti 
lošimo namus. (Seimas priėmė 
įstatymą legalizuoti lošimo na
mus. K. Bobelis balsavime ne
dalyvavo). Aš, ir kiti LKDP na
riai, rinkome parašus prieš loši
mo namų legalizavimą, parašiau 
ta tema straipsnį į laikraštį. Ne
aišku, kaip elgsis LKD seimo 
nariai, jei bus svarstomas prosti
tucijos, eutanazijos įteisinimas.

Priklausau Vyskupo M. Va
lančiaus Blaivystės sąjūdžiui. 
Esu abstinentas. Dirbdamas gy
dytoju ftiziatru, viename moks
liniame straipsnyje pateikiau 
statistinius duomenis, kad Plun
gės rajone alkoholikai 5 kartus 
dažniau serga tuberkulioze nei 
bendrai rajono gyventojai. Al
koholikai, sergantys tuberkulio
ze, nepajėgia laikytis gydymo 
režimo, sunku juos išgydyti. Ne
pritariu K. Bobelio agitacijai 
gerti “bobelinę”. Man būtų gė
da priklausyti partijai, kurios 
pirmininkas dalyvauja svaigalų 
gamyboje.

Girdėjau K. Bobelio samp
rotavimus televizijos laidoje, 
kad Lietuva galėtų būti neutrali 
valstybė, nebūtinai priklausyti 
NATO. 1940 m. Lietuva buvo 
neutrali, bet tai nesukliudė Sta
linui okupuoti Lietuvą ir žudyti, 
kankinti lietuvius. Mačiau vėles
nėje televizijos laidoje, kad K. 
Bobelis su kitų politinių partijų 
vadovais pritarė Lietuvos stoji
mui į NATO. Manau, kad poli
tiko nuomonė turėtų būti pa
stovi.

Kitoje televizijos laidoje K. 
Bobelis samprotavo, kad ne vi
sos Vakarų Europos valstybės 
priklauso ES, galėtų ir Lietuva 
tokiai sąjungai nepriklausyti. 
KDS programoje įrašyta, kad 
Lietuvai reikia priklausyti ES.

Sovietmečio šventės: Gegu
žės pirmoji, Spalio revoliucijos 
man vis primindavo, kad gyvenu 
pavergtoje Lietuvoje, nes esu 
verčiamas dalyvauti tam skir
tuose mitinguose, demonstraci
jose. Apsidžiaugiau, kad Lietu
vai tapus nepriklausoma, šių 

MIELAM BIČIULIUI

AtA
LEONUI PRIALGAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną IDĄ, sūnus 
- RIČARDĄ ir VIKTORĄ bei brolį ANICETĄ su 
šeimomis ir visus artimuosius Lietuvoje ir Kanadoje -

Ričardo krikšto mama Petra ir Vladas Jankaičiai

švenčių nebeliko. Šiais metais 
seimas vėl Gegužės pirmąją pa
skelbė švente. Už tai balsavo ir 
LKD pirmininkas kartu su kai
riaisiais seimo nariais.

Akademikas prof. Zigmas 
Zinkevičius trumpą laiką buvo 
Lietuvos Švietimo ministeriu. Jo 
dėka lietuviai, gyvenantys Vil
niaus krašte, gali leisti savo vai
kus mokytis į profesoriaus pa
stangomis atidarytas lietuviškas 
mokyklas, kaip lenkai - į lenkiš
kas, rusai - į rusiškas.

Nežinau kitos partijos Lie
tuvoje, kurios pirmininku būtų 
akademikas profesorius. Todėl 
man ir garbė būti tokios LKDP 
nariu, kai jos pirmininkas yra Z. 
Zinkevičius. (...)

Birželio 30 d. įvyko neeilinė 
LKDP konferencija. Ignaco Už
davinio duomenimis, šiuo metu 
LKDP turi 800 narių sąrašus, 
kuriuose priklausymą LKDP jie 
patvirtino savo parašais. Konfe
rencijoje vienbalsiai priimtas 
nutarimas tęsti LKDP veiklą. 
LKDP pirminiku lieka akade
mikas prof. Zigmas Zinkevičius. 
Išrinkta 11 narių LKDP valdy
ba. Valdybos pirmininku išrink
tas Ignacas Uždavinys. Išrinkta 
LKDP taryba.

Taigi Lietuvoje vėl lieka 3 
krikščionių demokratų partijos. 
Nerealu tikėtis, kad jos kituose 
seimo rinkimuose taps parla
mentinėmis partijomis. Jų na
riai gali patekti į seimą tik suda
rydami bendrus sąrašus su kito
mis partijomis. Reikėtų siekti 
visų dešiniųjų partijų: TŠ (LK), 
Politinių kalinių ir kt. partijų 
vienybės arba koalicijos. Iš visų 
KD partijų tik LKDP yra deši
nioji partija. LKD save laiko 
centro partija. KDS savivaldy
bių rinkimuose sudarė koaliciją 
su valstiečių partija, o ši dabar 
remia ir balsuoja už A. Brazaus
ką, susijungusios LSDP ir 
LDDP pirmininką. MKDP pas
kutiniuose seimo rinkimuose 
sudarė koaliciją su liberalų, so
cialliberalų, centro partijomis, 
dabar pasiskelbė opozicine par
tija. Neteko girdėti, kad MKDP 
save vadintų dešiniąja partija.

Manau, kad LKDP turėtų 
išreikšti tikinčiųjų siekius, inte
resus, jiems atstovauti, įsigyti jų 
pasitikėjimą. Siekdami savo gy
venime vadovautis Dekalogu, 
Bažnyčios mokymu ir popiežių 
enciklikose išreikštomis minti
mis, spręsdami socialines prob
lemas, LKDP nariai galbūt įgys 
dorų gyventojų pasitikėjimą, 
taps populiariausia Lietuvos po
litine partija. Galutinis LKDP 
tikslas būtų įgyvendinti Popie
žiaus Jono Pauliaus II idėją: su
kurti žemėje meilės ir tiesos ci
vilizaciją. Nepraranda savo 
prasmės, patrauklumo LKDP 
kūrėjų šūkis:

“Mylėk Viešpatį Dievą už 
viską labiau, kitą žmogų - kaip 
save, o Tėvynę - labiau už 
save! Aloyzas Pundzius,

LKDP tarybos narys, 
medicinos daktaras

Š.m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos 
min. pirm. A. Brazauskas susiti
ko su Lenkijos min. pirm. J. Bu- 
zek’u. Apie jų pasitarimus rašo 
Toronto lenkų dienraštis Gazeta 
š.m. rugpjūčio 5 d. laidoje: “Lie
tuva yra pasiruošusi pasirašyti 
sutartį su Lenkija dėl lenkiškų 
vardų ir pavardžių rašybos. (...) 
‘Esame pasiruošę vesti derybas 
ir tokią sutartį pasirašyti’ - pa
sakė Brazauskas spaudos konfe
rencijos metu po dvi valandas 
trukusio susitikimo su Lenkijos 
vyriausybės šefu. Abu premjerai 
kalbėjosi Lietuvos kurorte prie 
Baltijos jūros, Palangoje. Prem
jeras Buzek spaudos konferen
cijos metu painformavo, kad 
rugsėjo 15 susitiks abiejų kraštų 
delegacijos užbaigti pavardžių 
rašybos derybų”.

Tas pats dienraštis š.m. rug
pjūčio 10-12 d. laidoje pastebi, 
kad ši sutartis yra problematiš
ka: “Lenkijos-Lietuvos sutartis 
dėl pavardžių rašybos bus pasi
rašyta artimiausiu laiku tik tada, 
kai lenkų pusė sutiks su Lietu
vos sąlygomis - tvirtina Lietu
vos tautinių mažumų departa
mento direktorius. Lietuvos pu
sė nesutinka su Lenkijos pusės 
reikalavimu, kad lenkų vardų ir 
pavardžių rašyboje būtų naudo
jami lenkiški diakritiniai ženk
lai. (...) ‘Negalime sutikti su 
lenkų pusės reikalavimais, nes 
tuo būdu būtų daroma skriauda 
kitoms Lietuvoje gyvenančioms 
tautinėms mažumoms. Jos irgi 
gali reikalauti, kad jų pavardžių 
rašyboje būtų naudojamas jų 
raidynas, kas pažeistų Lietuvos 
rašybos tvarką”.

Kanadoje anglų kalba lenkų 
išleistoje knygoje Polonia 2000 
lenkiškų vardų ir pavardžių ra
šyboje patys lenkai lenkiškų 
diakritinių ženklų nenaudoja, 
nes anglų, kaip ir lietuvių, raidy
ne tokių ženklų nėra.

Š.m. rugsėjo 23 d. Lenkijoje 
įvyks seimo rinkimai. Visos ap
klausos rodo, kad Buzek’o koa
licija šiuos rinkimus pralaimės 
ir lenkų derybininkų sudėtis gali 
po šios datos pasikeisti. Ar ne
pasiskubino abu premjerai nu
statydami derybų datą prieš pat 
Lenkijos seimo rinkimus?

Vokiečiai priešingi ES plėtrai
Lietuvių spaudoje gan daug 

rašoma apie užsienio politikų 
teigiamus pasisakymus Europos 
sąjungos į rytus plėtros tema. 
Neigiamai apie tai rašo Vokieti
jos savaitinis žurnalas Stem š.m. 
birželio 13 d. laidoje: “Nicole 
Fontaine Vokietijos federacinės 
respublikos prezidentui J. Rau 
tiesiai pasakė, ko europiečiai iš 
vokiečių nori - daugiau pinigų. 
Europos sąjunga turi augti, ir 
tai reikalauja ‘labai didelių fi

AtA
BRONEI GRUODIENEI

mirus Čikagoje, dukrą STEFUTĘ su šeima, sūnaus a.a.
Roberto šeimą, seseris - STEFĄ GRIKENIENĘ, 
ELENĄ DRAUDVILIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame -
J. Vingelienė A. Birgelienė
S. J. Andruliui A. K. Rašymai

E. P. Lukavičiai

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

JONAS PETRĖNAS
mirė savo namuose žmonos globoje š.m. rugpjūčio 9 d., 
sulaukęs 80 m. amžiaus. Jo liūdi žmona Stefanija (Radai- 
tytė), dukros Janina “Sue” Petrėnas, Ruth Stortini su vyru 
Tim ir Daina Laugheed Sudburyje. Buvo mylimas vaikai
čių Jonathan, Zachery ir Samantha. Jo pasiges ir sargas 
Wolfgang. Yra brolis mirusių Petro Petrėno, sn.} ir jo 
žmonos Grace, Kazimiero, Leono, Teodoros ir Juozo, gy
venančių Lietuvoje. Dėdė Teresės su vyru Larry, Petro, 
jn., ir Ruth su vyru Don.

Buvo pašarvotas laidotuvių namuose Jackson and 
Barnard Funeral Home, 233 Larch St., Sudbury, Ont. 
Laidotuvių Mišios buvo atnašautos “Christ the King” 
šventovėje, 30 Beech St., Sudbury. Palaidotas 2001 m. 
rugpjūčio 11 d. 10 v.r. “Civic Cemetery”, Sudbury. Aukos 
skiramos “The Heart & Soul Campaign”.

nansinių įnašų’ - aiškiai pasakė 
Europos parlamento pirminin
kė savo apsilankymo Strasburge 
metu. Aišku, šias sumas reikia 
‘lygiai’ išdalyti. Tačiau Fontaine 
tikisi, kad Vokietija nenorės 
atimti iš kitų, kurie šiandien vo
kiečių įnašų dėka ES parama 
naudojasi. Šydu nepridengtas 
prancūzės pranešimas: Berlynas 
galėtų maloniai dar keletą mili
jardų pakloti. (...) Viso tuzino 
kraštų - kandidatų pragyvenimo 
vidurkis yra aiškiai žemesnis ne
gu ES dabartinis. Aišku jie lau
kia milijardų iš Sąjungos vadi
namojo pagrindinių struktūrų 
biudžeto kelių, geležinkelių ir 
filtrų statybai, taip pat žemės 
ūkio pašalpų milijonams ūkinin
kų. Pagal Europos parlamenta
ro Reimer Boge apskaičiavi
mus, dvylika naujų narių kai
nuos ES kasmet 90 milijardų 
markių, t.y. 50% dabartinio biu
džeto, ir jam grėstų bankrotas. 
(...) Apie naujų narių priėmimo 
tinkslų planą dabar nieko nekal
ba. Berlyne, kanclerio įstaigoje, 
manoma, kad kova dėl pinigų 
tolimesnį plėtros procesą stab
dys ir rūpinamasi, kad pirmieji 
kraštai prieš 2007 metus į ES 
neįstotų”.

Lankėsi Prancūzijos 
prezidentas

Maskvos dienraštis Izvestia 
š.m. liepos . 28 d. laidoje rašo: 
“Vilniuje, Rygoje ir Taline 
Prancūzijos prezidentui pirmoje 
eilėje reikėjo aptarti patį 
opiausią baltiečiams klausimą - 
jų kraštų įstojimo į ES ir ŠAS 
(NATO) galimybes. J. Chirac 
davė baltiečiams daug vilčių dėl 
jų narystės ES. 2004 m. Prancū
zija parems Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įstojimo j ES pastangas, 
tačiau įstojimas į ŠAS bus sudė
tingesnis. Čia, pastebėjo Chirac, 
reikės atsižvelgti į griežtą Rusi
jos priešinimąsi plėtrai į buv. 
Sov. Sąjungos teritorijas.

Chirac šį kartą taip pat su
gebėjo išspręsti ilgametį ginčą, 
seną bylą, dėl Baltijos valstybių 
pasiuntinybių pastatų. 1940 m. 
Sovietų Sąjungai okupavus Bal
tijos kraštus, prancūzai atidavė 
šių valstybių Paryžiuje pasiunti
nybių raktus Maskvai. Prancūzi
ja negalėjo kitaip pasielgti: tai 
buvo padaryta dėl Vokietijos, 
tik ką sutriuškinusios prancūzų 
armiją, spaudimo. (...) Savo 
viešnagei po Baltijos kraštus 
metu Chirac pareiškė, kad Vil
nius, Ryga ir Talinas gaus iš 
Prancūzijos valdžios iždo pinigi
nę kompensaciją už jų pasiunti
nybių rekvizavimą. Toks varian
tas yra pilnai baltiečiams priim
tinas. Jis turėtų patenkinti ir 
Rusiją, kuri tuo būdu atsikratys 
nuo Baltijos kraštų pretenzijų”. 
Laikraščio manymu Rusija šią 
bylą laimėjo. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com


Lietuvai praeitis nerupi
Mįslingi reiškiniai, liudijantys slogią ateitį
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Lietuvių ateivių bangos
ALGIRDAS GUSTAITIS
Pasaulio tautos vertina savo 

praeitį, istoriją. Taip elgėsi ir 
Lietuva iki atgavo nepriklauso
mybę po ilgos okupacijos, kurią 
pasibaisėtinu žiaurumu vykdė 
Rusija, pasivadinusi Sovietų Są
junga. Kai 1941 m. birželio 23 d. 
lietuvių tauta sukilo prieš Lietu
vos okupantus rusus, Lietuvos 
seimas 2001 metais atsisakė pri
pažinti įvykusį faktą, tarsi jokio 
prieš sovietus-rusus sukilimo 
nebūtų buvę.

Dabartinės Lietuvos istori
kai, auklėjantieji Lietuvos sosti
nėje jaunus istorikus, įrodinėja 
dar “gražiau”: XVII amžiuje 
šeimininkavę... rusai, Vilnius 
buvęs “ruskaja storona”. Lietu
vių istorijos ginti išėjo ne koksai 
lietuviškos kilmės asmuo, bet 
ukrainiečių mokslininkė dr. Na- 
dija Neporožnia. Lietuviškas 
laikraštis Voruta jos vertingą 
straipsnį Kijevo, Rusijos, Ukrai
nos ir Rusijos pavadinimai Lietu
vos istoriografijoje spausdino nu
meriuose 9, 10 ir 11, 2001 metų 
gegužės ir birželio mėnesiais. 
Verta atidžiai perskaityti ne tik
tai istorikams, bet ir visiems lie
tuviams. Kadangi dr. Nadija 
Neporožnia gerai lietuviškai 
kalba ir rašo, tai vadeles valdan
tieji nenori matyti, girdėti tei
singos istorijos, gerbiamą ukrai
nietę atleido iš dėstytojos parei
gų Vilniaus universitete.

Vidmantas Vitkauskas, so
cialinių mokslų daktaras, pasi
naudojęs Klaipėdos laikraščio 
2001 m. liepos 21 d. laida rašo, 
Lietuvos aide nr. 169, 2001.VII.- 
23, antrašte Lietuvos pamoka: 
kaip lietuviai nepasinaudoja is
torine pamoka. Rašo apie Bal- 
tistaną, esantį Himalajuose, nu
rodo ten esančius lietuviškus 
papročius, tautosaką ir kt. Iš 
kur tokius aiškinimus ėmė?

Kai 1991 m. buvojau Vilniu
je, aplankiau gerb. Antaną Poš
ką, su juo kalbėjausi gegužės 26 
d. Pritariau jo galvosenai, at
liktais tyrinėjimais. Skundėsi, 
kad ne visus jo raštus spausdina. 
Pasiūliau dalį jo rankraščių, jei 
norėtų, patikėti man, išspaus
dinčiau ruošiamoje knygoje. 
Mielai sutiko. Knygoje Lietuva 
kaip sapnas. Antroji kelionė į 
Lietuvą, Klaipėdos universiteto 
leidinys 1998 m. Ten Antanui 
Poškai paskirti 114-138 psl. Ten 
pakartoti svarbūs duomenys, su
rinkti A. Poškos apie Baltistaną, 
įskaitant panašius žodžius, bal- 
tistaniečių kilmės medį, jų orna
mentiką ir kt.

Kas iš to? Ar kas domisi se

Liepos 14 d. netoli Balbieriškio, Alytaus rajono Mardosų kaime buvo pa
šventintas dar vienas paminklas čia žuvusiems partizanams. Šį pavasarį 
a.a. Juozo Petraškos rūpesčiu paminklą pastatė Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centras. 1946 m. liepos 19 d. suėjo 55 metai, kai 
enkavedistai naktį apsupo ir nužudė du sodyboje apsistojusius Dainavos 
apygardos, Dzūkų rinktinės, kunigaikščio Vaidoto grupės partizanus - 
Pranų Petrašką - Katinų (Juozo Petraškos brolį) ir Kostų Bujanauskų - 
Kalavijų. Liepos 14 d. šv. Mišias Balbieriškio šventovėje klebonas aukojo 
už. partizanų vėles. Paskui būrelis bendraminčių ir bendražygių važiavo į 
tragedijos vietą, kur sodybos nė žymės nelikę, plyname lauke prie plento - 
tik baltas Vyčio kryžius primins čia žuvusius partizanus. Paminkle įrašyta 
dviejų čia žuvusių pavardės ir dar nežinia kur dingusio Vlado Petraškos - 
Makso. Birutė Joneliene Nuotr. A. Traitor

AtA
STEPUI ŠIDLAUSKUI

Lietuvoje mirus, Lietuvos ambasadoriui Kanadoje 
RIMANTUI ŠIDLAUSKUI, jo žmonai ASTRAI, 
sūnums - ROKUI ir DOMINYKUI bei broliui 
ALFREDUI su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą -

KLB Otavos apylinkė

MYLIMAM SUNUI

AtA
ROMUALDUI PRANEVIČIUI

tragiškai žuvus Lietuvoje, jo tėvelį MEČISLOVĄ 
PRANEVIČIŲ Toronte ir mirusio šeimą Lietu
voje gilioje netektyje nuoširdžiai užjaučiame -

M. S. Jokūbaičiai B. A. Matulaičiai
P. B. Sapliai V. V. Paškai
E. Ališauskienė A. Gaidelienė

nosios lietuvių tautos praeitimi?
Lietuva dalina savo teritori

jas ne tiktai prašantiems, bet ir 
iš dalies nemokamai net nepra
šiusiems. Taip buvę Lietuvos 
vadovai Rusijai atidavė jų pačių 
(rusų) Lietuvai paskirtas žemes 
laikos sutartimi 1920 m. liepos 
22 d. Nesuprantama, bet taip 
yra. Taip pat neprašyti atidavė 
Lenkijai lietuviškas žemes ne 
tiktai Suvalkų apylinkėse, bet ir 
plačiose Vilnijos srityse. Visas 
pasaulis žino, kad prūsai, jų val
dyta Prūsija yra lietuvių tautos 
dalis. Tylomis atsižadėjo tos te
ritorijos, nors Lenkijai Potsda
mo sutartimi leista administruo
ti laikinai. Šiaurinę buvusios 
Prūsijos dalį Sovietų Rusija 
(Rusija) gavo administruoti irgi 
laikinai. Tų sričių nereikalau
jant, Lietuva tapo apsupta Rusi
jos. Karaliaučiaus (Kaliningra
do) sritį valdo Rusija, t.y. į piet
vakarių pusę nuo Lietuvos, o ki
toje Lietuvos pusėje, nors nepri
eidama prie Lietuvos, valdo irgi 
Rusija. Tuo būdu Lietuva liko 
apsupta Rusijos. Vienintelė Eu
ropoje valstybė taip įsiprašiusi į 
spąstus. O Lietuva anei krust, 
kad tik kaimynai, nors ir tolimi, 
netrukdytų. Tauta mato, jaučia 
pražūtį. Už tai nepažįstame sa
vosios Lietuvos.

Danutė Bindokienė Draugo 
vedamajame liepos 26 d. 2001 
m. rašo: “...mūsų tėvynė grimsta 
nusikalstamumuose, valdančiųjų 
sluoksnių korupcijoje ir kitose 
negerovėse, kurios kasdien la
bai sąžiningai išskaičiuojamos - 
nuo A iki Z. Tad ir atsistojame 
prie ‘neatmenamą mįslę’: ar iš 
tikrųjų Lietuvoje jau taip blogai, 
ar mūsų tauta yra girtuoklių, 
valkatų, sukčių, keikiančių val
džią (kurią ji pati laisva valia iš
sirenka), tinginių ir elgetų šalis? 
O gal tai sistemingai, pagal 
kažkokį šešėliuotą planą...”

Lietuvą naikina, žlugdo pati 
lietuvių tauta. Normaliai galvo
jantis žmogus negali suprasti 
vykdomų kenkimų lietuvių tautai, 
tarsi vadovai vykdytų “iš aukščiau 
gaunamus nurodymus”.

Niekas nesirūpina lietuvių 
tautos ir lietuviškos genties pra
eitimi, niekas nenagrinėja seno
sios mūsų genties paliktų vieto
vardžių Maskvos apylinkėse. 
Atsiranda tituluotų asmenų pa
sakojimų, esą kažin ar Vilnius 
priklausąs lietuviams. Tolygių 
nesąmonių slegiama, niekinama 
lietuvių tauta savotiškai serga. 
Duok Aukščiausiasis jai svei
katos, jėgų, gerų norų ir tikslų 
įgyvendinimo.

Žvejai Kuršių mariose Nuotr. V. Kapočiaus

Nuotaikos vyriausybei pasikeitus
Ką apie tai galvoja Lietuvos žmonės?

IGNAS MEDŽIUKAS
Praraja tarp valdžios ir žmonių

Lietuvos vyriausybės pakry
pimas į kairę daugelio buvo su
tiktas be jokio entuziazmo, su
kėlė neigiamų jausmų ir spėlio
jimų.

Vilnietis profesorius savo 
laiške į JAV rašo: “Subyrėjo 
prezidento išpuoselėta ‘naujoji 
politika’. Liko tik graudūs prisi
minimai. Taip ir galima buvo ti
kėtis, kad pažadų klijais (pana
šiai į seiles) suklijuota ‘naujoji 
politika’ išsilaikys tik iki šviežių 
bulvių. Taip ir įvyko. Ružavi so
cialliberalai (iš viso nesuprantu 
žodžių “socialinis” ir “liberalas” 
junginio) susijungė su prisirpu- 
siomis raudonomis rožėmis pa
sidabinusiais socialdemokratais. 
Tarp kitko, abiejų partijų pava
dinimuose “socialinis” atsiduo
da socialistiniu tvaiku. (...)

Tačiau jau dabar pats laikas 
kapstytis po paskutinio dešimt
mečio istorijos sąvartyną ir ban
dyti išsiaiškinti, kas gi kaltas, 
kad Lietuvos žmonių sąmonė li
ko sudarkyta. Juk beveik kiek
vienoje lietuvio šeimoje (arba 
giminėje) buvo tremtinių, parti
zanų. Tačiau daugelis taip pat 
buvo komjaunuoliai arba kom
partijos nariai (gal net KGB pa
rankiniai). Todėl juos patraukti 
į savąją pusę (t.y. į dešinę) galė
jo tik nuo pat 1990 m. įvesta 
tvarka, drausmė. Ypač valdžios 
struktūrose. Tačiau kaip tik tuo 
metu į valdžią veržėsi žmonės, 
kuriems rūpėjo asmeninė garbė 
arba pinigai. Taip ir gilėjo pra
raja tarp valdžios viršūnių ir 
Lietuvos žmonių. Ta praraja ta
po tokia gili ir plati, kad neįma
noma nei perlipti, nei peršokti, 
nei perskristi Pakso lėktuvu.

Žmonės pradėjo pamiršti 
socialistinių-komųnistinių idio
tų privilegijas ir jų gyvenimo bū
dą. Prisiminė tik, kad degtinė 
buvo pigi, benzino kainos ma
žesnės už gazuoto vandens kai
nas. Vogti buvo galima, kiek šir
dis geidžia (net Brežnevas sakė: 
jei prikuli tris maišus grūdų, tai 
vieną jų gali pasiimti sau nemo
kamai; jei pagamini tris butelius 
degtinės, tai vieną gali išgerti 
net darbo vietoje). Todėl iš pat 
pradžių (jau 1990 m. kovo 
mėn.) turėjo būti sudėti taškai 
ant daugelio ‘i’. Tačiau valdžios 
troškimas (neminiu pavardžių) 
vadus pakvietė į lenktynes prie 
valdžios lovio, tos lenktynės pri
vedė prie nuolaidžiavimo, o vė
liau ir prie chaoso kovoje dėl 
valdžios. Ta ‘partinė kova’ pri
vedė Lietuvą prie šios būklės. 
Reikės dar daug pastangų, aša
rų, vargo, kad žmonės patys 
pradėtų mąstyti, o ne tapti ma
rionetėmis.

Sujauktas politinis gyvenimas
Gydytoja iš Kauno savo 

laiške rašo: “Mūsų gyvenimas 
taip susijaukė, kad toje asmeni
nių interesų raizgalynėje sunku 
žmogui susigaudyti. Per 10 me
tų žmonės nesugebėjo suprasti 
ir įvertinti ‘kas yra kas’ ir plates
niu akiračiu pasižvalgyti po pa
saulį. Dabar susidaro toks įvaiz
dis, jog lietuviai be šlapios deš
ros ir ruskių nesugeba gyventi. 
Valdiškame darbe medikams 
tenka dirbti pusvelčiui atsa
kingą darbą... Gaila Lietuvos, 
gaila tų naivių žmonių, bet, ma
tyt, nėra jėgos tam procesui su
stabdyti. Perspektyva ne kokia. 
Turime gubernatorių Uspaski- 
chą, o ekonomika baigiama ati
duoti rusų kapitalui. Kieno pini
gai, to ir valdžia!”

Dalis nebemyli Tėvynės
Bibliotekininkė iš Kauno 

rašo: “Lietuvos politika marga 
kaip genys. Štai vėl į valdžią grį
žo Brazauskas. Jau trūksta jėgų 
visa tai pergyventi. Taip viskas 
greit keičiasi, o gyvenimas nege
rėja, daug bedarbių, liūdnų, nu
sivylusių žmonių. Daugelis sva
joja išvykti į Ameriką užsidirbti 
arba iš viso likti tenai gyventi. 
Daugumai lietuvių Amerika - 
svajonių šalis. O gaila Lietuvos, 
kad dalis lietuvių jos jau ne
bemyli”.

Norėtų padirbėti Amerikoje
Rašytojas iš Alytaus savo

Lietuva - naftos valstybė?
K. P. KEDYS

Lietuvos “Geonafta” ben
drovė praneša, kad šiais metais 
sausio-birželio mėn. buvo paga
minta 90,000 tonų naftos. 2000 
metais per tą patį laikotarpį bu
vo pagaminta apie 55,000 tonų.

Bendrovės dir. A. Josas ma
no, jog gamybos kilimas yra su
sijęs su investuotu kapitalu. Šis 
kapitalas naudojamas naujoms 
mašinoms pirkti ir naujoms naf
tos paieškoms. Šiais metais 
“Geonafta” skirs apie 19 mln. 
Lt šiam tikslui.

Netrukus numatoma pradė
ti naują gręžinį Kretingos rajo
ne, Nausėdžio telkinyje, kuria
me šiuo metu detaliai vyksta 
telkinio įvertinimas.

Šio gręžinio rezultatai pra
noko “Geonaftos” specialistų ir 
lenkų talkininkų lūkesčius! Vie
toje planuotų 80 tonų “naftos 
per parą, išgaunama 120 tonų 
per parą.

“Geonafta” toliau stiprins 
naftos gamybą. Planuojama iš
gręžti dar 2 gręžinius. Be to, bus 
bandoma įvertinti Baltijos jūros 
plotą.

“Geonafta” prisipažįsta, kad 
2000 m. spalio mėn. 80.94% 
“Geonaftos” akcijų už 52 mln. 
Lt atiteko UAB “Naftos ga
myba”, kurią sudaro Lenkijos 

laiške sako: “Pas mus vėl keičia
si vyriausybė, vėl ryški kova dėl 
valdžios kėdžių, vėl lavina melo 
ir visokio šlamšto. Mums seniai 
tai pabodo, nes nėra pagrindo 
bet kuo tikėti. Kas turėjo milijo
nus informacijai, tas ją vėl turi 
ir valdo, o eiliniai piliečiai čia 
nieko negali įtakoti. Kai nėra 
patriotų, tai neverta ir kalbėti 
patriotinėmis temomis. Kaip 
besispardysime, pragiedrulių 
bus galima sulaukti tik po 50 ar 
100 metų.

Praėjo 11 nepriklausomybės 
metų, o gyvenimas geryn neina. 
Bet aš galvos nekvaršinu dėl tų 
gobšuolių ir nusikaltėlių valdy
mo. Esu romantikas ir su tėvy
nės plėšikais nebendrauju.

Su gerų žmonių pagalba esu 
šiek tiek susitaupęs už savo pa
rašytas knygas - iki 1200 dol. 
Sakykit, ar negalima gauti jūsų 
iškvietimo. Norėčiau atvykti pa
dirbėti prie senelių, daržuose, 
pasargaudamas, dėstydamas lie
tuvių jaunimui, norintiems tapti 
aktoriais, režisieriais, nes dau
gelį metų dėsčiau tuos dalykus 
konservatorijoje. Taip užsidirb
čiau kelionei atgal. Susipažin
čiau su išeiviais ir viską grįžęs 
aprašyčiau”.

Dėl pareikštų nuomonių te
gu skaitytojas padaro savo iš
vadas.

bendrovės “Petrobaltic” ir 
“Energopoil”. Pirkėjas įsiparei
gojo investuoti per 5 metus 56 
mln. Lt,Jau investavo 16 mln. 
Lt.

Šiuo metu veikia 34 gręži
niai, esantys dešimtyje telkinių. 
Juose dalyvauja minėtos lietu
vių-lenkų bendrovės. Jos per šių 
metų pusmetį išgavo 216.7 
tūkst. tonų naftos, arba 68.3% 
daugiau nei per tą laiką pernai. 
Iš viso šiais metais Lietuvos naf
tos gamybos bendrovės planuo
ja išgauti 0.5 mln. tonų daugiau 
naftos kaip pernai.

Mokslininkų nuomone, Lie
tuvos žemėje iš viso yra 46 mln. 
tonų naftos. Be to, Lietuvai pri
klausančioje Baltijos jūros srity
je yra dar apie 30-60 mln. tonų.

Praėjusiais metais minėtos 
bendrovės Lietuvai sumokėjo 
16 mln. Lt mokesčių.

Lietuvių bendrovė “Geo
nafta”, pradėjusi naftos paieš
kas ir gamybą, vėliau dėl lėšų 
trūkumo susidėjo su lenkų 
dviem bendrovėm, kurios dabar 
praktiškai turi valdomąjį baisa 
Lietuvos naftos gamyboje ir 
paieškose.

Dabar Lietuvoje yra jau 
daugybė milijonierių, kuriuos 
“Geonafta” galėjo kviestis į pa
galbą vietoje lenkų. Jeigu ir to 
“Geonafta” bendrovė nesuge
bėjo suprasti, tai ir Vakarų pa
saulyje, ypač JAV, yra turtingų 
tautiečių ir apie verslą išmanan
čių. Būtų užtekę smulkaus skel
bimo. Deja, ir to nepadarė 
“Geonafta”.

Galiausia galėjo ir net tu
rėjo viena iš Lietuvos valdžių 
įsikišti ir šį naftos verslą palikti 
lietuviškose rankose. Bet ir čia 
išėjo taip, kaip žmonės sako: 
kokie žmonės, tokia ir valdžia. 
Ir taip naftos akcijos buvo par
duotos lenkams.

• Savo tautiškumą bei žmonišku
mą tiksliai suprantąs žmogus visuo
met yra dviejų tėvynių pilietis — 
savo ir viso pasaulio.

DR. J. ERETAS

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Visais laikais Amerika buvo 
toji svajonių šalis, kurioje net ir 
“gatvės buvo auksu grįstos”. 
Dar caro okupacijos laikais 
Amerikon gausiai vyko lietuviai. 
Vieni jų norėjo išvengti tarny
bos caro kariuomenėje, o kiti 
ieškojo geresnio duonos kąsnio. 
Pirmųjų ateivių dauguma gavo 
darbus anglių kasyklose, kiti 
ypač Čikagoje, įsidarbino sker
dyklose. Jie neprarado lietuviš
kos vienybės jausmo. Steigė pa
rapijas, spaudą, gyvybės draudi
mo ir kitas organizacijas. “Lie
tuvos vyčiai” tebegyvuoja dar ir 
šiandieną. Jų tarpe iškilo ir ak
tyvūs visuomenininkai, kaip 
broliai Žiūriai, dantų gydytojas 
Tamošaitis, o Kazys Karpius re
dagavo “Dirvą”. Ilgainiui kaiku- 
rie įsigijo profesijas, o Klyvlan- 
de buvo auksakalys ir laikrodi
ninkas Samas. Broliai Braziai, 
drabužių krautuvės savininkai, 
labai daug prisidėjo prie Čiur
lionio ansamblio atvykimo į 
Ameriką, kai ši benamiams pa
bėgėliams atidarė duris.

Visi žinome, kad sovietinės 
okupacijos metais buvo neįma
noma ištrūkti iš Lietuvos, tačiau 
Amerikos lietuvių istorijos pus
lapiuose randame net du ypa
tingus įvykius. 1970 metais visą 
Ameriką sukrėtė jūreivio Simo 
Kudirkos pabėgimas iš prie 
Amerikos krantų artėjančio so
vietinio laivo “Sovietskaja Litva”, 
jis peršoko į JAV karo laivą 
“Vigilante”. Deja, kilo nepap
rastas tarptautinis triukšmas. 
Kudirka buvo sugrąžintas so
vietams, buvo teistas, kalina
mas, varginamas, bet po dauge
lio pastangų ir prašymų, jis 1974 
metais su šeima pagaliau atvyko 
Amerikon ir joje įsikūrė. Rašy
tojas Algis Rukšėnas, artimai su 
juo bendradarbiaudamas, parašė 
nepaprastai populiarią knygą 
Day of Shame.

Antras, nepaprastai pagar
sėjęs įvykis buvo Barboros Ar- 
monienės išleidimas į Ameriką 
su mažamečiu sūnumi Joriu. 
1940 metais, siaučiant karo ban
goms, jos Amerikos piliečiui vy
rui ir dukrai pavyko iškeliauti į 
Ameriką, bet jai nebuvo duotas 
leidimas. Ji eilę metų kentėjo 
Sibiro lageriuose už “politinius 
nusikaltimus”. Prabėgo beveik 
dvi dešimtys metų, kol jos svajo
nė išsipildė. Kai 1959 metais 
Amerikoje -lankėsi Sovietų Są
jungos šefas Chruščiovas, Ar- 
monienės Amerikoje gyvenanti 
dukra puolė jam po kojų ir mal
davo, kad iš sovietinės Lietuvos 
būtų išleista jos motina ir brolis. 
Chruščiovas pažadėjo ir savo 
pažadą ištesėjo. Dabar Barbora 
Armonienė gyvena viename 
gražiame Klyvlando priemiesty
je, o jos sūnus Jonas, profesio
nalas chemikas, vedė Dalią Nas
vytytę, Armonienės prisiminimų 
knygos autoriaus Algirdo Nas- 
vyčio dukrą. Algirdui Nasvyčiui 
Barbora Armonienė detaliai pa
pasakojo savo gyvenimo istoriją. 
Buvo išleistos dvi labai populia
rios knygos: lietuvių kalba Palik 
Ašaras Maskvoje, o anglų kalba 
Leave Your Tears in Moscow. 
Svarbu pabrėžti, kad toji knyga 
buvo taip pat atspausdinta labai 
populiaraus žurnalo Time atkar

PAD ĖKA

MŪSŲ MYLIMAI MAMAI, MAMUTEI IR SESERIAI

AtA
REGINAI BRAŽUKIENEI

iškeliavus amžinybėn 2001 m. birželio 15 d., 

reiškiame gilią padėką prel. J. Staškevičiui, kun. V. Staš
kevičiui ir kun. K. Kaknevičiui už atnašautas gedulines 
Mišias ir maldas laidotuvių namuose bei amžino poilsio 
vietoje.

Nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos chorui 
už giedojimą Mišių metu, sol. R. Paulioniui bei muzikams 
J. Govėdui ir A. Šarpytei. Dėkojame visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už pareikštas užuojautas žo
džiu ir raštu, už užprašytas Mišias, atsiųstas gėles ir dos
nias aukas. Ačiū aukų rinkėjoms; B. Matulaitienei už 
jautrius atsisveikinimo žodžius kapinėse KLKM dr-jos 
Lietuvos kankinių parapijos skyriaus vardu. Tariame nuo
širdų ačiū J. Gudelienei už paruoštus laidotuvių pietus ir 
ponioms už atneštus pyragus.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvino mū
sų skausmą ir ilgai pasiliks mūsų širdyse.

Visada su dėkingumu -
Ramunė, Liudas ir Andrius su šeimomis 

seserys - Alvina Ramanuskienė ir 
Antonija Petrulienė bei jų šeimos

pose, o ir mokyklose ji buvo 
įtraukta į skaitytinų knygų sąrašus.

Apie 1949 metus Amerikon 
atplaukė didžiulė buvusių pabė
gėlių banga, daugiau kaip treje- 
tos metų gyvenusi DP stovyklo
se Vokietijoje. Remiami jau se
nokai Amerikon atvykusių lie
tuvių, naujieji atvykėliai pradėjo 
aktyviai organizuotis, įsteigė Pa
saulio lietuvių bendruomenę, 
atsteigė Lietuvoje populiarias 
organizacijas - skautus, ateiti
ninkus, šaulius, įsteigė lituanis
tines mokyklas, tautinių šokių ir 
dainų grupes bei teatrus.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, po 1990 metų Ameri
kon pradėjo atvykti nauja atei
vių banga. Su vietinių lietuvių 
talka jiems pavyko gauti darbus, 
o vienas asmuo buvo paskirtas 
Dirvos savaitraščio redaktoriu
mi. Deja, naujoji ateivių banga 
nenoriai jungiasi į seniai įsteigtas 
organizacijas, tai ir Lietuvių 
bendruomenė jų pasigenda.

Prieš penkerius metus Klyv- 
lande buvo įsteigta naujųjų atei
vių organizacija “Gija”. Jos stei
gėjai yra eksporto firmos savi
ninkas Dainius Zalensas ir jo 
žmona Onutė, žinoma lėlių 
teatro aktorė Onutė Pučkoriū- 
tė, su lėlių teatru sėkmingai 
gastroliavusi įvairiose JAV vals
tijose. Į “Gijos” renginius at
vyksta ir ją remia visų gentkar- 
čių ateiviai, tačiau naujųjų atei
vių pasigenda senose ir labai ak
tyviose organizacijose. Lietuvių 
bendruomenės vadovybė turi 
viltį, kad su laiku “Gijos” nariai 
įsitrauks į jos eiles, nes tik vi
siems bendradarbiaujant galima 
ką nors pozityvaus nuveikti.

Žodžiu, Amerikos lietuvių 
visuomenė yra labai įvairi ir ori
ginali, tačiau joje yra būtinas vi
sų gentkarčių bendravimas ir 
vienybė, kad atliktieji darbai bū
tų efektingi ir naudingi, ypač iš
laikant visų kartų lietuvišką solida
rumą, nes tik “vienybėje galybė”.

Žvejo diena
Tradicinėje Žvejo dienos 

šventėje Drevernoje VII.21 bu
vo išties smagu. Sriuba su ungu
riu, keptas karšis, lietuviškas 
alus, gera nuotaika, nuostabus 
oras, geras organizatorių dar
bas, “Bangpūtys” su žvejų žmo
nomis, jaunos šokėjos, žirgų 
lenktynės, krepšinio varžybos, o 
vėliau - puikus koncertas iš 
Klaipėdos, kuriame dainavo ži
nomi Lietuvos dainininkai - 
Antanas Čepas, Jonas Tarasevi
čius ir Stasys Čiapas. Jie popu
liariomis ir meksikietiškomis 
dainomis išjudino publiką. Pasi
rodė ir Dovilų folklorinis an
samblis bei Priekulės tautinių 
šokių kolektyvas, o visas links
mybes “vainikavęs” naktinis 
laužas. Liaudiška šventė sukvie
tė daug atvažiuojančių. Jautei 
vasarą, lietuvišką pulsą. Todėl ir 
šokti buvo smagu, ir dainuoti, ir 
draugo šypseną matyti veide, 
girdėti tiek daug lietuvių kalba 
skambančių dainų apie žveją, jo 
dalią.

Justina Trilikauskienė,
Klaipėda
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BRANGI VYRIAUSYBĖS KAITA
Respublika[LGT\C skelbia, 

kad Rolando Pakso vyriausybės 
atsistatydinimas valstybei kainuos 
apie pusę milijono litų. Daugiau
sia išeitinių kompensacijų (221, 
000 litų) turėtų gauti septynių mi
nisterijų, kurių vadovai keičiasi, 
viceministeriai. R. Pakso, šešių jo 
ministerių ir ministerio pirminin
ko įstaigos darbuotojų atsistatydi
nimas gali kainuoti 257,000 litų. 
Vyriausybės rezervo fonde, ku
riam buvo numatyta 10 milijonų 
litų šių metų valstybės biudžete, 
liko vos trečdalis lėšų. Respublika 
primena, kad vyriausybei vado
vaujant Gediminui Vagnoriui, ja
me buvo daugiau kaip 62 mln. 
litų.

PARENGĖ VEIKLOS PROGRAMĄ
Kauno rajono savivaldybė su

darė veiklos programą 2001-2003 
metams, kurioje nurodoma veik
los sričių perspektyva, spręstinų 
klausimų eiliškumas bei terminai. 
“Tai viena iš nedaugelio Lietuvos 
savivaldybių, kuri pasiryžo atei
ties darbus išdėstyti maždaug 30 
puslapių ir stengsis juos įvykdyti 
per numatytą laikotarpį”, rašo 
ELTA/LGTIC. Turint ateities 
planus, tikimasi palengvinti ieš
kojimą finansavimo šaltinių. Vie
nas iš seniai eilės laukiančių dar
bų yra sutvarkyti Kačerginės ir 
Kulautuvos vandens tiekimą ir 
valymą. Taip pat ketinama sku
biai remontuoti kai kurias Kauno 
rajono mokyklas.

PRISIEKĖ KARIAI
Liepos 11d. Vyauto Didžiojo 

karo muziejaus sodelyje iškilmin
gai prisaikdinti buvo 70 Lietuvos 
kariuomenės divizijos generolo 
Stasio Raštikio puskarininkių 
mokyklos karių, tarp jų 9 mergi
nos. Tai trečioji šios mokyklos 
laida. Kariai mokysis savaitgaliais 
dar dvejus metus, kad gautų at
sargos leitenanto laipsnį. Į šią 
mokyklą priimami aukštųjų mo
kyklų dieninio skyriaus II kurso 
studentai. Įgiję civilinę specialy
bę, šie jaunuoliai taip pat bus re
zervo karininkai, galės pasiprašyti 
tarnauti kariniame dalinyje. Vy
rams užskaitoma privalomoji 
krašto apsaugos tarnyba. Karo at
veju jie bus pašaukti kaip ir visi 
rezerve esantys karinį parengimą 
turėję Lietuvos piliečiai. Moterys 
buvo priimtos į mokyklą tik prieš 
metus. Tai Kauno medicinos uni
versiteto studentės, kurios, davu
sios priesaiką, toliau mokysis ka
ro medicinos tarnyboje.

BPL Import/Export

VOKIETIJOS PAGALBA
ELTA/LGTIC praneša, kad 

Vokietijos vyriausybė per Trans
form programą kitais metais Lie
tuvai ketina skirti 80 mln. Vokie
tijos markių (184 mln. Lt), o 2003 
m. - 60 mln. markių (138 mln. 
Lt). Siūloma nukreipti dalį lėšų j 
žemės ūkio politikos administra
vimą. Vokietijos žinovai galėtų 
teikti patarimus Lietuvos specia
listams, dirbantiems su Europos 
sąjungos SAPARD programa bei 
derinantiems pozicijas žemės 
ūkio klausimais. Per šią programą 
Vokietija skiria lėšų pereinamojo 
laikotarpio valstybėms, ypač spe
cialistų mokymui bei jų tobulini
mui, rengiantis narystei ES.

UŽTERŠTOS UPĖS

Kaip praneša Valstiečių laik
raštis (nr. 58), Zarasų rajono An
talieptės hidroelektrinėje liepos 
19 d. įvyko avarija ir į Šventosios 
upę pateko nenustatytas kiekis 
(gal 150 kg) teršalų. Manoma, 
kad trūko vienas vamzdžių, iš ku
rio upės vanduo užliejo pagalbi
nes patalpas, kuriose buvo sandė
liuojamos įvairios tepalais aptep
tos atsarginės dalys. Prieš tai, lie
pos 17 d., nustatyta, kad naftos 
produktai į Nerį pateko iš Vil
niaus Kareivių gatvėje esančios 
degalinės Statoil, kur bendrovė 
Fegda valė degalinės įrenginius. 
Apie 100 kg naftos produktų ište
kėjo ties Šilo tiltu iš lietaus kana
lizacijos vamzdžio.

BITININKŲ ŠVENTĖ
Rugpjūčio 4 d. Rokiškyje įvy

ko Lietuvos bitininkų 25-oji šven
tė, rašo Valstiečių laikraštis (nr. 
59). Šventė pradėta Mišiomis Ro
kiškio Šv. Mato šventovėje, pami
nėta pirmosios bitininkystės kny
gos pasirodymo lietuvių kalba 200 
metų sukaktis. Tai buvo 1801 m. 
Karaliaučiuje Gotlibo Stegasto iš
leista knygelė Naudingos bičių 
knygelės. Daug dėmesio skirta 
kovai su bičių ligomis. Šventės šū
kis: “Bičių ligoms - ne!” Skaitė 
pranešimus svečiai iš Čekijos ir 
Rusijos. Išleistas šventinis leidi
nys XXV Lietuvos bitininkų šventė.

BIJO GALVIJŲ LIGOS
BNS skelbia, kad Jungtinėje 

Karalystėje dar vis plinta gyvulių 
snukio ir nagų liga. Šiuo metu į 
Lietuvą draudžiama įvežti gyvu
lius ir gyvulininkystės bei augali
ninkystės produktus iš Didžiosios 
Britanijos, Airijos, Kazachstano 
bei tų Olandijos ir Prancūzijos ra
jonų, kuriuose nustatyta tos ligos 
atvejų. Jautienos bei kiaulienos ir 
jų produktų bei žaliavos importas 
uždraustas iš Didžiosios Britani
jos ir iš bent 10 kitų Europos 
kraštų. RSJ

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

FOUR SEASONS fVlZZr REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant jjM
ar lik dėl informacijos
apie namus, vasarna- SgįSS
mius, ūkius, žemes -r-
Wasagos, Staynerio ir Bu . "S lYjfi 
Collingwoodo a py- ^80
linkėse kreipkitės į

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

V MWiiMlA.jflNwBd (■■■■a 
Jaunųjų Lietuvos krepšininkų saboniukų sustiktuvės Kalgario oro uoste. Kairėje: KLB Kalgario apylinkės 
pirm. Alvis Karlonas; dešiniame šone - Lietuvos garbės konsulas dr. Antanas Vyšniauskas, pritūpęs Ž. 
Vasiliauskas Nuotr. K. Dubausko

Kalgariečiai, rėmę jaunųjų krepšininkų saboniukų grupės iš Lietuvos 
viešnagę Kanadoje. Viduryje - KLB Kalgario apyl. pirm. Alvis Karlo
nas (su vėliava), Mykolas Varpatovas ir kt. Nuotr. K. Dubausko

Winnipeg, Manitoba
BIRUTĖ IR ALGIMANTAS 

EIMANTAI, išgyvenę Vinipege ant
rą kartą apie trejus metus, liepos 25 
d. išvyko į savo naujai pastatytą gy
venvietę Stitsvilėje, ON, netoli Ota
vos. 1973 m. Eimantai apsigyveno 
Vinipege, kai Algimantas, tuomet 
karo veteranų ministerijos vadybi
ninkas, buvo čia atkeltas tarnybos 
reikalais. Pagyvenęs kurį laiką Vini
pege, Algimantas buvo iškeltas ki
tur, ir šeima paliko Vinipegą. Šį 
kartą Algimantas, jau pensininkas, 
talkino valdžiai Lietuvoje, o Birutė 
buvo atkelta į Vinipege naujai įsteig
tą pavojingųjų ligų mikrobiologijos 
laboratoriją administratorės parei
goms. Po kurio laiko, grįžęs iš Lie
tuvos, į Vinipegą atvyko ir Algi
mantas. Abu įsijungė į Bendruome
nės veiklą. Algimantas,, po dažnų 
kelionių į Lietuvą, visada pasidalin
davo savo žiniomis apie padėtį Lie
tuvoje. Užbaigus tarnybą ir Birutei 
išėjus į užtarnautą pensiją, Eiman
tai nutarė sugrįžti į Otavą, arčiau 
savo šeimos narių.

KLB Vinipego apylinkės pirm. 
Juozas Grabys su žmona Brenda ir 
talkininkais birželio 16 d. savo gra
žioje sodyboje surengė Eimantams 

Saboniukai, nakvoję Vyšniauskų dvare prie Kalgario. Pirmoje eilėje iš k: 
Kalgario mokyklos vedėja Nelė Astravienė, Neringa Karlonienė, KLB 
apylinkės pirm. Alvis Karlonas, Kęstutis Dubauskas, Elytė Zubienė
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išleistuves, kuriose dalyvavo gausi 
grupė Vinipego lietuvių. Eimantai 
buvo apdovanoti rankų darbo ant
klode. Linkėdami Birutei ir Algi
mantui sėkmės ir poilsio naujoje 
vietoje, apgailestaujame, kad Vini- 
pegas neteko dviejų veiklių Bend
ruomenės narių, pavyzdingų lietuvių 
ir puikių choristų. Taip pat tikime, 
kad ir toliau skaitysime Algimanto 
straipsnius Tėviškės žiburiuose.

A.a. JEAN RAUBIENĖ (Jau- 
niškytė), 86 m. amžiaus, mirė ge
gužės 3 d. Palaidota šalia savo vyro 
Antano Garry Memorial Gardens 
kapinėse. Liūdi dukterys Teresė ir 
Angelė su šeimomis bei kiti gi
minės.

A.a. ZIGMAS BRAZAUSKAS, 
84 m. amžiaus, mirė birželio 17 d. 
Portage la Prairie, MB. Palaidotas 
miestelio Hillside kapinėse. Liūdi 
dukterys Rūta su šeima ir Zuzana, 
seserys - Albina Vinipege, Elena ir 
Antosė Lietuvoje bei kiti giminės ir 
artimieji.

A.a. VILIUS BALBONAS, 77 
m. amžiaus, mirė birželio 27 d. Pa
laidotas Glen Eden Memorial Gar
dens kapinėse. Lūdi žmona Sheila, 
sūnus Brian ir daug kitų giminių 
Kanadoje ir JAV. EKK

Calgary, Alta
KAUNO SABONIUKAI. Jų at

vykimas į Albertą buvo labai var
žomas Kanados ambasados ir Lie
tuvos biurokratijos. Garbės konsu
lo dr. A. Vyšniausko ir “Sabonio” 
direktoriaus V. Jankausko dėka lei
dimas buvo gautas išvykti į Kanadą 
birželio 24 d.

Saboniukai birželio 28 d. buvo 
sutikti Kalgario orouoste saujelės 
lietuvių, nes jau buvo vėlyvas va
karas. Nakvynės vieta buvo paskir
ta Vyšniauskų sodyboje. Vieni mie
gojo klėtyje, kiti indėnų palapinėje. 
Birželio 29 d., jie išvyko į Lethridge 
žaisti su Albertos čempionais, nors 
buvo rašyta spaudoje, kad žaidynės 
vyks Edmontone. Paskutiniame 
žaidime jie nugalėjo Albertos čem
pionus (jaunimo) 112-108. Buvo 
įtempta kova. Paskutinės jų rung
tynės vyko Kalgaryje su Kanados 
jaunųjų krepšininkų čempionais, 
kurios rinktinėje žaidė Gediminas 
Vyšniauskas ir Romas Kuzmickas. 
Jų treneris - Romas Kuzmickas, 
globėjas - A. Vyšniauskas. Kova 
vyko liepos 6 ir 7 d.d. Saboniukai 
laimėjo 89-83. Kova buvo įtempta - 
sviedinys ėjo iš krepšio į krepšį. Sa
boniukai gavo didelę paramą iš 
Kalgario lietuvių. Saboniukai sugrį
žo į Lietuvą laimėję dvi pergales su 
specialiais garbės ženklais.

Birželio 30 d. pas Krausus įvy
ko barbeque saboniukams,Vaišėmis 
rūpinosi buvę B-nės valdybos nariai 
ir naujieji. Vakaronė praėjo įspū
dingai.

Saboniukams teko pamatyti 
(ne visiems) Banffą, Lake Louise, 
Drumheller, kur yra didžiausias pa
saulyje dinozaurų muziejus, Kana- 
naskis ir Kalgario miestą. Kelionė
mis rūpinosi Žilvinas Vasiliauskas.

Lieps 8 d. įvyko atsisveikinimo 
diena Vyšniauskų dvare, nepapras
to grožio vietovėje. Žmonių buvo 
daug. Vietos krepšininkų tėvai, lie
tuviai, kaimynai ir 1.1. Gyva muzika 
ir barbeque vaišės. Saboniukams 
buvo įteiktos prisiminimui dovanė
lės nuo KLB ir Kalgario Vytauto 
Didžiojo mokyklos. Išvykstant dau
guma saboniukų oro uoste sakė: 
“Mes tokio priėmimo nesame matę 
savė gyvenime! Būtų gražu vėl su
grįžti, na, gal ir apsigyventi”.

Kęstutis Dubauskas

Hamilton, Ont.
A.a. ZIGMO ORVIDO atmini

mui, užjaučiant sūnus Rimą ir Algį 
bei jų šeimas Lietuvoje, taip pat gimi
nes Kanadoje “Pagalba Lietuvos 
vaikams” aukojo: $20 - J. Astas, E. 
K Gudinskai; $5 - F. M. Gudinskai.

A.a. GEDIMINO MELNYKO, 
pirmąsias mirties metines minint 
“Pagalba Lietuvos vaikams” auko
jo: $20 - D. M. Jonikai; $10 - L. 
Gudinskienė. (Šios aukotojų pavar
dės “TŽ” 31-32 nr. per klaidą ne
buvo paminėtos. Atsiprašome).

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas

•S- LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Jurgis Malskis, veiklus 
lietuvių visuomenės darbuotojas, 
90 m. amžiaus, mirė š.m. gegužės 
11 d. Klyvlande. Velionis gimė 
1910 m. Slavikuose, Šakių apskr., 
jauniausias sūnus 12-kos vaikų 
šeimoje. Pradžios mokyklą baigė 
Slavikuose, o gimnaziją Jurbarke. 
Studijavo teisę Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. 1942 m. vedė 
Eleną Žakavičiūtę. Artinantis an
trajai sovietų okupacijai, Malskiai 
pasitraukė į Vokietiją. Čia gimė 
sūnus Raimundas. Malskių šei
ma, atvykusi į Ameriką, nuo 1951 
m. apsigyveno Klyvlande. Čia ve
lionis visuomeninę veiklą pradėjo 
Lietuvių klubo valdyboje, vėliau 
ėjo ir pirmininko pareigas. Buvo 
taipgi išrinktas į LB Klyvlando 
apylinkės valdybą, kuriai ilgus 
metus pirmininkavo. Vyko ben
druomenės gyva veikla: iškilūs 
koncertai, minėjimai, pobūviai, 
įvairūs kultūriniai renginiai. LB 
pirmininkui ypač rūpėjo meninių 
vienetų veikla. Jo pastangomis 
1971 m. buvo surinkta $15,000 
paremti Čiurlionio ansamblio iš
vykoms į Pietų Ameriką. Jis taip 
pat rėmė tautinių šokių ansamb
lio išvykas į Australiją ir Europą. 
Be jo talkos neįvyko joks didesnis 
kultūrinis renginys Klyvlande. 
Buvo taip pat uolus Dievo Mo
tinos parapijos narys. Dažnai 
šventovėje atlikdavo Mišių skaiti
nius. Priklausė vietos lietuvių 
pensininkų klubui.

Laidotuvių maldas Joku- 
bauskų laidotuvių namuose atliko 
kleb. kun. G. Kijauskas, SJ, taręs 
ir atsisveikinimo žodį. Dar 
kalbėjo LB Klyvlando apylinkės 
pirm. M. Nasvytienė, pensininkų 
klubo vardu H. Pikturna, Karių 
ramovės vardu V. Januškis, Čiur
lionio ansamblio pirm. V. Pleč
kaitis, Lietuvių gydytojų sąjungos 
vardu dr. J. Stankaitis. Gegužės 
15 d. Dievo Motinos šventovėje 
kleb. kun. G. Kijauskas, SJ, 
atnašavo Mišias. Savo pamoksle 
prisiminė uolaus parapijiečio tal
ką. Velionis palaidotas Visų sielų 
kapinėse. Jo liūdi žmona Elena, 
sūnus Raimundas su šeima ir visa 
Klyvlando lietuvių bendruomenė.

Amerikietis Larry Clement, 
gyvenantis Fairfield mieste, Kali
fornijoje, ruošiasi į Lietuvą siųsti 
$350,000 vertės suaukotos žemės 
ūkio įrangos ir vaikams drabužių, 
knygų, žaislų, mokymosi priemo
nių. Jis yra Kalifornijos universiteto 
Cooperative Extension Offices direk
torius Yolo ir Solano apskrityse. 
Jau šeši mėnesiai renka medžiagą 
siuntai, kurią gali siųsti nemokamai 
JAV oro pajėgų lėktuvu, kaip hu
manitarinę pagalbą. Jis taip pat yra 
Auksučių fondo vicepirmininkas, 
pakviestas steigėjo inž. Vytauto 
Šliūpo. Susidomėjęs pagalba Lietu
vai, jis ateinančiais metais dėstys 
ekonomiką ir rinkodarą Šiaulių 
universitete. Straipsnis apie jį ir jo 
darbą buvo išspausdintas vietinėje 
JAV spaudoje - Enterprise laikraš
tyje liepos pabaigoje.

Brazilija
A. a. seselė Bernarda Joana 

Aškinytė, 80 m. amžiaus, mirė 
š.m. balandžio 20 d. Sao Paulo 
mieste. Velionė gimė 1920 m. 
liepos 1 d. 7-nių vaikų šeimoje. 
Aškinių šeima Brazilijon atvyko 

1929 m. ir apsigyveno Vila Zelina 
vietovėje. Čia Joana lankė Vytau
to Didžiojo lietuvių mokyklą. Kai 
seselės pranciškietės atvyko į Vila 
Zelina, jauna mergaitė susidomė
jo vienuolių darbu ir 1941 m. pa
siprašė būti priimama į jų kongre
gaciją. Tai buvo pirmoji kandida
tė į pranciškiečių vienuolyną Bra
zilijoje. Tapusi vienuole pasirinko 
Marijos Bernardos vardą. Būda
ma vienuole baigė gimnaziją ir 
universitetą. Mokytojavo Vila Al
pina, Vila Belą ir Vila Zelina mo
kyklose. Nuo 1960 m. dėstė ma
tematiką ir paišybą Šv. Mykolo 
Arkangelo gimnazijoje, o nuo 
1963 m. iki 1977 m. buvo šios 
gimnazijos direktorė. Vėliau ilgus 
metus Morumbi vietovėje Pijaus 
XII kolegijoje vadovavo vaikų ir 
šeimų specialios priežiūros įstai
gai. Velionė buvo pašarvota Šv. 
Mykolo Arkangelo gimnazijos 
auditorijoje. Prie karsto maldas 
sukalbėjo kun. L R. Danhm ir 
kun. P. Rukšys. 7-tos dienos Mi
šias Vila Zelina šventovėje atna
šavo kun. P. Rukšys (“Mūsų Lie
tuva” 2001 m. 7 nr.).

Australija
Melburno LB apylinkės val

dyba birželio 17 d. surengė Lie
tuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 
60 m. sukakties minėjimą. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. E. Arnašius. 
Lietuvos garbės konsulas A. Ži
linskas pasveikino minėjimo daly
vius, primindamas ir šio minėjimo 
reikšmę. Paskaitą skaitė prof. P. 
Kabaila, išryškindamas ją statisti
kos duomenimis. Visus sujaudino 
“Tėviškės aidų” redaktorės M. 
Geštautienės papasakoti atsimi
nimai. Ji ankstyvoje jaunystėje su 
tėvais buvo išvežta į Sibirą. Ji 
vaizdingai perdavė savo, išgyve
nimus, patirtis tremtyje ir vėliau 
Lietuvoje. Meninės programos 
dalį pradėjo K. Sadauskaitė, 10 
metų, ir M. Vaitkus, 12 metų, 
padeklamuodami po eilėraštį 
apie Sibirą. M. Sodaitienė skaitė 
J. Mikšos eilėraštį “Ausk, miela 
sese”. “Dainos” sambūris, diri
guojamas B. Prašmutaitės, akom
panuojant Z. Prašmutaitei, padai
navo tris dainas. Programa baigta 
Tautos himnu. Po pertraukos 
buvo rodomas filmas “Mes gyvi” 
- apie tremtinius, dabar gyvenan
čius Lietuvoje. Minėjime dalyva
vo Viktorijos provincijos valdžios 
atstovai.

Adelaidės lietuviai sibirinių 
trėmimų 60 m. sukaktį paminėjo 
ekumeninėmis pamaldomis ir 
koncertu Latvių liuteronų Šv. 
Pauliaus šventovėje. Maldas atli
ko ir kartu giedojo 3 baltų kuni
gai - vienas katalikas ir du liu
teronai. Žodį tarė liuteronų vys
kupas D. Peach, kurio proseneliai 
1835 m. į Australiją atvyko iš 
Silezijos, kai tuo metu ten siautė 
religinių sektų persekiojimas. 
Vyskupas kalbėjo apie šviesos ir 
tamsos jėgas, iškeldamas komu
nistų vykdytus žiaurumus. Kon
certo programoje dalyvavo lietu
vių ir latvių chorai. Po koncerto 
Latvių klubo patalpose vyko sve
čiams užkandžiai. Čia padėkos 
žodį tarė Adelaidės LB apylinkės 
valdybos pirm. L. Vaičiulevičiūtė 
(“Mūsų pastogė” 2001 m. 26 nr.). 

—- —— >^---J. Andr.
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Veteranai sportininkai ir rėmėjai ŠALFASS 50-čio minėjime. Iš k. L. 
Kirkilis, ŠALFASS pirmininkas A. Šileika, A. Supronas, R. Dirvonis, V. 
Paulionis

Sukaktuvinės sporto žaidynės

Parama gausioms šeimoms Lietuvoje
Australijos lietuvis ketvirtą kartą parėmė 10 ir daugiau 

vaikų turinčias šeimas

51-sios ŠALFASS žaidynės įvy
ko 2001 m. liepos 3-7 d. ŠALFASS 
šventė savo 50-sius gyvavimo me
tus. Pirmosios žaidynės įvyko prieš 
50 metų Toronte. Garbė surengti 
sukaktuvines žaidynes teko Toron
to Aušros sporto klubui. Klubo 
pirm. R. Miepiaus planai buvo di
deli. Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse 1995 m. Lietuvoje teko arti
miau bendrauti su Klaipėdos “Nep
tūno” komanda, viešėti Klaipėdoje.

“Aušros” klubo organizacinis 
komitetas numatė pakviesti “Nep
tūno” komandą dalyvauti žaidynėse 
svečių teisėmis. Jie pakvietimą mie
lai priėmė. Taip pat pakvietimas 
buvo pasiųstas lauko teniso federa
cijai. Prašėsi būti pakviesti stalo te
nisininkai. ŠALFASS centro valdy
ba pakvietė į iškilmes Lietuvos 
olimpinio komiteto pirm. A. Povi
liūną ir Sporto departamento di
rektorių R. Kurtinaitį. Jie pažadėjo 
atvykti. Deja, tų svečių mūsų žaidy
nėse neteko pamatyti. “Neptūno” 
komandai iškilo vizų problema. Iš
spręsti šią problemą daug darbo 
įdėjo Lietuvos ambasadorius Kana
dai A. Šidlauskas ir R. Miečius. Li
kus penkiom dienom iki žaidynių 
didelių pastangų dėka vizos buvo 
gautos, bet “Neptūno” komandos 
globėjai neišpirko bilietų į Torontą, 
bijodami, kad nebegaus vizų. Likus 
keliom dienom iki žaidynių dėl 
įvairių priežasčių atsisakė atvykti 
A. Poviliūnas ir R. Kurtinaitis.

“Aušros” sporto organizaci
niam komitetui iškilo daug sunku
mų. Numatytų renginių nebebuvo 
galima atšaukti ir jie atnešė finansi
nių nuostolių. Krepšinio vyrų A 
klasėje, be minėto Klaipėdos “Nep
tūno”, neatvyko Niujorko krepši
ninkai; Detroito “Kovas” perėjo į B 
klasę. Tad vyrų A klasėje liko tik 4 
komandos: Čikagos “Lituanika”, 
Hamiltono “Kovas”, Toronto “Vytis” 
ir “Aušra”. Preliminarinių varžybų 
rezultatai: Kovas 99 - Vytis 77, Li
tuanika 84 - Aušra 82, Kovas 93 - 
Lituanika 80, Aušra 67 - Vytis 53, 
Vytis 85 - Lituanika 77, Aušra 84 - 
Kovas 73.

“Aušra” ir “Kovas” iškovojo 
po dvi pergales, “Vytis” su “Litua
nika” - po vieną. Tarpusavio susiti
kimuose “Aušra” nugalėjo “Kovą”, 
o “Vytis” - “Lituaniką”. Komandos 
išsirikiavo: L “Aušra”, 2. “Kovas”, 
3. “Vytis”, 4. “Lituanika”. Pusbaig- 
myje “Aušra” kovojo su “Lituani
ka”, “Kovas” su “Vyčiu”. Labai ne
pasisekė aušriečiams, kurie antrą 
kartą pralaimėjo “Lituanikai” dvie
jų taškų skirtumu, nors ir turėjo ne
mažai progų laimėti, rungtynių re
zultatas 68-66.

“Vyčio” komanda šį kartą rim
čiau pasipriešino “Kovui”, pralai
mėdami penkiais taškais 68-63. 
Žaidime dėl trečios vietos susitiko 
“Vytis” su “Aušra”. Pastaroji nega
lėdama atsigauti po pralaimėjimo 
“Lituanikai”, stokodama kelių žai
dėjų, vėl pralaimėjo dviem taškais 
88-86. Dėl čempionų vardo susitiko 
“Kovo” ir “Lituanikos” krepšinin
kai. Atkaklus žaidimas vyko beveik 
iki rungtynių pabaigos, bet jaunieji 
“Lituanikos” krepšininkai padarė 
klaidų. Tuo pasinaudojo patyrę 
“Kovo” krepšininkai ir laimėjo var
žybas rezultatu 87-73.

Galutinė komandų rikiuotė: 1. 
Hamiltono “Kovas”, 2. Čikagos 
“Lituanika”, 3. Toronto “Vytis”, 4. 
Toronto “Aušra”.

Vyrų B klasėje norą dalyvauti 

Sabonio krepšinio mokyklos mokiniai, lankęsi Kalgaryje ir rungtyniavę 
su kanadiečiais

pareiškė 12 komandų. Įdomu pažy
mėti, kad pirmą kartą sudarė ko
mandą naujai įsisteigęs Toronto 
“Anapilio” sporto klubas. Koman
dos buvo suskirstytos į tris pogru
pius po keturis. Komandos, užėmu
sios pogrupyje 3 ir 4 vietas, žaidė 
toliau dėl 6-12 vietų, o pogrupio 1 
ir 2 vietos kovojo toliau dėl nugalė
tojo vardo. Ketvirtbaigmėje susiti
ko Čikagos “Lituanikos-2” ir Ham
iltono “Kovo-2”. Žaidimą laimėjo 
čikagiečiai rezultatu 100-89, Klyv- 
lando “Žaibas” nugalėjo Čikagos 
“Nerį” 102-89. Pusbaigmyje Detroito 
“Kovas” įveikė Klyvlandą 88-75, o 
“Lituanika-1” - “Lituaniką-2” 84-76.

Baigmėje susitiko Detroito 
“Kovas” su Čikagos “Lituanika”. 
Žaidimą rezultatu 90-83 laimėjo 
“Kovo” krepšininkai ir gavo B kla
sės čempiono vardą. “Anapilio” 
krepšininkai, nugalėję Baltimorės 
krepšininkus 90-69, užėmė vienuo
liktą vietą. Galutinis komandų pa
skirstymas: L Detroito Kovas, 2. 
Lituanika-1, 3. Klyvlando Žaibas, 4. 
Lituanika-2, 5. Čikagos Neris, 6. 
Hamiltono Kovas-2, 7. Toronto 
Aušra, 8. Hamiltono Kovas-1, 9. 
Toronto Vytis, 10. Toronto Ginta
ras, 11. Toronto Anapilis, 12. Balti
more.

Jaunių A klasės baigmėje ko
vojo Toronto “Vyčio” ir Hamiltono 
“Kovo” jungtinė komanda prieš Či
kagos “Lituaniką”, nugalėdami juos
67- 55. Žaidime dėl trečios vietos 
susitiko “Aušros” 1 ir 2 komandos. 
Laimėjo 2-oji komanda rezultatu
68- 39. Galutinė rikiuotė: 1. “Vytis/ 
Kovas”, 2. “Lituanika”, 3. “Aušra”- 

,2, 4. “Aušra”-1.
Merginų A ir moterų klasės 

krepšinyje dalyvavo trijų Kanados 
klubų komandos. “Vyčio” mergi
nos nugalėjo “Aušrą” 57-41 ir “Ko
vą” 35-26. Aušrietės įveikė “Kovą” 
50-48 ir iškovojo antrą vietą; tre
čios liko “Kovo” krepšininkės.

Moterų klasėje čempionių titu
lą laimėjo “Vyčio” krepšininkės, 
įveikdamos “Kovą” 75-42 ir “Auš
rą” 78-31. Antros liko “Kovo” 
krepšininkės, nugalėjusios “Aušrą” 
63-32, trečios aušrietės.

Po ilgesnės pertraukos į žaidy
nių programą buvo įtrauktas tinkli
nis (sekcijos vadovas M. Leknic- 
kas). Varžybos buvo vykdomos vy
rų ir mišrių (moterų ir vyrų) ko
mandų klasėse. Mišrių komandų 
varžybas laimėjo jungtinė Los An
geles ir Čikagos “Sūkurio” koman
da, baigmėje įveikusi Klyvlando 
“Žaibų” 25-18 ir 25-18. Dėl trečios 
vietos kovojo dvi Toronto koman
dos - “Aušra” ir “Anapilis”, laimė
jo “Aušra” 25-21. Penkti liko Det
roito “Kovo” tinklininkai.

Vyrų grupėje dalyvavo penkios 
komandos. Čempionų vardus iško
vojo Klyvlando “Žaibo” tinklinin
kai, baigmėje privertę pasiduoti 
Los Angeles ir Čikagos “Sūkurio” 
jungtinę komandą 25-10 ir 25-8. 
Treti liko aušriečiai, nugalėdami 
Detroito “Kovą” 25-17, penkti - 
Baltimorės tinklininkai^

Galime pasidžiaugti, kad 51 
ŠALFASS žaidynės praėjo sėkmin
gai. Programa buvo smarkiai išplės
ta, sportininkai dalyvavo lauko te
niso (turėjome dalyvių iš Lietuvos), 
stalo teniso, šaudymo, golfo, kėg- 
liavimo ir šachmatų varžybose. Ti
kėkimės, kad ir ateityje žaidynių ly
gis bei reikšmė augs, stiprindamas 
lietuviškumo tradicijas išeivijos 
sporte. “Aušros” sporto klubas

Labdaros fondo “Talka lie
tuvių tautai” steigėjas Australi
jos lietuvis Jonas Petras Kedys 
tęsia kilnų darbą. Liepos 29 d. 
Kaune jis ketvirtą sykį įteikė pi
nigines pašalpas šeimoms, augi
nančioms 10 ir daugiau vaikų. 
Jos gavo po 2000 litų.

Paramą gavo dešimt šeimų 
iš Kauno, Vilniaus, Marijampo
lės, Šiaulių, Kėdainių, Šilalės, 
Telšių miestų ir rajonų. Šiose 
šeimose auga po 10 - 12 vaikų. 
Kalbinti tėvai sakė, kad pinigus 
skirs maistui, drabužiams ir mo
kyklinėms reikmėms.

Susirinkusius į Kauno mies
to savivaldybės salę pasveikino 
miesto meras Erikas Tamašaus
kas. Jis padėkojo J. P. Kedžiui 
už kilnią misiją ir pasidžiaugė, 
kad pašalpos jau antrą kartą 
įteikiamos Kaune. Už pagalbą 
dėkojo ir kunigas Robertas Gri
gas. “Tai iš tiesų yra talka lie
tuvių tautai”, - sakė dvasinin
kas.

Salėje sėdėjusiųjų laukė ir 
malonus siurprizas: Auškalnių 
šeimos iš Šilalės rajono Kvėdar
nos miestelio merginos padai
navo kelias dainas. Vieną jų 
skyrė J. P. Kedžiui. “Gražu, kad 
mokame dainuoti ne tik roko, 
bet ir liaudies motyvais parem
tas dainas”, - pastebėjo J. P. 
Kedys.

J. P Kedys šiemet apie para
mą paskelbė 31 laikraštyje. Į 
skelbimus atsiliepė 35 šeimos.

Jaunieji Lietuvos krepšininkai Kanadoje
Sabonio mokyklos krepšininkai iškovojo taurę Albertoje

ŽILVINAS (JULIAN) 
VASILIAUSKAS

Dr. A. Eidinto vizito metu 
1997 m. Kalgaryje, garbės kon
sulas dr. A. Vyšniauskas kalbėjo 
apie galimą Lietuvos krepšinin
kų dalyvavimą Kalgario Stampe
de kasmetiniame turnyje. Į šį 
turnyrą suvažiuoja vaikai ir pa
augliai iš aplinkinių provincijų. 
Turnyras trunka apie keturias 
dienas. Jame dalyvauja apie 50 
komandų.

Praeitais metais užmezgė
me glaudžius ryšius su buvusiu 
žalgiriečiu Virginijų Jankausku, 
krepšinio mokyklos direkto
rium. Š.m. sausio mėnesį, kartu 
su A. Vyšniausku aplankėme A. 
Sabonio krepšinio mokyklą 
Kaune, kur buvome labai mielai 
priimti. A. Sabonio krepšinio 
mokyklą įsteigta 1992 m. rugsė
jo mėnesį. Mokykla siekia ne tik 
užauginti pamainą geriausiai 
Lietuvos komandai “Žalgiriui” 
ir kitoms, bet ir iškovoti pripaži
nimo pasaulyje.

A. Sabonio mokyklą lanko 
berniukai nuo 7 iki 18 metų am
žiaus. Pirmaisiais mokyklos me
tais joje sportavo apie 100 ber
niukų, gimusių 1980 m. Norin
čių sportuoti šioje mokykloje vis 
daugėja. Dabar mokykloje spor
tuoja daugiau kaip 700 vaikų. 
Juos moko 11 trenerių. Per 
1998-2000 m. mokykla surengė 
10 turnyrų įvairaus amžiaus 
krepšininkams. Atskiros ko
mandos dalyvavo daugiau nei 
50-tyje kitų turnyrų.

Birželio 28 d. keturiolikos 
žmonių grupė nusileido Kalga
rio oro uoste. Kauniečius pasiti
ko Alvis Karlonas, Kęstutis Du
bauskas iš Kalgario LB, aš ir A. 
Vyšniauskas. Kauniečiai gyveno 
Antano ir Julijos Vyšniauskų 
sodyboje, o po miestą ir kitur aš 
vežiojau autobusiuku. Svečių 
kelionę finansavo A. J. Vyš
niauskai, pasirūpino ir jų išlai
kymu. Su valgiais labai padėjo 
moterys - Nelė Astravienė, Ne
ringa Karlonienė, Inga Leuko- 
nienė, Elytė-Balkytė Zubis. 
Krausų šeima pakvietė kaunie
čius vakarienės, o Tony ir Gied
rius Kasper nuvežė keletą kau
niečių į Edmontoną, kur visi la
bai šauniai praleido laiką. Kau-

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 

“Išrinkau tas, kurioms labiausiai 
reikia paramos. Šeimos turėjo 
pateikti pažymas iš socialinės 
rūpybos skyrių apie gaunamas 
pašalpas ir seniūno pažymą apie 
turtą. Todėl padėjau tikrai toms 
šeimoms, kurioms labiausiai rei
kia”, - sakė J. P. Kedys, kuris 
yra vienintelis jo įsteigto fondo 
rėmėjas. Kai prieš keletą metų 
jis spaudoje paprašė kitų prisi
dėti prie daugiavaikių šeimų pa
ramos, aukotojų neatsirado.

“Labai gaila, bet valdžia ne
skiria dėmesio tokioms šei
moms. Gausios šeimos nerūpi 
nei seimui, nei vyriausybei, nei 
prezidentui. Kai pasižiūriu sta
tistiką - baisu darosi: Lietuvoje 
sparčiai mažėja gyventojų. Tau
tiškumo supratimas nyksta”, - 
mano J. P Kedys. Jis nepalan
kiai vertina Lietuvos siekį tapti 
Europos sąjungos nare. Anot J. 
P. Kedžio, Lietuva, tapusi ES 
nare, praras dar daugiau žmo
nių.

Kitais metais į jo paramą 
galės pretenduoti 6-9 vaikus, 
paskui - 3 - 5 vaikus auginan
čios šeimos. J. P. Kedys per me
tus 3 - 4 mėnesius gyvena Lie
tuvoje, Vilniuje, o likusį laiką 
praleidžia Australijoje. “Gyven
čiau Lietuvoje visą laiką, tačiau 
kankina reumatas, todėl žiemą 
man čia būtų labai sunku”, - sa
kė J. P. Kedys.

(Kauno diena”, 2OO1,VII.3O) 

niečių vizitas baigėsi didele ge
gužine, kurioje dalyvavo apie 
300 žmonių. Saboniukai atsi
sveikino su Kalgariu liepos 9 d., 
užmiršdami pasiimti sunkai iš
kovotą taurę. Ją Lietuvoje galės 
pamatyti tik rugsėjo mėnesį.

Rungtynės
Prieš turnyrą Kalgaryje sa

boniukai žaidė keletą draugiškų 
rungtynių Lethbridge. Kelionės 
išvargintiems lietuviams nesise
kė. Jie pralaimėjo kelias paro
domąsias varžybas. Bet susikau
pę laimėjo prieš Albertos rinkti
nę, kurioje žaidė keletas univer
siteto krepšininkų, dvejais me
tais vyresnių už septyniolikme
čius saboniukus.

Turnyro metu Lietuvos 
krepšininkai pasirodė puikiai ir 
laimėjo visas 5 rungtynes. Pir
mąsias tris jie laimėjo 30 taškų 
persvara, o pusbaigmyje susitikę 
su Albertos rinktine - 8 taškų 
persvara.

Baigmėje saboniukiai susiti
ko su Junior Trojans komanda, 
kurioje žaidžia ir Antano Vyš
niausko sūnus Gediminas bei 
Mike Kuzmickas. Pirmajame 
kėlinyje Junior Trojans išsiveržė 
į priekį net 22 taškų persvara, 
bet iki pertraukos saboniukai 
sušvelnino persvarą iki 14. Po 
pertraukos lietuviai žaidė pui
kiai ir persvėrę rezultatą lai
mėjo rungtynes 8 taškais

Lietuvių grupėje geriausiai 
pasižymėjo Vilius Šumskis, Sau
lius Kleiza, Gytis Furmanavi- 
čius, Ainaras Kazlauskas, Linas 
Juknevičius ir Paulius Jankūnas. 
Jiems buvo skirti prizai.

Turnyras saboniukams ne
buvo lengvas, kelios žymios 
traumos bei kelionės nuovargis 
atsiliepė žaidime. Bet valios, 
technikos ir trenerio Raimondo 
Kairio vadovavimo dėka lietu
viai iškovo dar vieną vertingą 
pergalę.

Iš Rytinio JAV pakraščio krepšinio turnyro. Filadelfijos vyrų komanda, laimėjusi vyrų A grupės II vietą su
ambasadoriumi Vygaudu Ušacku (trečias iš dešinės)

J. P. Kedys Kaune tarp vaikų gausių šeimų, kurioms įteikė po 2,000 litų

O tie belangiai traukiniai
Kai kurie mažiau žinomi duomenys apie sibirinius trėmimus 1941 m. 

birželio 14-17 dienomis
Kolymos rajonas, KazachijosA. URMANAVIČIENĖ

Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtinės laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai.

(V. Mykolaitis-Putinas)

1940 m. okupavus Lietuvą, 
komunistų partija ir sovietų vy
riausybė nepasitikėjo lietuvių 
tauta, o labiausiai inteligentija, 
buvusiais politiniais veikėjais, 
karininkais, dvasininkais, ūki
ninkais - pažangiausiu gyvento
jų sluoksniu, sudariusiu civili
zuotos valstybės branduolį. Lie
pos 4 d. Vidaus reikalų ministe
rijos valstybės saugumo depar
tamento direktorius Antanas 
Sniečkus patvirtino “Priešvals
tybinių partijų: tautininkų, liau
dininkų, krikščionių demokratų, 
jaunalietuvių, šaulių ir kt. vado
vaujančio sąstato likvidacijas 
paruošiamųjų darbų ir operaty
vinės likvidacijos planą”.

Naktį iš liepos 11 į 12 d. 
Lietuvoje buvo suimta apie du 
tūkstančiai nepriklausomos Lie
tuvos politikos ir visuomenės 
veikėjų. Dalis ministerių, valsty
bės saugumo ir žvalgybos parei
gūnų buvo išvežta į Lubiankos 
ir Butyrkų kalėjimus. Šį juodą 
darbą stalininkai atliko dar Lie
tuvos neįjungus į Sovietų Sąjun
gą (liaudies seimo rinkimai vy
ko 1940 m. liepos 14-15 d.).

1940 m. birželio 19 d. areš
tuotas buvęs Lietuvos min. pir
mininkas A. Voldemaras su 
žmona.

Lietuvai tapus tryliktąja so
vietine respublika, labai greitai 
pradėta rengtis trėmimo akcijai.

1941 m. balandžio mėnesį 
SSSR Gulago viršininkas V. Na- 
sedkinas parengė tremties 20- 
čiai metų vietovių sąrašą: Komi
jos ASSR-Omsko, Novosibirs
ko, Krasnojarsko kraštas, Jaku
tijos ASSR-Chabarovsko krašto 

Iš Rytinio JAV pakraščio krepšinio turnyro. Filadelfijos “Aro” D. Za- 
vackas meta kamuolį, o Bostono A. Raudinauskas bando sulaikyti

SSR-Aktiubinsko, Gurjevo, Ka
ragandos, Kustanajaus, Kzyl 
Ordos, Pietų Kazachijos sritys.

Pavasarį LSSR NKGB 
(valstybės saugumo liaudies ko
misariatas) pateikė SSSR 
NKGB operatyvinei valdybai 
Lietuvos “antisovietinių ir so
cialiai svetimų elementų” suves
tinę. Jų priskaičiavo 9924. A. 
Guzevičius pateikė 14 “elemen
tų” kategorijų. Prie pavojingų 
jis priskaičiavo ir esperantinin
kus, filatelistus, Raudonojo kry
žiaus atstovus, sektantus ir kt.

Lietuvos SSR valstybės sau
gumo liaudies komisaras P. 
Gladkovas Kaune išleido 1941 
m. gegužės 23 d. slaptą įsakymą 
nr. 0037 apie trėmimo operaci
jos parengimą “Kenksmingam 
antisovietiniam ir kriminali
niam, ir socialiai pavojingam 
elementui iš Lietuvos SSR iš
valyti”.

1941 m. birželio 11 d. pri
skaičiavo 22,252 liaudies prie
šus, iš jų numatyta suimti 8,598, 
o ištremti - 13,654.

Trėmimo operacijai vykdyti 
sudarytas 9 asmenų operatyvinis 
štabas prie Lietuvos SSR KGB. 
Štabas skaičiavo, kiek reikės va
gonų žmonėms tremtin išvežti, 
kaip vagonus stotims paskirstyti. 
Numatė 57 geležinkelio stotis. 
Be jų, Biržų, Šiaulių, Utenos 
apskrityse - 10 siaurojo geležin-

Atsibudo ilgai miegoję
Po 25 metų pertraukos gegu

žės 20, 21 savaitgalį Long Island, 
New York, įvyko Rytinio pakraščio 
krepšinio turnyras. Buvo vėl smagu 
girdėti kamuolio dunksėjimą aikš
telėje, girdėti teisėjų švilpuką, entu- 
ziasišką žiūrovų plojimą. Buvo 
smagu matyti, kad Rytuose 
sportinė veikla nebuvo mirus - tik 
truputį užmigus...

kelio stotelių. Štabas suskaičia
vo: liaudies priešams išvežti rei
kės 1,202 vagonų, vieną vagoną 
skirti ne mažiau kaip 25 žmo
nėms.

Visoje Lietuvoje tremtis 
prasidėjo šeštadienį, 1941 birže
lio 14, vienur - antrą, kitur - 
trečią valandą ryto. Šią akciją 
vykdė enkavedistai - kagėbistai, 
milicija, kariuomenės daliniai.

Talkininkų sulaukta iš Gu
dijos, Ukrainos NKVD pareigū
nų. Į tremties operatyvines gru
pes buvo įtraukti ir LKP (b) na
riai bei sovietiniai aktyvistai. Su 
tremiamais žmonėmis enkave
distai elgėsi šiurkščiai. Iš jų bū
davo atimami laikrodžiai, žie
dai, ne visiems buvo leista pasi
imti reikalingiausius daiktus.

Sunku tiksliai nustatyti bir
želio 14-17 dienomis ištremtųjų 
skaičių. Pagal archyvinius doku
mentus, iki 1941 m. birželio 19 
d. išvežti 17,485 žmonės. Izrae
lio universiteto profesorius is
torikas Dovas Levinas pateikė 
du skaičius. Pagal vieną - iš Lie
tuvos tremtinius vežė 19 trauki
nių sąstatų, kuriuose buvo 
30,485 žmonės: lietuvių ne ma
žiau kaip 20,000 ir apie 7,000 
žydų.

Šiandien tikriausiai niekas 
neabejoja, jei ne karas su vokie
čiais, trėmimai būtų buvę tę
siami.

Šis turnyras buvo istorinis įvy
kis: pirmą sykį JAV LB krašto val
dyba kartu su ŠALFASS Rytinio 
rajono vadovu suorganizavo krepši
nio turnyrą; pirmą sykį du Lietuvos 
ambasados atstovai (Amerikoj) - 
ambasadorius Vygaudas Ušackas ir 
min. patarėjas Kęstutis Jankauskas 
dalyvavo turnyre ne kaip žiūrovai, 
bet kaip žaidėjai; pirmą sykį suva
žiavo 20 Amerikoje studijuojančių 
lietuvių studentų-krepšininkų.

Į turnyrą atvažiavo 22 koman
dos su daugiau negu 140 įvairaus 
amžiaus krepšininkų - moterys, vy
rai, jauniai, jaunimas. Turnyras 
prasidėjo šeštadienį 9 v. ryto ir bai
gėsi sekmadienį su trimis finalais.

Vyrų A - laimėjo Bostonas 
prieš Filadelfijos “Arą” - 90-88; vy
rų B - laimėjo Filadelfijos “Aras” 
prieš Niujorko LAK - 61-41; vyrų 
senjorų - laimėjo Filadelfijos 
“Aras” prieš Niujorko. LAK - 58- 
35; jaunių A - laimėjo Filadelfijos 
“Aras” prieš Niujorko LAK 67-64; 
moterų - laimėjo “Long Island 
Stars” prieš Niujorko LAK 41-36; 
mergaičių C - laimėjo Niujorko 
LAK prieš Filadelfijos “Arą” 52- 
24; berniukų C - laimėjo Niujorko 
LAK prieš “William Floyd” 78-48; 
berniukų D - laimėjo Filadelfijos 
“Aras” prieš Niujorko LAK 25-17.

Ambasadoriaus V. Ušacko ak
tyvus dalyvavimas turnyro rungty
nėse sudarė mums didelę psicholo
ginę paramą. Jo dalyvavimas paro
dė, kad jis pozityviai vertina sportą 
kaip vieną iš priemonių išlaikyti lie
tuvybę. Mes tikimės, kad šis sykis 
nebuvo jo paskutinis dalyvavimas 
mūsų tarpe.

Mūsų planai nebūtų įvykdyti, 
jeigu nebūtume gavę finansinės pa
ramos. Už šią paramą esame labai 
dėkingi JAV LB krašto valdybos 
pirmininkui Algimantui Gečui, NY 
apygardos pirmininkei Giedrei 
Kumpikaitei ir Filadelfijos apy
linkės pirmininkui Vytui Bagdona
vičiui. Mes dėkojame jiems.

Rimas Gedeika



Amerikos ambasadorius Čikagoje
Lankėsi PL centre Lemonte, vaišinosi ten surengtoje gegužinėje ir Balzeko 

lietuvių kultūros muziejuje 
konsulas Giedrius Apuokas.
Ambasadorius čia užkando bul
vinių plokštainių (kugelio) bei 
cepelinų, ir sakė - “labai ska
nu”. Birutė Vindašienė svečią 
pakvietė prabilti į gegužinės 
dalyvius.
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Lietuvių tautodailės veikėja
EDVARDAS ŠULAITIS
John F. Teft, JAV ambasa

dorius Lietuvai, parvykęs į 
Ameriką atostogų, kelias dienas 
paskyrė susipažinimui su Čika
gos bei apylinkių lietuviais. Bir
želio mėnesio pradžioje savo 
darbo metines Vilniuje atšven
tęs diplomatas su lietuviais susi
tiko rugpjūčio 12 ir 13 dienomis.

Pirmąją dieną, sekmadienį, 
svečias lankėsi pamaldose Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misi
jos koplyčioje kartu su savo 
žmonos dėde Raymond Celetti. 
(Ambasadoriaus žmona buvo 
stiprokai susirgusi, net buvo iš
vežta ligoninėn).

Ambasadorius buvo nuste
bintas girdėtu Birutės Mockie
nės vedamu bažnytiniu choru, 
kuris, nepaisant choristų atosto
gų, sekmadieniui buvo specia
liai sukviestas.

Po pamaldų, lydimas LB 
Vid. Vakarų apygardos pirmi
ninkės Birutės Vindašienės (ji 
suorganizavo ambasadoriaus pri
ėmimą PL Centre), su garbės 
konsulu - Vaclovu Kleiza ir 
Stanley Balzeku, apžiūrėjo PL 
centrą. Pradžioje užsuko į dova- 
ninių prekių krautuvėlę, o po to 
- į Lietuvių dailės muziejų. Ten 
labai domėjosi dail. Zitos So- 
deikienės dailės darbais. Vėliau 
nuėjo į liaudies meistrų skyrių, 
kur juos kalbino ALTV bendra
darbė Karile Vaitkutė, filmuo
jant pačiam programos vedėjui 
Arvydui Reneckiui. (Šis pasikal
bėjimas buvo parodytas per to 
paties sekmadienio televizijos 
laidą).

Buvo aplankyta ir LB Vid. 
Vakarų apygardos apylinkių 
metinė gegužinė. PL centro so
delyje, kur dalyvavo ir Lietuvos

Ambasadorius JOHN TEFT per savo viešnagę Čikagoje rašosi lietuvių 
dailės muziejaus Lemonte svečių knygoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuva buvusio vilniečio akimis
Atostoginiai įspūdžiai aplankius Vilnių, Baltijos pajūrį ir kitas vietoves

KAZYS BARONAS

Tik dviejų valandų skrydis 
skiria Frankfurtą ir mano gim
tąjį Vilnių. Greitai laikas prabė
ga lėktuve skaitant spaudą, lėk
tuvo tarnautojoms dalinant 
lengvą užkandą. Lėtėja lėktuvo 
greitis išgirdus pranešimą, kad 
artinamės prie Vilniaus. Tai jau 
antras mano šeimos skrydis (šį 
kartą be dukros Jūratės), nes 
Gedimino mieste lankiausi 1992 
m.

Po trukšmingo Frankfurto, 
Vilniaus oro uostas atrodo ty
lus, matyti tik keli lėktuvai. Pa
statai atrodo gerokai padidinti 
ir atnaujinti, niekas neatneša la
gaminų. Jie sukasi ant konveje
rio, čia pat vežimėliai lagami
nams.

Tiesa, anksčiau reikia perei
ti pasų patikrinimą. Nežinau, 
kodėl pasienietė Zaleckaja bent 
dvi min. vartė mano kanadiško 
paso lapus, žiūrėjo į nuotrauką, 
vėl į mano veidą, vėl į kompiu
terį. Pasas išduotas Berlyne š.m. 
vasario mėn. Kanados ambasa
dos, tad ir nuotrauka pati “nau
jausia”. Galų gale užantspauda
vo Zaleckaja man vizą. Paklau
siau lietuviškai, kodėl ji žmonos 
vokišką pasą greitai užantspau
davo? Išgirdau nemandagų at
sakymą: “Tai mano reikalas”. 
Panašiai atsiliepė vienas vokie
tis, rašydamas kun. A. Franckai- 
čio Heimatgruss” metraštyje sa
vo Lietuvos prisiminimus.

Pirmieji žingsniai
Laukė mūsų kovo mėn. 

Kaune mirusio brolvaikio našlė 
su dukra, žentu ir vaikaite, Vil
niuje gyvenančio brolvaikio sū
nus teisininkas su seserimi me
dicinos studente. Tad nepama
čiau kaip iš rankų dingo lagami
nai, krepšiai, o rankose atsirado 
gėlės...

Trumpa užkanda, nes dar

Savo sveikinimą bei toli
mesnį pranešimą pradėjęs lietu
viškai (kalbėjo gana supranta
mai), svečias perėjo į anglų kal
bą. Jis pasakojo savo įspūdžius 
per pirmuosius tarnybos Vilniu
je praleistus metus, trumpai ap
žvelgė atliktus darbus, prisiminė 
ir priežastis, dėl kurių ne visa 
galima atlikti kas norima ar ko 
pageidautų Lietuvoje ir Ameri
koje gyvenantieji mūsų tautie
čiai.

Ir prieš savo kalbą, ir po jos 
ambasadorius atsakinėjo į mūsų 
tautiečių klausimus, duodamas 
gana diplomatiškus atsakymus, 
kurie, žinoma, ne visus patenkino.

Kultūros muziejuje
Pirmadienio popietėje am

basadorius J. Teft, šį kartą jau 
su sustiprėjusią žmona Mary 
Eleen (italų kilmės amerikietė), 
atvyko į Balzeko lietuvių kultū
ros muziejų, kur iš anksto buvo 
numatytas viešas susitikimas 
(dalyvavimo kaina 17.50 dol.) su 
šiuo retu svečiu. Susirinko kiek 
daugiau negu šimtinė žmonių, 
kurių tarpe buvo keliolika ame
rikiečių iš Čikagos.

Programą pradėjo pats S. 
Balzekas, o trumpai kalbėjo vie
nas “Sister City” komiteto narys 
amerikietis, kuris ambasadoriui 
įteikė šio komiteto išleistą ženk
liuką. Papietavus (maistą gami
no “Racine Bakery” šeiminin
kės) S. Balzekas susirinkusiems 
pristatė ambasadorių J. Teft.

Autoriaus tėvų gyventa gatvė ir 
dešinėje pusėje namas Vilniuje. 
Ant tiltelio su žydukais jis 
spardydavo kamuolį. Lenkų 
laikais gatvė vadinosi “ulica 
Poplawska”

prieš vakarą noriu aplankyti 
Rasų kapinėse tėvo, sesių, bro
lių, sesers vaikų kapą, pasimels
ti, padėti gėlių. Prisiminiau 
1992 m., kada pirkdamas gėles 
ir mokėdamas “vagnorkėm”, iš
girdau brolvaikio žodžius: “Dė
de, nepirk brangių gėlių, nes po 
nakties jos dings nuo kapo”. 
Nenorėjau tikėti jo žodžiais, nes 
motina neleisdavo man kapinė
se nuskinti gėlę ar žemuogę, sa
kydama, kad tai šventa žemė. 
Tad, kaip galima vogti gėles 
nuo kapo?

Šiemet tų žodžių neišgir
dau. Tai įrodymas geresnio eko
nominio gyvenimo, nes važiuo
jant iš oro uosto, vėl į kapines 
didelis automobilių judėjimas, 
įvairios parduotuvės, kurių vir
šūnėje stovi “Maxima”. Nema
čiau tokios prekybos krautu
vės milijoniniame Miunchene, 
Frankfurte, Hamburge. Didžiau
sias prekių, maisto gaminių 
pasirinkimas. Krautuvė atidary
ta nuo 6 v.r. iki 24 v.v. Deja, tik 
mano tėvų gyventas Užupis ir 
Paupio g-vė (lenk. Poplavska) 
apleista, tiesiog griuvėsiai. Tie
sa, Paupio g-vės pradžioje jau 
gražinami namai, o patį Užupį

Ir čia jis kalbėjo lietuviškai 
ir angliškai. Jo pasakojimas bu
vo panašus į sekmadienio pra
nešimą Lemonte, tik šį kartą 
buvo šiek tiek platesnis. Pabai
goje buvo galima pateikti viešus 
klausimus. Jie lietė daugelį da
lykų - vizas, amnestiją ir pan. 
Tačiau ir čia ambasadorius savo 
atsakymais nieko negalėjo pra
džiuginti, nes praktiškai labai 
mažai ką naujo pasakė.

Mokėsi lietuvių kalbos
Ambasadorius J. Taft yra bai

gęs netoli nuo Čikagos - Mil- 
vaukės mieste esantį jėzuitų 
Marquette universitetą ir diplo
matų mokyklą. Jau 30 metų dirba 
JAV užsienio reikalų tarnyboje. 
Yra darbavęsis Italijoje, Ven
grijoje, Vašingtone, Maskvoje.

JAV valstybės departamen
te dirbo Šiaurės Europos reika
lų skyriuje, kur daug bendravo 
su Skandinavijos diplomatais, iš 
kurių vienas dabar yra Danijos 
ambasadorius Vilniuje. Jam 
apie 3 metus yra tekę darbuotis 
(iki 1999 metų) Maskvoje, kur 
apie 10 mėnesių ėjo ambasados 
laikino patikėtinio pareigas, iki 
buvo paskirtas ambasadorius. Jis 
nenorėtų lyginti savo darbo 
Maskvoje su vilniškiu, nes Lietu
voje jam viskas geriau patinka.

Prieš atvažiuodamas į Lie
tuvą, ambasadorius apie 10 mė
nesių mokėsi lietuvių kalbos ir, 
atrodo, kad jau turi šios kalbos 
neblogus pagrindus. Sako, su
prasti ir skaityti jam geriau se
kasi negu kalbėti.

Kai atvyko į Lietuvą, pra
džioje gana daug keliavo ir ap
lankė nemažai Lietuvos miestų: 
Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Ig
naliną, Uteną ir kitus. Dabar 
jau mažiau važinėja, nes, kaip 
sako, daugiau darbo turi Vilniu
je. Dažnai stebi lietuviškas pro
gramas televizijoje, ypač žinių, 
nes tai irgi jį supažindina su 
Lietuva bei padeda daugiau kal
bos išmokti.

Ambasadorius teigė, kad 
paskutiniu laiku (kelių metų lai
kotarpyje) net patrigubėjo vizų į 
Ameriką norinčiųjų lietuvių 
skaičius, prašytojai turi ilgai 
laukti savo eilės, nes trūksta 
personalo ir patalpų našesniam 
darbui. Dabar yra statomas 
naujo konsulinio skyriaus prie 
ambasados namas, kuris įgalins 
efektyviau dirbti. Taip pat pažy
mėjo, jog duodama daugiau vi
zų (šiemet apie 4,000) tiems

(Nukelta į 9-tą psl.)

numatoma paversti menininkų 
kvartalu.

Nauja aplinka
Į Vilnių atvykome šeštadie

nį, birželio 23, tad jau sekma
dienio rytą prasidėjo nauja pa
žintis su Lietuvos sostine. Išgra- 
žėjęs ir atjaunėjęs senelis Vil
nius, ypač jo vidurmiestis, vin
giuotos ir siauros senamiesčio 
gatvės, skerstgatviai, gražiai at
naujinti namai. Dėkui Dievui, 
negirdžiu rusų ir lenkų kalbų, 
daug jaunimo, gražios lietuvai
tės su trumpais sijonukais, kas 
antras praeivis prie ausies pri-

K. BARONAS su savo brolvaikiu prie Giedraičių šventovės. 
Giedraičiuose yra gyvenęs K. Barono tėvas

JOHN TEFT, JAV ambasadorius Lietuvai, PL centro dovanų krautuvė
lėje. Iš k. Vaclovas Kleiza, jo žmona Asta, ambasadorius John Teft, 
Birutė Vindašienė, Stanley Balzekas Nuotr. Ed. Šulaičio

Kanados tautinių bendruomenių seminaras
Rengiamas Europos Vidurio ir Rytų bendruomenių 

Kanadoje tarybos simpoziumas
Suvažiavimo Prahoje, kuris 

įvyks 2002 m. lapkričio mėnesį, 
laukia 10 Vidurio ir Rytų Euro
pos kraštų. Jie laukia pakvieti
mo į Šiaurės Atlanto sąjungą 
(NATO).

Baltijos kraštus kankina ne
žinia, nes neaišku, ar pažadai 
liks tik pažadais, ar nepabūgs 
Vakarų Europos kraštai Rusijos 
ir ar neužgoš JAV biudžetiniai 
rūpesčiai dabartinių ŠAS plėt
ros užmojų.

Nors manoma, kad Lietuva 
stovi jau ant ŠAS slenksčio, bet 
visiems yra pasakyta, kad ŠAS 
priims tik tuos kraštus, kurie 
bus pasiruošę. Šiuo momentu 
visi giria karinį Lietuvos pasi
ruošimą. Laukiama žadėto biu
džetinio paskyrimo 2% (BVP) 
Lietuvos gynybos reikalams. Su 
nauju ministeriu pirmininku Al
girdu Brazausku mūsų nežinia 
nemažėja.

Baltijos ir kitiems kraštams 
yra labai svarbu patekti į ŠAS 
kad nepasikartotų Jalta. Kana
doje esančios Europos Vidurio 
ir Rytų bendruomenės supranta 
tą reikalą. Dėl to intensyviai 
pradėjo veikti Kanados Vidurio 
ir Rytų Europos bendruomenių 
taryba (Canadian Council of 
Central and Eastern European 
Communities CCCEEC), kuri 
viena ar kita forma egzistuoja 
jau apie 40 metų. Šiuo metu vei
kia 6 Kanadoje bendruomenės 
- lietuvių, latvių, estų, vengrų, 
lenkų ir ukrainiečių. Atstovau
jama maždaug 15% Kanados 
gyventojų, ir todėl jau esame 
verti politikų dėmesio. Be to, 

dėjęs bevielį telefoną, na, ir aiš
ku, Vokietijoje pirktų vartotų ir 
naujų automobilių srautas!

Deja, kas antram vairuoto-
jui atimčiau vairavimo leidimą. 
Nežinau, ar mokėčiau vairuoti 
automobilį Vilniuje, nes mano 
akimis vilniečiai, kauniečiai, 
klaipėdiečiai žaidžia su gyvybės 
pavojum. Tiesa, vairuotojai su
stoja pėsčiųjų perėjimui skirtose 
vietose, tačiau važiuodami gat
ve, ypač posūkiuose, jie lenkia 
vienas kitą tiesiog centimetrų 
atstumu.

Senamiestyje
Brolvaikio šeima gyvena ne

toli JAV ambasados. Tad į vi- 
durmiestį “katės šuolis”. Bet 
pensininkas architektas Vytau- 

Lenkijai įsijungti į ŠAS dau
giausia padėjo Kanada, kuri sa
ve laiko gynėja ir užtarėja mažų 
bei skriaudžiamų kraštų.

Mūsų tarybos užduotis yra 
supažindinti žmones ir valdžios 
atstovus su ŠAS plėtros svarba 
ir įtikinti min. pirmininką Jean 
Chretien, kad atėjus laikui pa
remtų mūsų narystę. Nutarėme 
rengti 2001 m. spalio 20 d. To
ronto universiteto patalpose se
minarą tema “NATO plėtros 
perspektyvos”. Seminaras vyks 
visą dieną. Yra pakviesti svar
būs politinių įdėjų žmonės. Jau 
yra sutikę dalyvauti - prof. Vy
tautas Landsbergis, Tomas 
Hendric Ilves, Estijos Užsienio 
reikalų ministeris, Indulis Ber
zins, Latvijos Užsienio reikalų 
ministeris, Anne Leahy, buvusi 
Kanados ambasadorė Rusijai, 
Mihąly Vaga, Vengrijos Finan
sų ministeris, Eric Margolis To
ronto Star korespondentas ir 
Paul Goble, komunikacijos di
rektorius iš Radio Free Europe. 
Laukiame atsakymo iš Zbig
niew Brzezinski. Tikimės, kad 
jo pranešimas bus įtaigus Kana
dos valdžios atstovams.

Bilietai į šį seimarą kainuos 
apie $50, įskaitant maistą. Audi
torijoje yra tik 500 vietų. Pir
menybę gaus kviesti svečiai ir 
mecenatai. Turėsime sutelkti lė
šas šio seminaro išlaidoms pa
dengti, bus aukų vajus. Infor
muosime TŽ skaitytojus, kad 
norintieji dalyvauti laiku galėtų 
įsigyti bilietus.

Natalija Liačienė

tas neleido dėdei vėl atgal už
kopti į namus, tad automobilį 
pastatydavome priešais Vidaus 
reikalų ministerijos rūmus (len
kų okupacijos metais Vilniaus 
vaivadija). Ėjome Pilies, Di
džiosios, Vokiečių, Aušros Var
tų gatvėmis, Gedimino prosp. 
Užsukom į šonines siaurutes 
gatveles, Gaono, Stiklių g-vę, 
apžiūrėjome garsųjį Stiklių vieš
butį, jo valgyklą.

Kambarių kainos nuo 600 
Lt iki 1,400 Lt (1 JAV dol. = 4 
Lt). Gražioje valgykloje vyno 
butelis - 630 Lt. Lankstinuke 
rašoma: “Stiklių viešbutis yra 
pačioje senamiesčio širdyje, 
prekybinėje buvusio žydų kvar
talo gatvėje, ties kuria subėga 
penkios siauros ir kreivos sena
miesčio gatvelės. Viešbutis įsi
kūręs 17 a. restauruotame pa
state. Stiklių restoranai jau se
niai pelnė tarptautinį pripažini
mą. Juose lankėsi daug garsių 
pasaulio žmonių, tame tarpe 
Danijos karalienė Margrete II, 
Švedijos karalius Karolis XVI 
Gustavas, Monako princesė Ka
rolina, Prancūzijos prez. F. Mil- 
terand, Suomijos prez. Mauno 
Koivisto”.

Vilniaus arkikatedroje
Nustebau įėjęs sekmadienį į 

arkikatedrą išklausyti šv. Mišių, 
- joje daug jaunimo. Pripratęs 
esu prie Vokietijos šventovių - 
jose tik žilagalviai. Tuo tarpu 
Šv. Stanislovo šventovėje tikrai 
ketvirtadalį sudarė graži Lietu
vos ateitis. Taigi komunizmas 
nepalaužė krikščioniškos jau
nuolių dvasios, nenuslopino jos 
Šv. Kazimiero šventovėje (ji at
naujinama) kadaise įrengtas 
ateistinis muziejus, nepagavo 
jaunimo įvairios sektos. Jauni
mas, pasivaikščiojęs katedros 
aikštėje, aplink varpinę, užeina į 
šventovę. Vieni atsiklaupę mel
džiasi, kiti, sėdėdami suole pa
skendę mąstysenoje.

Birželio 24 d. šv. Mišias at
našavo jaunas kun. Bernardas 
Augaitis, o birželio 30 d. - kun.

B, KROKYS

Artėjant Lietuvių tautodai
lės instituto suvažiavimui dail. 
Anastazijos Tamošaitienės mir
ties dešimtmečio ir jos kūrybos 
parodos proga, pravartu pa
žvelgti į A. A. Tamošaičių Lie
tuvių tautodailės instituto darbų 
tęsėją - valdybos pirmininkę Al
doną Veselkienę.

- Iš kokio krašto esate iš Lie
tuvos? Kur esate gimusi?

- Esu gimusi Vidutaičių 
km., Naktiškių valsč., Pagėgių 
apskr. Mokiausi Pagėgių ir Nu- 
ertingeno lietuvių gimnazijose. 
Mano tėvas buvo šaltkalvis, mo
tina mokėsi siuvėjos amato. Vė
liau jie buvo ūkininkai. Esu jau
niausia šeimoje iš aštuonių vai
kų. Anastazija buvo vyriausia. 
Audimo namuose buvo daug, 
nes didelė šeima.

- Kur mokėtės audimo me
no?

- Jo mokiausi Salzburgo ir 
Čikagos meno institutuose. Lie
tuvių tautodailės mokiausi An
tano ir Anastazijos Tamošaičių 
vedamojoje Y.M.C.A. Academy 
of Arts and Crafts Montrealyje. 
O svarbiausia - jų dailės studi
joje Kingstone (Kanadoje).

- Kur teko pasirodyti su savo 
austais kilimais, tautiniais lietu
vių drabužiais ir kita kūryba.

- Čia jau būtų per ilgas są
rašas, nes dalyvavau per 25 me
tus labai daug- kur. Neminėsiu 
tų, kurios kvietė į parodas, or
ganizacijų vardų tik vietoves: 
Toronte, Niujorke, Manitoboje, 
Vinipege, Otavoje, Čikagoje, 
Bogotoje, Kolumbijoje, Vene- 
zueloje. Kai kuriose vietovėse

Aldona Mažeikaitė-Veselkienė prie savo tautodailės kūrinio
Nuotr. Anne Linscott

Vaclovas Aliulis, MIC. Užėjęs į 
zakristiją, prisistačiau kun. V. 
Aliuliui kaip TŽ bendradarbis. 
Apkabino jis mane. Skaito ma
no straipsnius, prašė perduoti 
linkėjimus dr. prel. P. Gaidai. 
Malonu buvo pažinti vienuolį, 
nes apie jį esu rašęs vokiškame 
Elta žiniaraštyje.

Komuniją Vokietijoje daž
nai dalina moterys, įdedamos Ją 
į ranką. Pirmą sekmadienį jau
nas kunigas taip pat įdėjo į ran
ką, tačiau sekantį sekmadienį 
taip pat jaunas kunigas pakrai
pė galvą, duodamas suprasti, 
kad Komuniją jis man duos tik į 
burną.

Lietuvių tvirtovėje

Neaplenkiau ir Vilniaus ka
talikų tvirtovės Jenkų okupaci
jos metais - Šv. Mikalojaus 
šventovės. Juk joje priėmiau 
Pirmąją Komuniją iš kun. K. Či
biro rankų, iš palankaus lietu
viams vysk. K. Michalkevičiaus 
Sutvirtinimo sakramentą, čia 
gimnazijos kapel. kun. Taškū- 
nas atnašavo sekmadieniais šv. 
Mišias Vytauto Didžiojo gimna
zijos mokiniams, čia skambėjo 
Lietuvos himnas. Dabartinis 
klebonas (neužsirašiau pavar
dės) atidarė šventovės duris, 
kartu pažymėdamas, kad pen
kerius Mišias išklauso apie 
2,000 tikinčiųjų, daugiausia Vil
niaus krašto vietinių ne tik iš 
miesto, bet ir persikėlusių į sos
tinę Vilniaus krašto lietuviškų 
vietovių - Adutiškio, Dūkšto, 
Tverečiaus, Marcinkonių, Varė
nos, Druskininkų ar Gudijos 
pusėje likusiose žemėse tikintie
ji. Atnaujinamas šventovės vi
dus. Numatomos išlaidos - per 
2 min. Lt. Maža auka prisidėjau 
prie šventovės atnaujinimo.

1943 m. kovo 23 d. sovie
tams bombarduojant Vilnių vie
na bomba krito ant klebonijos, 
užmušdama kleboną kun. K. Či
birą. Jis dėstė Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje aukštesnėse klasėse 
tikybą, yra parašęs keletą vado
vėlių. Jo pamokslai buvo filoso

po keletą kartų, pvz. Čikagoje. 
Daug kur parodose buvo de
monstruotas kartu ir lietuviškų 
raštų audimas staklėse...

- Kaip ilgai užtrunka išausti 
vieną tautinių drabužių komplek
tą? Kiek jų esate išaudusi?

- Niekada neskaičiavau va
landų, kiek užtrunka išausti tau
tinį drabužį ir kiek jų išaudžiau. 
Man svarbu, kad tas tautinis 
drabužis būtų gražus. Visapusiš
kai! Taip pat svarbu, kokio Lie
tuvos krašto drabužis - žemai
tiškas, vilnietiškas... kad būtų 
vykęs spalvų derinys, gerai, gra
žiai techniškai išaustas.

* * *
Aldona Birutė Veselkienė 

su šeima buvo išsikėlusi gyventi 
į Čikagą. Ten 1980 m. įsteigė 
Tautodailės instituto skyrių ir 
gyvai reiškėsi to skyriaus veiklo
je, skaitė paskaitas, mokė audi
mo meno amerikiečių mokyklo
se. Šiuo metu ji gyvena Ganano- 
que, Ont. ir turi vieną mokinę - 
Danutę Krokytę-Gečienę. Ren
giasi keltis j naują audimo studi
ją Rambyne.

* * *
Anglijoje gyvenanti kinietė, 

pamačiusi lietuviškų juostų ka
talogą, susižavėjo jomis ir įsigei
dė išmokti austi jas. Tai gabi, 
keletą fakultetų baigusi, turinti 
honor degree iš matematikos. 
Jos pavardė - Chia Ching Euro
pa. Tėvai, protėviai - buvę vals
tybių ambasadoriai. Anglijoje ji
nai ištekėjo už Dawson ir vadi
nasi Europa Chang Dawson. 
Vyras mirė. Gavusi Londone iš 
audėjų organizacijos (paramą) 
atvyko pas Aldoną Veselkienę 
mokytis juostų audimo. Intensy
viai dirba, išmoko austi.

finiai, sunkiai suprantami jau
nesniųjų klasių mokiniams. Su
bombarduotos klebonijos vieto
je stovi naujas pastatas, priešais 
paminklas kun. K. Čibirui.

Kultūriniame centre
Kita vilniečių tvirtovė lenkų 

okupacijos metais J. M. Šlapelių 
knygynas. Dabartinis tęsinys - J. 
M. Šlapelių muziejus Didžiojoje 
g-vėje. Sutiko mane muziejaus 
vedėja A. Gudonytė. Tiesa, su
sipažinome prieš keletą metų 
susirašinėjimu, kadangi šio mu
ziejaus steigėja ir Spiritus mo- 
vens yra Kalifornijoje gyvenanti 
mano lietuvių kalbos mokytoja 
Gražutė Šlapelytė-Sirutienė, 
davusi vedėjos adresą. Ji laiš
kuose visuomet prašydavo ma
ne esant Vilniuje būtinai aplan
kyti muziejų.

Prisiminiau lenkų okupaci
jos metus, žemesnėse klasėse 
dėsčiusį lietuvių kalbą dr. J. Šla
pelį, knygyne dirbusią jo žmoną 
Mariją Piaseckaitę-Šlapelienę, 
languose išdėstytas lietuviškas 
knygas, ultimatumo dienomis 
lenkų chuliganų išdaužytus kny
gyno langus. Tad garbės knygo
je įrašiau: “J. M. Šlapelių mu
ziejus - tai Vilniaus lietuvių nu
eito Golgotos kelio paminklas”.

Svetimtaučių ekskursijos
Eidamas su žmona ir svaine 

į Aušros Vartų pusę pastebėjau 
prie Šv. Kazimiero šventovės tu
ristų grupę. Išgirdau lenkų kal
bą, tad paklausiau vyriškį, iš ko
kios vietovės. “Krokuvos” - at
sakė lenkas. “Iš kokios Lenkijos 
dalies, pan”? “Esu vilnietis, lie
tuvis”. Negali būti, vėl sako kro- 
kuvietis, juk “pan” nekalbate 
Vilniaus lenkų tarme!

Klaidingai apie šv. Kazimie
rą aiškina ekskursijos vadovė 
Šventojo lenkišką kilmę, lenkų 
didikų pastatytas šventoves Vil
niuje. Garsiai ir gan piktokai 
pataisiau vadovės svaičiojimus. 
Vieni tylėjo, kiti kažką sakė. Bet 
aš savo pyktį vis vien išliejau!

(Bus daugiau)



Kraštotyros darbų paroda
Alytaus rajono mokyklose surinkti duomenys apie šakotą savo krašto buitį

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

1995 m. kovo 6 d. Lietuvos 
kraštotyros draugijos suvažiavi
mo kreipimesi į švietimo sky
rius, Lietuvos mokyklų vadovus 
ir mokytojus buvo pasakyta:

“Įteisinkime mokyklinės kraš
totyros sąjūdį, struktūrą, pajėgią 
skatinti ne tik individualų mažo
sios gimtinės palikimą, bet ir 
kraštotyrinės medžiagos kaupi
mo, vertinimo ir publikavimo 
įgūdžius, mokinių kraštotyros 
parodas, konkursus, stovyklas, 
ekspedicijas bei žygius”.

“Atkurkime buvusius ir kur
kime naujus mokyklų muziejė
lius ar bent muziejinius kampe
lius - vaizdžią pagalbinę prie
monę daugeliui dėstomųjų daly
kų. Remkim juos materialiai. 
(...) Skatinkime jaunus mokyto
jus imtis šios veiklos, kad būtų 
kam pakeisti neįkainojamus 
darbus padariusių senųjų moky
tojų, daugelio garbės kraštotyri
ninkų gretas”.

Kraštotyrininkams padėti, 
patarti Irena Čepienė ir Seliu- 
kaitė 1996-m. parengė metodi
nius patarimus Mokyklinė kraš
totyra. Tai buvo labai geras 
orientyras einant nepatyrusiems 
savosios tautos pažinimo link.

Alytaus rajono Švietimo 
skyriaus vadovai, suprasdami 
kraštotyros, etninės kultūros, 
savo krašto, tautos pažinimo 
reikšmę pilnaverčiam žmogaus, 
piliečio, patrioto ugdymui, pa
kvietė mokytojus, vadovus, mo
kinius darban. Švietimo skyriaus 
vadovams patiems degant šia 
idėja, nesunku buvo permesti 
ugnies kibirkštėles į mokyklas.

Šiandieną matydami mūsų 
rajone surengtą trečią kraštoty
ros parodą, galime pasakyti, kad 
kraštotyros sąjūdis kiekvienais 
metais stiprėja, sąjūdžio ugnelė 
darosi kaitresnė, ji platėja ir di
dėja.

Eilė mokyklų surinko ne
mažai geros medžiagos apie 
tremtinius, politkalinius, okupa
cijai pasipriešinusius kovų daly
vius. Miroslaviškė Laimutė Gra- 
žulienė pateikė darbą Alytaus 
apskrities mokytojai-tremtiniai. 
Tai didelės apimties vertingas 
darbas mūsų skaudžiai praeičiai

Gyvenime
Seniai prisėdome 
Greta,
Pilkų akimirkų 
Gerasis drauge, 
Užgydė 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
Gerumą nešantį 
Ant delno, 
Su sielos
Praregėjimu skaudžiu, 
Rasos lašely dūžtantį 
Ir švelnų...

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

Gyvenimas laša...
Sustoja ant slenksčio 
Padykę, nedrąsūs 
Po šypseną tylią, 
Po ašarą neša...
Pavasarių saulėm 
Rugsėjai nulyja...
Į širdį, į saują 
Gyvenimas laša...

Gyvenimas laša, -
Vaikystė nutolo, <
Pritilo vardai, !
Neužaugusios kasos... j
Išaugo, išėjo ;
Pirmuoju atolu... <
Į širdį, į saują

. Gyvenimas laša... <
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atminti.
Įdomiai, dienoraščio forma 

pateikti mokytojos tremtinės 
Albinos Šapokienės atsimini
mai. Punios garsusis kraštotyri
ninkas P. Džervus pateikia žinių 
apie lagery kentėjusį, sovietinės 
valdžios nuteistą 10 metų vysku
pą Juozą Matulaitį, kunigą Sta- 
nislbvą Kiškį ir kt.

Mergalaukio pagr. m-klos 
kraštotyrininkė buvusi direkto
rė, Monika Butkevičienė, gerai 
pažįstanti mokytojus, žinanti jų 
nuopelnus mokyklai, rinko me
džiagą apie juos. Parodai patei
kė didelį darbą, skirtą ilgametei 
nusipelniusiai mokyt. Julijai 
Pangonienei ir Albinai Abro- 
maitienei. Minėtinas darbas, 
skirtas Mergalaukio k. meistrui 
Sigitui Karaliui, garsinančiam 
mūsų kraštą kryžiais, koplytstul
piais, akmenyse, medyje, metale 
prakalbintomis legendomis.

Punios vid. m-klos kraštoty
rininkas Petras Džervus paren
gė gražų darbą Žymesni Punios 
apylinkės žmonės. Kun. Jonas 
Dzekunskas, nuvykęs Ameri
kon, neužmiršo materialiai rem
ti savųjų. Paminėti Jonas ir Ri
mantas Juozapavičiai. Jonas - 
kaimo kapelos pirmasis smui
kas, visų dainų švenčių dalyvis. 
Rimantas, šalia muzikos, ir eiles 
rašo. Yra išleidęs eilių rinkinį 
Kaukės ir žodžiai.

Neužmirštas Stanislovas Kra- 
sinskas. Jis būdamas aklas, su
gebėjo baigti aukštesniąją Juozo 
Gruodžio muzikos mokyklą su 
pagyrimu. Rašo eiles, kuria mu
ziką; yra išleidęs knygelę Prie 
mano tako.

Kumečių mokyklos mokyto
jos Irena Akulavičienė ir Jurgita 
Andriuškevičienė su kraštotyri
ninkų būreliu pristatė parodai 
10 rodinių. Vienas jų skirtas 
mokytojai Adelei Krasnickienei, 
kuriančiai gražias eiles. Štai vie
no gražaus eilėraščio pradžia:
Pasakyk, kada grįši, 
Ilgam išleisti negaliu. 
Be tavęs paklys jaunystė, 
Nueis ne tuo keliu...

Ne tik Kumečius bei jo apy
linkes garsina Vladas Krušna - 
prieš 9 metus įsteigė privačią te
leviziją Peršikininkuose. Jis - 
dailininkas, skulptorius, už Ku
mečių gyvenvietės puošimą me
dinėmis skulptūromis apdova
notas bronzos medaliu. Visa tai 
neišslydo iš kraštotyrininkų aki
račio: užrašyta, nufotografuota 
ir parodai pristatyta.

Panemuninkų pradžios mo
kyklos mokytoja Albina Marcin
kevičienė parodai pristačiusi 3 
darbus; tai panemuninkų pradi
nės mokyklos plati istorija, to 
krašto tautosaka ir apie moky
toją Adomą Balyną. Jis išplėtęs 
kaime plačią švietėjišką veiklą.

Istorijos mokytoja Aušra 
Maižesienė iš Krokialaukio su
rinko žinias apie išnykusius kai
mus: Liuklingėlius, Griebtuvus, 
Stubelninkus, Šiugždu, Tamuliš-

Atsiųsta
ATEITIS, 2001, 06, nr. 1 (10). 

Redaktorė - Emilija Pundziūtė. 
(Daukšos 21, LT - 3000 Kaunas). 
Leidėjas - Ateitininkų federacija. 
Metinė prenumerata - $20 JAV, 
$30 - kan. Čekius rašyti “Ateitis 
Relief Fund” ir siųsti: JAV-be - 
Mečys Šilkaitis, 8889 Baywood Dr., 
Seminole, Fl. 33777; Kanadoje - 
Vincas Kolyčius, 86 Glenholme 
Ave., Toronto, ON M6H 3B1.

UŽ KALĖJIMO SIENŲ. Kali
nių laiškai kapelionui. Sudarytojas 
- Viktoras Skilandžiūnas. Redak
torius - Vytautas Pranulis. Laiškus 
iš anglų kalbos išvertė Gražina 
Liaudginienė. Leidybos centras 
“Dakra” (Studentų g. 48a - 209, 
LT - 3028, Kaunas). Kaunas, 2001 
m., 111 psl. Tai laiškai kanadiečiui 
kun. dr. Viktorui Skilandžiūnui, 
dvylika metų dirbusiam kapelionu 
Otavos kalėjimuose. Leidinyje su
dėta tiktai dalis būdingesnių laiškų. 
“Knyga skiriama tiems, kas patiria 
kalėjimo prievartą ir nelaisvę, ir 
tiems, kurie nori surasti kelią į kali
nio širdį ir protą”.

IŠGELBĖJĘ PASAULĮ... Žy
dų gelbėjimas Lietuvoje (1941- 
1944). Sudarė Dalia Kuodytė ir Ri
mantas Stankevičius. Meninis api
pavidalinimas - Albertas Broga. 
Leidėjas - Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ras (Didžioji g.17/1 Vilnius, 2001). 
Redaktorė - Rima Dulkinienė Vil
nius, 2001 m., 372 psl. Kaina - 14 
Lt. Šiame leidinyje sutelkta žydų 
gelbėjimą liečianti medžiaga - 
straipsniai, studijos, laiškai, nuo
traukos. Ilgoje pratarmėje minimi 
atitinkami straipsniai, studijos, laiš
kai, nuotraukos. Ilgoje pratarmėje 

kių ir kt. Planuose pažymėtos 
sodybos, gyvenusių žmonių pa
vardės, aprašyti papročiai - tal
kos vakaronės, kaimo Mišios. 
Vertas dėmesio labai kruopštus 
aprašymas Pangonių ir Bardzi- 
lauskų šeimų, turėjusių savo 
herbą, himną. Yra jų genealogi
jos medis.

Makniūnų kraštotyrininkai 
surinko geros medžiagos apie 
ežerų pavadinimų kilmę, užra
šyti įdomūs padavimai. Pateikta 
mokyklinė tautosaka. Surinktos 
žinios apie 1944 m. gruodžio 24- 
sios (NKVD) okupacinės ka
riuomenės įvykdytas žudynes.

Ryliškių pagr. m-klos kraš
totyrininkas Petras Krukonis 
plačiai aprašė išnykusį Levūnų 
km. Liškiavos kunigas sakęs, 
kad Levūnų gyvenvietėje žmo
nių gyventa Vytauto Didžiojo 
laikais. Darbe aprašyti žmonių 
darbai, verslas, kaimo išnykimo 
priežastys, kiekvieno Levūnų 
kaime gyvenusio žmogaus liki
mas. Plane nurodyta ir buvusios 
dūminės pirkios vieta.

Balninkų pagrindinės mo
kyklos kraštotyrininkai, rašyda
mi kaimo istoriją, pateikė ūki
ninkams anketas, kuriose buvo 
vienas iš keleto klausimų: “Ką 
galvojate apie kaimo ateitį?” 
Daugumos buvo atsakymas: 
“Kaimas be ateities”. Be patar
lių, mįslių, gyvulių vardų, su
rinkti ir keiksmažodžiai, vieto
vardžiai.

Nepaprastai vertingą darbą 
Iš Nemunaičio praeities parengė 
Vytautas Lankininkas. Man at
rodo, kad tai mokslinis darbas.

Daugų kraštotyrininkai nar
šo praeitį neaplenkdami šių die
nų. Daugų miestely ir jo apylin
kėse surinkta vertinga dzūkiška 
medžiaga apie senųjų buitį, pa
pročius, fotografuoti, nupiešti 
senoviai audimų raštai, pateikti 
audinių pavyzdžiai. Jie parengė 
darbą Tautinių mažumų buitis, 
papročiai, jų ryšiai su lietuvių 
tautos kultūra.

Daugų kraštotyrininkai yra 
pasiryžę pastatyti ar suręsti 
Dzūkų pirkią, kurioje rastų vie
tos jų parengti darbai, vyktų pa
rodos, garsintų Dzūkiją.

Mokyklose tęsiamas mo
kyklų istorijų rašymas. Tomo 
Noraus-Naruševičiaus vidurinės 
mokyklos kraštotyrininkų vado
vė Rasa Babarskienė nuolat pa
pildo ją. Ji yra surinkusi labai 
svarbių žinių apie kraštietį - 
Lietuvos nepriklausomybės kū
rėją, diplomatą Tomą Norų-Na- 
ruševičių. Parodoje esančiame 
darbe Tomas Nonis-Namševi- 
čius galima paskaityti derybų su 
sovietine Rusija sutartis. Tai 
medžiaga istorijos pamokoms.

Alytaus raj. Švietimo centro 
vadovė Lina Andrulevičienė pa
teikė parodai istoriškai reikš
mingą knygą Alytaus rajono švie
timo įstaigų istorija. Šis leidinys 
- šių dienų reformų atradimų ir 
praradimų nebylus liudininkas 
ateities pedagogams.

paminėti
minimi atitinkami straipsniai “Tė
viškės žiburiuose” ir kituose laik
raščiuose. Iš turinio matyti, kad šio
je srityje • atliktas didelis telkimo 
darbas.

LIETUVOS LAIKINOJI VY
RIAUSYBĖ. Posėdžių protokolai 
1941 m. birželio 24 d. - rugpjūčio 4 
d. Parengė dr. Arvydas Anušaus- 
kas. Redagavo Albina Venskevičie- 
nė. Dailininkas - Romas Dubonis. 
Leidėjas - Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ras (Didžioji g. 17/1, Vilnius LT- 
2001). Kaina - 10 Lt. Vilnius, 2001 
m., 184 psl.

Irena Valiukonytė, Stanislovas 
Lazutka, Edvardas Gudavičius, 
PIRMASIS LIETUVOS STATU
TAS (1529 m.). Redaktorės - Lirija 
Steponavičienė ir Gema Jurkūnai
tė. Dailininkas - Ramūnas Čepo
nis. Leidykla “Vaga” (Gedimino 
pr. 50, LT-2600. Vilnius). Vilnius. 
2001 m., 384 psl.

Teresė Ūksienė, LIEPSNOK. 
ŠIRDIE. Eilėraščiai. Redaktorius - 
Pranas Martinkus. Dailininkas - 
Marius Zavadskis. Meninis redak
torius - Tautvydas Majauskas. 
Techninis redaktorius - Vidmantas 
Zavadskis. J. Marcinkaus leidykla 
“Eldija” (SL-497 Aukštoji 11-2, 
LT-58OO Klaipėda). Kaunas, 2000 
m., 117 psl.

METMENYS, 80 (2001) Kūry
ba ir analizė. Išeina dukart per me
tus. Redaguoja Violeta Kelertienė, 
Rimvydas Šilbajoris. Administraci
ja - Marija Paškevičienė (306 55lh 
Place, Downers Grove, IL 60516, 
USA). Metinė prenumerata - $20 
JAV.

Vyriausieji torontiškio “Gintaro” šokėjai pavasarinėje tautinių šokių 
šventėje Anapilyje Nuotr. D. R. Puterių

“Tarp rūpesčių ir vilties”
Nauja Juozo Kojelio knyga išleista Lietuvoje. Tai publicistinių 
straipsnių rinktinė - tęsinys pirmojo tomo “Iš nakties į rytą”

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Prieš penkerius metus pa
rengiau spaudai išeivijos lietu
vių žurnalisto Juozo Kojelio pir
mąjį publicistikos tomą Iš nak
ties į rytą (“Garso” leidykla, 
Kaunas, 1996). Tai buvo stambi, 
per 500 psl. publicistikos rinkti
nė, kurioje sutelkti straipsniai 
atskleidžia lietuvių politinę ko
vą dėl Lietuvos laisvės anapus 
“geležinės uždangos”, Vakaruo
se. Knyga parodo lietuviškosios 
politinės veiklos išeivijoje bū
dus, priemones, organizacijas ir 
asmenybes, o kartu autentiškai 
paliudija, kiek tikėjimo, valios ir 
pastangų Lietuvos laisvei atgau
ti buvo parodyta išeivijoje, kiek 
reikėjo visuomeninės aukos ir 
savęs apribojimo toje kovoje iš
tverti 50 metų.

Nepaisant stambios knygos 
apimties, rinkinį sudarantys 
straipsniai tebuvo, palyginti, ne
didelė Juozo Kojelio žurnalisti
nės kūrybos, susikaupusios per 
keletą aktyvios veiklos dešimt
mečių, dalis. Panašių knygų iš jo 
straipsnių galėtų susidaryti dar 
bent keletas tomų.

Rinktinė Iš nakties į rytą 
skaitytojų buvo palankiai sutik
ta ir gan greit išsibaigė, nors iš
leista šiems laikams dideliu 
2,000 egz. tiražu. Poetas Ber
nardas Brazdžionis šią knygą 
yra pavadinęs “lietuviškos išei
vijos enciklopediniu faktų, datų, 
asmenų vardų, problemų vardy
nu arba lietuvių išeivijos gyveni
mo penkiasdešimties metų the
saurus (iš graikiško žodžio, reiš
kiančio lobį, atsargas, aukso 
kaip turto kaupimą)”, kuris Lie
tuvos žmonėms “ateina kaip va
de mecum į laužtą nenulaužtą 
didelę tautos medžio šaką už tė
vynės sienų”. Dar daugiau. Pats 
mūsų poezijos Maestro šią kny
gą statytų “knygų lentynoje šalia 
žymiųjų mūsų valstybininkų - 
Biržiškų, Krupavičiaus, Pakšto, 
Ereto, Dovydaičio, Landsber
gio, šalia diplomatų Turausko, 
Klimo, Dambravos...”

Paskatintas skaitytojų pa
lankumo, Juozas Kojelis ryžosi 
leisti dar vieną publicistikos to
mą. Paprašytas ir šį kartą jam 
talkinti, turėjau naują progą il
gesnį laiką pagyventi “švarių 
rankų” žurnalistikos pasaulyje. 
“Žodis gali būti aštus, bet jis tu
ri būti švarus”, - savo žurnalisti
nės etikos nuostatą apibrėžia 
Juozas Kojelis. Jo publicistikoje 
į kasdienybės tėkmę žvelgiama 
iš tam tikros distancijos, kad pa
aiškėtų esminiai žmogiškąją eg
zistenciją ir individo veiklos 
prasmę motyvuojantys dalykai. 
Čia nėra pigaus politikavimo, 
bet juntama išmintinga ir tauri 
moralinė pozicija, kurios taip 
stokoja šiandieninė Lietuvos 
žurnalistika. Būdinga, kad prieš 
20, 30, o net ir prieš 50 metų ra
šyti J. Kojelio straipsniai stebina 
aktualia perspektyva ir dabarti
niam metui.

Galima sutikti arba nesutik
ti su vienu ar kitu autoriaus tei
giniu, tačiau šio žurnalisto ne
galima apkaltinti nesąžiningu
mu. Pats sau keldamas aukš-

JUOZAS KOJELIS

čiausius profesinės etikos reika
lavimus, šito pageidavo ir iš kitų 
plunksnos brolių. Pakantus ir 
tolerantiškas žmogiškajai klai
dai, kylančiai iš nežinojimo ar 
supratimo stokos, J. Kojelis ta
čiau išskirtinai reiklus žurnalis
tinės etikos pažeidimams ar ki
toms visuomeninėms negero
vėms, pasirodančioms dėl asme
ninių interesų dangstymo visuo
meniniais šūkiais.

Sudaryti antrą J. Kojelio 
publicistikos tomą nebuvo leng
va. Ne dėl to, kad būtų trūkę 
medžiagos, bet priešingai - ne
buvo paprasta iš didelės gausos 
ją atrinkti ir susisteminti į vien
tisą, nuosekliai skaitomą knygą. 
Daug ir gerų straipsnių, vertin
gų ne vien išeivijos istorijos šal
tinių prasme, bet taip pat ir vi
suomeninės minties bei žurna
listinės kūrybos kokybės atžvil
giu, turėjo likti nepanaudota 
paprasčiausiai dėl vietos stokos. 
Todėl teko apsiriboti tam tikro
mis temomis ir tik dalimi jas 
nagrinėjančių straipsnių.

Antroji Juozo Kojelio pub
licistikos knyga Tarp rūpesčių ir 
vilties skiriasi nuo pirmosios pir
miausiai tuo, kad rinktinėje Iš 
nakties į rytą vyrauja politinė te
matika ir kovos už Lietuvos lais
vę problematika, tuo tarpu pas
taroji, išeinanti vienuoliktaisiais 
nepriklausomos Lietuvos me
tais, daugiau reflektuoja tos ne
priklausomybės turinį, apmąsto 
Lietuvos lietuvių ir išeivių pilie
tinės integracijos sunkumus, la
biau atsigręžia į kultūros klausi
mus, humanitarines, jaunimo 
problemas. Knygoje skelbiami 
straipsniai surinkti daugiausia iš 
išeivijos, o taip pat ir iš pastaro
jo meto Lietuvos spaudos. Su
dėti tokie, kokie buvo ir parašy
ti. Redaguoti labai nežymiai, 
pataisius tik būtinas rašybos, 
skyrybos, sintaksės, kai kur sti
liaus smulkmenas ir pritaikius 
prie dabartinės lietuvių kalbos 
reikalavimų. Vienur kitur, deri
nantis prie knygos sandaros ir 
gretimų straipsnių antraščių, 
buvo kiek pakoreguoti straips
nių pavadinimai. Šio pobūdžio 
redakciniai pataisymai atsispin
di Bibliografinėse pastabose. Vi
sos pataisos knygos autoriaus 
yra peržiūrėtos ir autorizuotos.

• Šv. Bernardas iš Clairvaux rašė 
apie popiežiaus rinkimus: “šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jį popiežiumi”.

Tėviškės žiburiai«2001.VIII.21«Nr.33-34(2684-2685)»psl, 7

d KLILTUKINEJE /I IKLOII
Inž. dr. Jurgis Gimbutas po 

ilgokos ligos gegužės 21 dieną mi
rė Bostone, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Gimė Maskvoje, 1935 
metais baigė Aušros gimnaziją 
Kaune, 1941 metais baigė Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą 
diplomuoto statybos inžinieriaus 
laipsniu; 1948 metais jau tremty
je, Vokietijoje, Stuttgarto Aukš
tojoje technikos mokykloje įsigijo 
inžinerijos daktaro laipsnį už di
sertaciją apie lietuvių senąją sta
tybą. 1940-1944 metais dirbo 
VDU Statybos fakultete laboran
tu ir vyr. asistentu. 1949 metais su 
šeima atvyko į Bostoną, JAV, ir 
1952 metais tapo Massachusetts 
valstijoje registruotu inžinieriumi. 
1949-1983 dirbo Fay, Spofford & 
Thorndike firmoje Bostone, kur 
1967 metais tapo firmos dalinin
ku ir statybos inžinerijos grupės 
viršininku. Projektavo ir prižiūrė
jo visą eilę stambių statybos pro
jektų JAV ir Kanadoje. Dalyvavo 
profesinėje veikloje pas amerikie
čius {Society of Civil Engineers, 
Bostono skyriaus valdyboje, 1972 
m. valdybos pirmininkas) ir jau 
nuo 1947 metų Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungoje (1955 m. 
Bostono ALIAS skyriaus pirmi
ninkas). Aktyviai reiškėsi išeivijos 
Lituanistikos institute bei Bal
tistikos studijų draugijoje (AABS), 
Bostono kultūros klube ir mielai 
prisidėdavo prie įvairios Bostono 
lietuvių, ypač skautų, veiklos.

J. Gimbutas jau nuo 1933 
metų dalyvavo skautiškoje veik
loje. Pažymėtas vyr. skautininko 
laipsniu, keliais apdovanojimais; 
Akademikų skautų sąjūdžio filis
teris, ilgametis LSS ir Vydūno 
fondo tarybų narys; Skautybės 
fondo valdyboje, jos pirmininkas 
nuo 1975 m. Aktyviai bendradar
biavo spaudoje: Technikoje (Kau
ne), Inžinieriaus kelyje, Technikos 
žodyje, Aiduose, Varpe, Draugo 
dienraštyje, Metmenyse, skautiš
koje - Mūsų vytyje. Paruošė visą 
eilę straipsnių, paskaitų, studijų 
įvairiuose suvažiavimuose, kong
resuose. Bendradarbiavo bosto- 
niškėje Lietuvių enciklopedijoje, 
redagavo statybos skyrių bei antrą 
jos papildymų tomą, anglų kalba 
išleistoje Encyclopedia Lituanica, 
prisidėjo ruošiant B. Kviklio Lie
tuvos bažnyčių II-VI t. architektū
riniu šventovių vertinimu. Su inž. 
J. V. Daniu 1974 m. parašė Stepo
no Kolupailos biografiją. Paskuti
nę jo knygą Lietuvos kaimo trobe
sių puošmenys su šimtais auto
riaus kruopščiai paruoštų brėži
nių 1999 m. išleido Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institutas 
Lietuvoje. Čia tik trumpai ir 
bendrais bruožais paminėta įvai
riapusė ir naši dr. inž. v.s. fil. J. 
Gimbuto veikla. Ji buvo šeimos, 
bendradarbių ir bičiulių kukliai 
pagerbta Bostone birželio mėne
sį. Viena iš trijų jo dukrų, Živilė, 
planuoja jo pelenus nuvežti į Lie
tuvą palaidojimui Kauno Petra
šiūnų kapinėse.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

“TŽ” bendradarbis K. BARONAS su savo žmona Vilniuje prie 
Gedimino paminklo

Antano Vaičiulaičio vardo 
premįja šiemet skirta įr birželio 
27 - minint A. Vaičiulaičio 95 
metų gimimo sukaktį įteikta 
jaunosios kartos prozininkei Re
natai Šerelytei už jos novelių trip
tiką Vėjo vėduoklė, Raudona ir 
balta ir Saldžioji valanda. Premiją 
įsteigė literatūrologas ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto profeso
rius Albertas Zalatorius, premijos 
mecenatė Washingtone, D.C., gy
venanti rašytojo našlė Joana Vai
čiulaitienė. Ši 4,000 Lt premija 
skiriama nuo 1995 m. kas dveji 
metai už geriausią novelę ar apsa
kymą išspausdintą Metų žurnale. 
R. Šerelytė, 31 metų amžiaus, gy
vena Vilniuje ir yra išleisdinusi 
novelių rinkinius Žuvies darinėji- 
mas (1995 m.), Balandų ratas 
(1997 m.) ir romaną Ledynmečio 
žvaigždės (1999m.). Anksčiau šią 
premiją pelnė veteranai Romual
das Granauskas už apsakymą Su 
peteliške ant lūpų, Juozas Aputis 
už savo 4 noveles ir Rimantas Ša
velis už apsakymą Tamarikso žy
dėjimas.

Dionizo Poškos Baublių mu
ziejų nori perimti Šilalės rajono 
savivaldybė, kad galėtų jam skirti 
lėšų ir rūpestingiau jį prižiūrėti. 
Šį pirmąjį Lietuvoje muziejų D. 
Poška įsteigė 1812 metais. Jo su
kviesti baudžiauninkai nukirto su
trūnijusį Baublio ąžuolą, išskapta
vo jo vidų, apdengė šiaudų stogu, 
iškirto du langelius ir duris. Į mu
ziejų buvo suneštos įvairios senie
nos, namų apyvokos reikmenys, 
surinkti iš įvairių Žemaitijos pilia
kalnių, o įėjimas buvo papuoštas 
mamuto iltimi. Tame ąžuolo ka
miene D. Poška mėgo dirbti: ra
šė, kūrė eilėraščius, rinko žodynui 
medžiagą, taisė rankraščius. Ne
trukus šalia Baublio buvo pastaty
tas ir Baublio brolis. D. Poškai mi
rus, muziejus sunyko, dingo daug 
rodinių; 1947 m. muziejus buvo 
atgaivintas, grąžinta dalis rodinių, 
o nuo 1962 m. paverstas Šiaulių 
Aušros muziejaus poskyriu. Pasta
ruoju metu muziejus negalėjo tin
kamai šiuo savo poskyriu rūpintis 
dėl lėšų stokos.

Japonuos vyriausybė padova
nojo Valstybinei M. Mažvydo bib
liotekai Vilniuje modernią vaizdo 
ir garso aparatūrą. Birželio 8 d. 
Sony bendrovės inžinieriai baigė 
įrengti šiuos apie 1.5 milijono litų 
vertės aparatus. Bibliotekos lan
kytojai galės naudotis 20-čia stalų 
aprūpintų visokio tipo garso (gar
so juostelių, kompaktinių plokšte
lių ir kt.) įrangomis; dar 10 stalų 
bus aptarnaujami iš centrinių gar
so įrangų. Įrengta vaizdo ir garso 
studija, kurioje vaizdo ir garso 
dokumentus galima kopijuoti bei 
peržiūrėti. Taip pat iš tų fondų 
buvo moderniai įrengta konferen
cijų salė. Naujos aparatūros pri
statyme dalyvavo Japonijos amba
sados reikalų patikėtinis Toyoshi 
Matsuyama, Lietuvos kultūros 
ministeris, Sony bendrovės at
stovai. G.K.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO 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 
y.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 2.90%
180-364 d. term.ind................... 2.95%
1 metų term. Indėlius................ 3.05%
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...............3.05%
1 metų GlC-met. palūk...............3.30%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............4.10%
4 metų GlC-met. palūk............ . 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.65%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable”...............................2.90%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 3.55% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 4.70% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 4.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.35% 
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..................7.00%

Sutarties paskolas 
nuo..................7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.75%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.25%
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. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” korfBlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RONCESVALLES-HIGH 
PARK BLVD.

Skubiai parduodamas 6 kamb. 
namas. Pomirtinis pardavimas. 
Kaina $249,900.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

tel. 416-769-1616
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/2%
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)

stra Travel______
& Services Inc

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P1A7

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 į Lietuvą rugpjūčio mėnesį. Dėl datų, maršruto ir 
kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1 -866-566-1366.

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

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

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

Jubiliejiniame ŠALFASS lauko teniso turnyre liepos 5-6 d.d., Toronte 
mišraus dvejeto laimėtojai: kairėje Algis Veliuona (JAV) ir dr. Gina Gin- 
čauskaitė (Toronto); Dalia Trumpickienė-Grajauskaitė ir Petras Tutlys 
(Toronto) II vieta; viduryje - Eugenijus Krikščiūnas

®ž>SPORTAS
2001 m. baltiečių lauko 

teniso pirmenybės
2001 m. Š. Amerikos baltiečių 

lauko teniso pirmenybės įvyks šeš
tadienį, rugpjūčio 25 ir sekmadienį, 
rugpjūčio 26, Wickertree Tennis 
Club, 5670 Maple Canyon Dr., Co
lumbus, Ohio, tel. 614-882-5724. 
Vykdo latviai.

Programa: Vienetai - vyrų (ne
riboto amžiaus), moterų (neriboto 
amžiaus), vyrų senjorų ir jaunių. 
Dvejetai - vyrų, moterų, mišrus ir 
vyrų senjorų. Vyrų senjorų ir jaunių 
klasių skaičius ir amžius bus nusta
tyta, paaiškėjus dalyvių skaičiui. 
Dalyvauti kviečiami visi estų, latvių 
ir lietuvių kilmės žaidėjai. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose rungty
se. Kiekvienam žaidėjui leidžiama 
dalyvauti ne daugiau kaip 3-se 
rungtyse.

Dalyvių registracija užbaigia
ma rugpjūčio 23 d., 12 v.p.p. (gauta 
paštu, faksu ar telefonu). Žaidimai 
prasideda rugpjūčio 25 d., 9 v.r. Iš
ankstinė registracija atliekama ir 
informacija gaunama pas turnyro 
vadovą šiuo adresu: Arturs Zageris, 
P.O.Box 21874, Columbus, Ohio 
43221. Tel. 614-459-5200, ext. 233, 
faksas 614-459-1151.

Lietuvių dalyvavimą koordi
nuoja ŠALFASS-gos lauko teniso 
vadovas Eugenijus Krikščiūnas, 105 
Anndale Drive, Willowdale, Onta
rio, Canada M2N 2X3. Tel. 416- 
225-4385, e-paštas: dkrik3@home. 
com

Pradinis mokestis suaugu
siems: $50 JAV asmeniui, nepai
sant rungčių skaičiaus. Jauniams 
(žemiau 19 metų) - $25. Čekį rašyti 
Arturs Zageris. Nakvynėms, ne
brangiom kainom, yra pasirinkimas 
tarp 5 viešbučių, netoli teniso pa
talpų, taip pat ir praeitų metų tur- 
nyro*AmeriSuites viešbutis.

Varžybos vyks privačiame klu
be su 8 vidaus aikštėmis. Žaidimo 
sąlygos labai geros. Klubas rezer
vuotas abi dienas baltiečių turnyrui. 
Lietuviai tenisistai kviečiami gau
siai dalyvauti.

ŠALFASS lauko teniso komitetas 

2001 metinis ŠALFASS-gos 
golfo turnyras

Čikagos lietuvių golfo klubas 
metinį ŠALFASS-gos golfo turnyrą 
rengia 2001 m. rugsėjo 1 ir 2 d.d., 
Golf Academy - Swan Lake Golf

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

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

Resort, 5203 Plymouth-Laport 
Trail, Plymouth, Ind. Tel. 219-535- 
5680 arba 800-582-7539.

Varžybos bus komandinės ir 
individualinės. Komandinės varžy
bos vyks vyrams ir moterims. Vyrų 
komandą sudaro 9 žaidėjai, moterų 
- 7 žaidėjos. Individualinės varžy
bos bus vykdomos šiose klasėse: vy
rų meisterių, vyrų A, B, C ir D, vy
rų senjorų (gimusių 1936-41 m.), 
vyrų veteranų (gimusių 1935 m. ir 
vyresnių), jaunių (gimusių 1983-83 
m.), jaunučių (gimusių 1987 m. ir 
vėliau) ir moterų A ir B (neriboto 
amžiaus).

Turnyro tvarkaraštis. Rugpjū
čio 31, penktadienio vakare - galu
tinė registracija, žaidėjų prisistaty
mas. Rugsėjo 1, šeštadienį, 8 v.r. 
(punktualiai) - varžybų pradžia va
kariniame aikštyne. Rugsėjo 2, sek
madienį, 8 v.r. (punktualiai) - var
žybų tęsinys rytiniame aikštyne. 5 
v.p.p. (apytikriai) - apdovanojimai, 
vakarienė ir turnyro uždarymas.

Pradinis mokestis: individuali
nės varžybos - $30, komandinės - 
$40, uždarymo vakarienė - $20. Vi
si mokesčiai JAV valiuta. Čekį ra
šyti - Chicago Lithuanian Golfers 
Assoc.

Čikagos lietuvių golfo klubas 
ŠALFASS centro valdyba 

ŠALFASS 
suvažiavimas

Metinis visuotinis 2001 m. 
ŠALFASS suvažiavimas įvyks 2001 
m. lapkričio 17 d. Klivlando Lietu
vių Namuose, 877 East 185-th 
Street, Cleveland, Ohio. Telefonas: 
216-531-2131. Suvažiavimo pradžia 
-11 v.r.

Pagal ŠALFASS statutą, suva
žiavime sprendžiamuoju balsu daly
vauja sporto klubų rinktieji atsto
vai, sporto klubų pirmininkai ar jų 
įgaliotiniai, ŠALFASS rinktieji bei 
skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS 
garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fizi
nio auklėjimo mokytojai, sporto ve
teranai, lietuviškų organizacijų bei 
spaudos atstovai ir visi lietuvių 
sportiniu judėjimu besidomį as
menys.

Organizacijos ar asmenys, no
rintieji gauti smulkesnių informaci
jų ar pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į ŠALFASS centro valdy
bos pirmininką Audrių Šileiką, 150 
Colbeck Str., Toronto, Ont. M6S 
1V7, Canada. Tel. 416-767-6520. 
Faksas: 416-760-9843. E-paštas: 
hrc@idirect.com

Šalia einamųjų ŠALFASS rei
kalų, vienu iš svarbesnių darbotvar
kės punktų bus ŠALFASS centro 
valdybos, revizijos komisijos ir gar
bės teismo rinkimai.

ŠALFASS centro valdyba

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Lauko tenisas jubiliejinėse 
sporto žaidynėse

Jubiliejinių ŠALFASS lauko 
teniso turnyre, įvykusiame Thorn- 
cliffe Park teniso klube, Toronte 
liepos 5-6 d.d. dalyvavo 27 žaidėjai
- 3 iš Lietuvos, kiti iš JAV, Hamil
tono ir Toronto.

Vyrų vienete pirmą vietą lai
mėjo G. Saunoris (Hamilton) prieš 
R. Tarasevičių (Cleveland), trečią - 
E. Krikščiūnas (Tor.) prieš P. Tutlį 
(Tor.). Vyrų vienete (45 m. ir vyr.) 
pirma vieta teko Ant. Lekstučiui 
(Lietuva), antra - A. Šlekiui (Ma
ryland);^ kartu gavo ir pirmą vie
tą kaip ŠALFASS-gos žaidėjas, tre
čia vieta - Vyt. Vaidžiuliui (Lietu
va), o ketvirta - dr. R. Karkai, o 
kaip ŠALFASS-gos žaidėjui pri
klausė antra vieta. Vyrų vienete (65 
m. ir vyr.) pirmą vietą laimėjo J. 
Vodopalas (Virginia), antrą - dr. 
A. Saunoris (Hamilton), trečią - A. 
Budininkas (Hamilton).

Jaunių tarnyre (18 m. ir jaun.) 
pirmą vietą išsikovojo R. Zdanavi
čius (Lietuva); antrą - S. Krikščiū
nas (Tor.), kartu gavo ir pirmą vie
tą kaip ŠALFASS-gos žaidėjas; tre
čią - L. Turzcyn (Tor.), gavęs ir 
antrą vietą kaip ŠALFASS-gos žai
dėjas; ketvirtą - A. Turczyn (Tor.), 
kaip ŠALFASS-gos žaidėjai pri
klausė trečia vieta.

Moterų vienete pirmą vietą ga
vo A. Varnelis-Murdoch (Michi
gan) prieš D. Saunorienę (Hamil
ton) ir trečią vietą D. Trumpickie- 
nė (Hamilton) prieš G. Ginčauskai- 
tę (Tor.)

Vyrų dvejete: pirma vieta teko 
A. Budininkui, J. Vodopalui, antra
- E. Krikščiūnui, A. Veliuonai 
(Maryland). Trečios vietos žaidy
nės dėl susižeidimo neįvyko. Mote
rų dvejete: pirmą vietą laimėjo A. 
Varnelis-Murdoch, G. Ginčauskai- 
tė, antrą - D. Trumpickienė, P. 
Tutlys. Turnyre labai gerai pasiro
dė 13 m. jaunuolis iš Lietuvos Ro
kas Zdanavičius, kuris pasigedo di
desnio teniso populiarumo jaunimo 
tarpe.

Teniso žaidynes organizavo ir 
joms vadovavo E. Krikščiūnas, tal
kinamas J. Žukausko (Tor.), P. 
Tutlio ir E. Vodopalienės. V.K.

Lauko teniso turnyre svečias iš 
Lietuvos Vytas Vaidžiulis (kairėje), 
laimėjęs vyrų klasėje III-čią vietą ir 
torontietis Eugenijus Krikščiūnas

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

MOKAME
2.85% už 30-89 d. term, indėlius 
2.90% už 90-179 d. term. Indėlius 
2.95% už 180-364 d. term, indėlius 
3.05% 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 
3.05% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest. 
4.10% už 3 m. GIC Invest. 
4.50% už 4 m. GIC invest. 
4.65% už 5 m. GIC invest. 
2.90% už RRSP & RRIF Ind.
3.55% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.70% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
5.35% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
2.90% 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.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.
(var.rate)

1 metų........................5.75%
2 metų........................6.60%
3 metų........................6.25%
4 metų........................6.90%
5 metų........................6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: 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:
Pirmad., 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 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.net

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

DR. STASYS DUBICKAS

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.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Olimpinis krep

šininkas R. Kurtinaitis atsistatydino 
iš Lietuvos sporto vadovo posto ir 
sekantį sezoną dirbs Ukrainoje - 
“Kyiv” klube. Jis greičiausiai bus 
krepšinio klubo vadovu.

DVIRAČIAI: Daugiadienėse 
moterų dviračių lenktynėse “La 
Grande Boucle Feminine”, kurios 
neoficialiai vadinamos “Tour de 
France”, priešpaskutiniame - 13- 
ajame - etape, Rasa Polikevičiūtė 
užbaigė ketvirta ir bendroje įskaito
je iš šeštosios vietos pakilo į penk
tąją.

LENGVOJI ATLETIKA: 
Maskvoje vykusiame finaliniame 
pasaulio taurės turnyre, tarp 32 
stipriausių planetos penkiakovinin- 
kų, vilnietis Edvinas Krungolcas iš
kovojo pasaulio šiuolaikinės pen
kiakovės taurę. Edmontone vyku
siose pasaulio varžybose Lietuvos 
disko metikas Virgilijus Alekna tu
rėjo pasitenkinti antrąja vieta. Pir
mąją vietą ir pasaulio meisterystę 
laimėjo vokietis Lars Riedel. Ta
čiau tarptautinės lengvosios atleti
kos federacijos (IAAF) “Auksinės 
lygos” serijos varžybose Šveicarijo
je Virgilijus vėl buvo pirmas (69 m 
95 cm), antras - gudas V. Kaptiuch 
(67 m 48 cm), o Edmontone pasau
lio čempionu tapęs L. Riedel liko 
penktas (66 m 14 cm).

ORIENTAVIMASIS: Alytaus 
rajone vykusiose tarptautinėse var
žybose “Takas 2001” elito grupėse 
nugalėjo S. Ambarazas (Šiaulių 
“Sakas”) ir J. Ražaitienė (Kauno 
“Medeina”).

PLAUKIMAS: Fukui (Japoni
ja) vykstančių vandens sporto šakų 
planetos pirmenybių plaukimo 
rungtyje Lietuvos plaukikams lai
mėti aukštesnių vietų nepavyko.

FUTBOLAS: Peržengus pusiau 
sezoną LFL komandos išsidėstė se
kančiai: 1. “Kaunas” 48 taškai, 2. 
Klaipėdos “Atlantas” 44 t., 3. Vil
niaus “Žalgiris” 40 t., 4. Panevėžio 
“Ekranas” 29 t., 5. Kauno “Inka
ras” 23 t., 6. Kėdainių “Nevėžis” 22 
t., 7. Vilniaus “Gel. Vilkas” 18 t., 8. 
Šiaulių “Sakalas” 18 t., 9. Rūdiškių 
“Vėtra” 12 t., 10. Alytaus “Daina
va” 12 t. V.P.

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

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS! 

DĖMESIO! Rugsėjo mėnesį Medelis atostogauja!
Visus ketinančius į Lietuvą skristi rugsėjo ar spalio mėnesiais 

kviečiu pasinaudoti mano nupiginimais ir naujomis rudeninėmis 
kainomis. Užsisakykit pramatytas keliones iki rugpjūčio galo, tik 
pas mane asmeniškai, - gausite garantuotai geriausias 
kainas! Dar vis turiu metus galiojančių bilietų su veltui pakei
čiamomis grįžimo datomis. TEIRAUKITĖS!
Toronto ištaigoje būsiu trečiadieniais iki rugpjūčio 29 d. ir po to tik nuo 
rugsėjo 26 d. tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - 
sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
ALGIS @ 133 Roncesvalles Avė.

TORONTO, Ont. M6R 2L2
MEDELIS MS 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 telefoniniiį 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:hrc@idirect.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ginti nelabai daug: Vokietija 7, 
Rusija su JAV po 19.

Zelda McCague, gyvenusi 
Beeton (Ontario) miestelyje, 
mirė sulaukusi 113 metų am
žiaus. Ji buvo viena iš seniausių 
moterų visame pasaulyje. Gi
musi ūkyje netoli Alliston (On
tario) šešių vaikų būryje 1888 
metų kovo 31 dieną, kai Vikto
rija buvo Britų imperijos kara
lienė, Eifelio bokštas, Titanikas 
laivas ar brolių Wright lėktuvas 
dar nebuvo pastatyti, tapo pen
sininke 1958 metais būdama 70- 
metė. Vedė 1907 metais kaimy
nystėje gyvenusį ūkininką, su
laukė 4 vaikų, iš kurių du dar 
gyvi: Elwood, 86 metų, ir Freda, 
92 metų. Paliko 16 pro-vaikai- 
čius ir 6 pro-pro-vaikaičius.

The Sporting News rugpjūčio 
13 d. laidoje paskelbė 375 Siau
rės Amerikos miestų įvertinimą 
pagal jų sporto rinktinių sėkmę, 
sporto entuziastų paramą bei 
bendrą miesto sportinę atmo
sferą. Niujorkas tapo pirmuoju 
visame kontinente, Torontas 
pirmuoju Kanadoje (20-tas Š. 
Amerikoje). Kiti Kanados mies
tai išsirikiavo sekančiai: Otava 
(37-ta), Vankuveris (41-mas), 
Edmontonas (42-ras), Kalgaris 
(46-tas), gi Montrealis tapo pas
kutiniuoju, 375-lu. “Montrealis 
yra nuostabus miestas su pui
kiais muziejais, gražia architek
tūra ir pasakiškais restoranais - 
rašo šis žurnalas, - bet sporto 
atžvilgiu jis tik kaip vaikų dar
želis”.

Kanadoje milijonierių skai
čius nuo 1996 metų pakilo 40% 
iki 315,000; 2010 metais tikima
si, kad jų bus net 915,000. Cap 
Gemini Ernst & Young Canada 
2001 m. gegužės mėn. tyrime 
pateikti skaičiai rodo, kad visa
me pasaulyje milijonierių skai
čius paaugo 180,000 iki 7.2 mili
jono, iš kurių 2.54 milijono gy
vena Šiaurės Amerikoje, 2.31 
milijono Europoje ir 1.7 milijo
no Azijoje. Kanadoje milijonie
rių daugiausia Ontario provin
cijoje - 133,560 (1 iš 87 gyven
tojų), Kvebeke jų yra 66,150 (1 
iš 111), prerijų provincijose 52, 
ffW^X^X^X^H^X^X^X^M^H^M^X

Amerikos...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

studentams, kurie vasaros metu 
nori važiuoti užsidirbti į Ame
riką, čia įgyti darbo patirties, 
patobulinti anglų kalbą ir pan.

Ambasados tikslas
Ambasadorius džiaugėsi, kad 

neseniai dalyvavo Amerikos in
vestuotojų - “Penninox” ben
drovės plieno gamyklos atidary
me Klaipėdoje. Čia buvo inves
tuota apie 35 mil. dolerių ir da
bar joje yra apie 130 darbo 
vietų.

Panašių investuotojų ieško
ma ir daugiau, o be to padeda
ma JAV firmoms kurtis Lietu
voje. Ne vien tik verslas amba
sadoriui ir jos tarnautojams rū
pi. JAV ambasada turinti pen
kis pagrindinius tikslus: a. remti 
demokratiją ir laisvą rinką; b. 
skatinti ir remti Lietuvos inte
graciją į Vakarų struktūras bei 
organizacijas; c. skatinti teisinės 
sistemos stiprinimą, mažinti ko
rupciją bei nusikalstamojo pa
saulio įtaką; d. stengtis gerai pa
tarnauti JAV ir Lietuvos pilie
čiams vizų ir verslo reikalais; e. 
remti JAV verslininkus, skatinti 
JAV investuotojų pastangas bei 
privatizaciją.

Ambasadorius pažymėjo, jog 
jo geras daugas yra Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
su kuriuo dažnai pasikalba įvai
riais rūpimais klausimais ir su 
juo visada randa bendrą kalbą.

920 (1 iš 98), Br. Kolumbijoje 
49,455 (1 iš 82) ir paatlantės 
provincijose 12,600 (1 iš 189). 
Visuose turto apskaičiavimuose 
nebuvo įtraukta asmeninio ne
kilnojamo turto vertė. Bet tame 
tyrime taip pat pastebėta, kad 
didelė dalis naujųjų Kanados 
milijonierių praturtėja gavę pa
likimus - jų tėvai ir seneliai, ka
daise pigiai pirkę namus ir va
sarnamius, vėliau pardavę juos 
žymiai didesnėmis kainomis, ar
ba sutaupę pinigus kukliai gy
vendami, palieka savo vaikams 
ir anūkams nemažus turtus. 
2000 metais 64,000 palikimų 
Kanadoje buvo verti $41 bili
jono.

Kamerinę operą Kopernikus 
birželio 21-23 d.d. Torontui 
MacMillan teatre pristatė bend
romis jėgomis Montrealio ope
ra ir Banffo menų centras. Ši 
opera Montrealyje gimusio ka
nadiečio kompozitoriaus Clau
de Vivier (1948-1983) buvo su
kurta (jis pats parašė ir muziką 
ir libretą) prieš dvidešimtį me
tų, bet tik nesenai ji pirmąsyk 
išvydo scenos šviesas. Opera nė
ra apie lenkų astronomą Ko
perniką, bet šis pavadinimas pa
rinktas pasak autoriaus todėl, 
kad “jis pirmas suvokė, kad Že
mė nėra visatos centras, ir tuo 
nustatė gaires žmonijai nuolat 
ieškoti prasmės naujų horizontų 
tyrinėjime”. Opera, savotiška 
“paslaptinga pasaka”, labai 
trumpa, trunka tik valandą su 
septyniais solistais, nedainuo
jančiu mažu meškiuku ir aštuo- 
niais muzikais. Dalis dainuoja
ma prancūziškai su angliškais 
užrašais virš scenos, dalis - vai
kišku švebeldžiojimu. Muzika 
įdomi, neįprasta, kitokia, “tyri
nėjanti naujus horizontus”; ope
ros pagrindinė mintis, atrodo, 
parodyti, koks trapus, savotiš
kas yra vaikų pasaulis; kaip 
svarbu jo nepažeisti.

Žymiojo Dionne penketuko 
trečia narė, Yvonne, mirė su
laukusi 67 metų amžiaus po vė
žio operacijos Charles LeMoyne 
ligoninėje netoli Montrealio. 
Penkios Dionne sesutės gimė 
1934 metais neturtingoje pran
cūzakalbių šeimoje šiaurinėje 
Ontario provincijos dalyje. Tuo 
metu šis penketukas buvo dide
lė sensacija, ir Ontario valdžia, 
teisindamasi, kad nori “apsau
goti jų silpną sveikatą” sesutes 
įtaisė vadinamame Quintland 
parke Callander (Ontario) vie
tovėje, kur 3 milijonai turistų 
galėjo jas pamatyti už tam tikrą 
mokestį. Ekonominės depresi
jos metais provincija pelnė apie 
$500 milijonų, bet sesutėms iš 
to naudos nebuvo. Vėliau, 1943 
metais, buvo atiduotos auginti 
svetimai šeimai, prie kurios jos 
niekada nepritapo. Dvi iš jų mi
rė anksčiau: Emilie, sulaukusi 
20 metų, Marie - 35 metų. Dar 
dvi, Annette ir Cecile, yra gyvos 
ir gyvena netoli Montrealio.

Penkių metų mergaitė var
du Angel, palikta Toronto prie
miesčio Scarborough 7-to aukš
to bute 14-metės sesutės prie
žiūroje, pro langą mėtė savo 
žaislus vaikams žaidžiantiems 
ant pievelės, kol pati iškrito. 
Laimingu sutapimu, po lietaus 
pievelė buvo minkštesnė negu 
paprastai, ir mergaitė, matyt, 
kojomis pirma pasiekė žemę. 
Toronto ligoninėje jai sutvarkė 
lūžusią koją, nuramino jos iš
gąsti ir, neradę nieko daugiau 
sužalota, netrukus išleido na
mo. Kaimynystėje dar ilgai buvo 
kalbama apie šį “stebuklingą 
įvykį”, o vienas vaikas susuma
vo žiniasklaidai: “Angeliukai iš
gelbėjo Angel”. G.K.

Braziluos lietuviai iškylauja savo vasarvietėje “Lituanika” Nuotr. A. Rudžio

Paciento veidas Dr-wtautasmešką
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

We»t Realty Inc.

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

Melžėja Lietuvos kaime vasaros metu Nuotr. V. Kapočiaus

Iš veido išraiškos apie atsė
linančią ligą galima sužinoti 
dažnai kiek ankščiau, negu iš 
kraujo analizės, elektrokardio
gramos, endoskopijos, kitų spe
cialių tyrimų bei testų. Ypač 
svarbios akys. Akių žvilgsnis yra 
toks pat įvairus, kaip vaivorykš
tė. Tai besijuokiančios, žvalios, 
gyvos, blizgančios, judrios arba 
atvirkščiai - liūdnos, nedrąsios, 
blausios, užgęsusios, nuleistos 
akys.

Žymiausi praėjusių šimtme
čių fizionomikos tyrinėtojai bu
vo anglas R. Fladd (1547-1637) 
ir neapolietis G. Battista della 
Porta (1539-1637). Kiek vėliau 
šioje srityje sėkmingai dirbo 
prancūzų dailininkas ir tapybos 
teoretikas Ch. Lebrin. Unikalus 
jo darbas Dvasinių būsenų išraiš
kos, iliustruotos jo paties gra
viūromis, išvydo pasaulį 1727 m. 
Šiandien jau niekam nekelia 
abejonių įžymaus visų laikų fi- 
zionomiko, šveicarų dvasininko 
ir poeto J. Lavoret (1772 m.) 
teiginys, esą žmonių veidus gali
ma skaityti kaip knygas. J. La
voret įsitikinimu, skirtumas tik 
toks, jog veidai perskaitomi 
greičiau negu knygos ir yra ma
žiau apgaulingi. Kad greičiau, 
taip, bet kai dėl apgaulingumo 
būna įvairiai.

Mimika yra integralinis pro
cesas, kuriame reiškiasi įvairios 
raumenų reakcijos. Jų jėga bei 
pobūdis dažniausiai gana dina
miški, ir tai gali lemti jaunų 
žmonių kaleidoskopišką veido 
išraišką. Mimiką būtų sunku 
įvertinti nagrinėjant ją atitrauk
tai, izoliuotai nuo centrinės ner
vų sistemos funkcinės būklės. 
Kaip liudija fiziologijos duome
nys, mimikos raumenų judesiai 
yra universali galvos smegenų 
žievėje vykstančių procesų (jė
gos, paslankumo ir pusiausvy
ros) išraiška.

Tačiau veido ekspresijai tu
ri įtakos ir smegenų požievio 
veikla, kuri nuo mūsų valios ne
priklauso. Vadinasi, į veido iš
raišką reikėtų žiūrėti dvejopai: 
ir kaip į sąmoningą, ir kaip į pa
sąmonės procesą, kurio asmuo 
gali net ir nesuvokti, o tada jo ir 
nemaskuoja.

Vadinasi, kai kam iš tikrųjų 
vertėtų nešioti senojo japono 
Kobo Abės kaukę. Tačiau ar tai 
moralu? Gyvenimo praktika liu
dija, kad taip. Jau esame rašę 
(TŽ, 2000, 28 nr.)> kad psichine 
liga galima užsikrėsti. Tai vyksta 
rečiau. Tačiau nuotaika per
siduoda lygiai taip pat, kaip pvz. 
ir gripo virusas.

Būtų puiku, jeigu mūsų 
nuotaika visada būtų žvali ir ge
ra. Deja, neretai, esti atvirkš
čiai. Bet ir tada ji persiduoda 
mūsų artimiesiems, bendradar
biams, net atsitiktinai sutik
tiems žmonėms įstaigoje, biblio
tekoje, troleibuse. Tai gali su
kelti nesusipratimus, nes blogos 
nuotaikos priėmėjas, priklauso
mai nuo jo psichinės būsenos, 
gali tą blogą nuotaiką padidinti 
tiesiog geometrine progresija. 
Kas gi nėra stebėjęs anekdotiš
kų atvejų, kada mūsų atsitikti
nai bloga veido išraiška, atsira

dusi pvz. dėl iškritusios danties 
plombos, kažkokio neaiškaus 
susijaudinimo dėl nevykusiai at
likto darbo arba atsisėdus skers
vėjy sukelia grandininę reakciją 
ir žymiai sustiprėjusi grįžta at
gal. Šie procesai turi nemažos 
reikšmės įtaigiems, jautriems, 
menininko tipo asmenims, o 
taip pat sergantiems neurozi
niais sutrikimais.

Dar XIX š. anglų fiziologas 
W. Cannon nustatė, kad tarp 
emocijų ir raumenų yra glaudūs 
ryšiai. Daugelis XX š. vidurio 
mokslininkų, kaip pvz. ameri
kiečiai E. Jacobson, G. Free
man, J. H. Pathman, L. W. Max 
ir kiti, nustatė glaudų ryšį tarp 
raumenų ir psichinės (intelekti
nės bei emocinės) įtampos. Pa
siūlyta mimikos raumenų tonu
so padidėjimą laikyti absoliučiu 
psichinės įtampos rodikliu. Nu
statytas glaudus ryšys tarp mi
mikos raumenų įtampos ir šizo
frenijos, depresijos bei kitų ligų 
sunkumo.

Lietuvos kurortologijos mok
slinio tyrimo laboratorijoje mimi
kos raumenų įtampą vertinome 
elektriniais potencialais. Tai 
bendrai pripažintas testas. Bend
radarbiaudami su elektronikais, 
esame sukūrę šiam tikslui origi
nalų skaitmeninį elcktromiogra- 
fą, kuris yra maždaug enciklo-

pėdinės knygos dydžio. Gausių 
tyrimų rezultatai įgalino pada
ryti išvadą, kad minimas rodiklis 
yra pakankamai informatyvus, 
nustatant psichosomatinėmis li
gomis sergančiųjų liguistų (pa- 
togenezinių) sutrikimų laipsnį ir 
kurortinio ligonių gydymo bei 
kurortinės neįgaliųjų reabilitaci
jos veiksmingumą.

Lietuvių kultūrologas kun. 
Alfonsas Sušinskas dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą savo kny
goje Maršas jaunystei yra patei
kęs vyro ir moters bruožų reikš
mes. Suprantama, gydytojų dė
mesį pirmiausia patraukia ne 
sveikų, bet sergančių žmonių 
veidai. Neatsiejamas bet kurios 
ligos palydovas yra skausmas ir 
kančia.

Didžiulė kančia, išblėsęs 
žvilgsnis, paaštrėję veido bruo
žai, tyli kalba, dejonės liudija 
ateinančią agoniją, mūsų egzis
tencijos loginę baigtį. Tai su
prantama ir dėsninga: kas turi 
pradžią, turi ir pabaigą. Pasak 
Vydūno, mes ateiname iš van
denyno kaip banga ir su ta pačia 
banga vėl grįžtame atgal, susi- 
liejame su Visuma. Tačiau net 
ir čia verta prisiminti išmintingą 
posakį - žinok, kaip išeiti! Štai 
paskutinio akordo akcentas. 
Jeigu būtų į jį atidžiau įsiklauso
ma, asmeniška baigtis nebūtų 
problema.

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, D.s., dd s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (/vakarus nuo Hurontario)

Tet. 905 271-7171 rr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CAHE

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416)763-5677

Vienašališka draugystė
RIČARDAS MATEIKĖNAS

Abipusė Lietuvos ir Lenki
jos draugystė pasiekė naujas ir 
dar visiškai nematytas aukštu
mas. Vasario 16-osios išvakarė
se Vilniaus lenkų bendruomenė 
džiaugėsi naujaisiais Lenkų na
mais, o vienas veikėjas į LTV 
ekraną tiesiai pareiškė, kad juo
se galės įsikurti ne tik gausios 
Lietuvos lenkų organizacijos, 
bet ir lenkų universitetas. Negi 
įteisinta ši nelegali mokykla? O 
gal laikraščiai užmiršo parašyti? 
Kaip gali būti, kad nelegali 
įstaiga giriasi savo veikla ir net 
nurodo būsimą savo vietą?

Lenkų ir lietuvių partnerys
tės viršūne reikėtų laikyti lietu
vių pažadą leisti Lietuvos len
kams rašyti savo pavardes len
kiškais rašmenimis. Kažkas pa
skaičiavo, kad po tokios “refor
mos” lietuviškoji abėcėlė pasi
pildytų 10 naujų raidžių. Tai bū
tų graudus stebuklas, juk mūsų 
raidyno nesugebėjo pakeisti net 
cariniai spaudos draudikai. Ma
tyt, “strateginės partnerystės” 
dešimtmetis pasirodė besąs pa
veikesnis už 40 spaudos draudi
mo metų.

Visa informacija apie Len
kiją Lietuvos žiniasklaidos ka
naluose kažkieno rūpestingai 
surūšiuojama. Daugiausia kal
bama apie tikrą ar tariamą 
abiejų tautų draugystę, užmirš
tant, kad yra ne tik lenkai Lietu
voje, bet ir Lenkijos lietuviai. 
Apie Punsko krašto tautiečius 
stengiamasi tylėti, arba jie prisi
menami tik- paradinių renginių 
proga. Štai Lietuvos prezidentas

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc,o.t.s.o.l.ip 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

gauna Varšuvoje vietinių versli
ninkų apdovanojimą už sėkmin
gą prekybos plėtotę, o tuo pat 
metu įniršę Suvalkijos ūkininkai 
blokuoja muitines, nesėkmingai 
bandydami apginti mūsų rinką 
nuo importinių (žymia dalimi ir 
lenkiškų) prekių. Televizija pa
rodo Varšuvos lietuvių klubą, 
bet nepateikia informacijos apie 
Punske esančią pasienio už
kardą.

Valstybinės kalbos komisi
jos vadovė stengiasi užsimerkti 
ir nematyti sulenkintų (iš tikrų
jų iškraipytų) gatvių pavadini
mų Rytų Lietuvos miesteliuose. 
Pasirodo, gatvių pavadinimus 
galima rašyti bet kaip! Galima 
net versti į kitą kalbą.

Kai viskas galima., pasitaiko 
net kuriozų: vienoje Vilniaus 
rajono gyvenvietėje jau galima 
rasti “Wiosenna” (Pavasario) 
gatvę. To nebuvo nė sovietme
čiu. Pamename juokingą atvejį, 
kaip prieš keletą dešimtmečių 
viename Lietuvos kurorte rusa
kalbiai turistai ieškojo Gegužės 
pirmosios gatvės, stovėdami... 
prieš šios gatvės lentelę, užra
šytą neišvertus, bet rusiškomis 
raidėmis.

Štai čia, regis, turėtų darbo 
vietiniai biurokratai iš Valstybi
nės kalbos komisijos - nors bau
domis pasipildytų savo pustuštį 
biudžetą.

Visai nenoriu pasakyti, kad 
esu lenkų ir lietuvių draugystės 
priešininkas. Šiuo metu alterna
tyva šiai idėjai tėra posūkis į 
NVS erdves. Yra Lietuvoje ir 
šios minties šalininkų. Beje, ne 
tiek mažai. Bet juk taip norė
tųsi, kad ta partnerystė būtų 
abipusiai lygiavertė. Kad ir Len
kijoje po švietimo reformos 
nebūtų uždarytos lietuviškos 
mokyklėlės (Lietuvoje niekas nė 
pirštu nepajudino 120 lenkų 
mokyklų).
• Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir 
“Tėviškės žiburiams”. Kas galite, 
paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

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

ANTANAS 
GENYS m

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.I.M. Inc. 

4134 Duiiaas st. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių.

■'p Greitas ir garantuotas 6 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601
*Galioja kai kurie apribojimai.

$/^oo*
For 1 parcel■■■i 'Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office. OFF

00*

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Anapilio žinios
- Rugpjūčio 9, ketvirtadienį, 

palaidota a.a. Konstancija Kažemė- 
kaitė, 93 m. amžiaus.

- Rugpjūčio 18, šeštadienį, pa
laidota a.a. Ona Stungurienė, 86 m. 
amžiaus.

- Kun. Ričardas Doveika, taip 
gražiai šią vasarą darbavęsis mūsų 
tarpe, ateinantį šeštadienį, rupgjū- 
čio 25, išvyksta Romon baigti savo 
studijų ir grįžti Lietuvon. Linkime 
jam Viešpaties palaimos ir sėkmės 
moksle bei visuose darbuose Vil
niaus arkivyskupijoje.

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

- Anapilio knygyne gauta 
nauja knyga apie žydų gelbėjimą 
Lietuvoje 1941-1944 metais. ‘

- Mišios rugpjūčio 26, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Anastaziją 
Tamošaitienę (X metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje 10 v.r. už a.a. Al
doną Stadienę ir Justiną Sriubiš- 
kienę; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje rugpjūčio 25, šeštadienį, 3 
v.p.p. padėka Dievui Vytauto 
Čiuprinsko 90 m. amžiaus sukak
ties proga.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, rugpjūčio 26, 

11.15 v. ryto pamaldos.
- Darbo dienos savaitgalyje, 

rugsėjo 2, pamaldų nebus.
- Sekmadienį, rugsėjo 9, 11.15 

v.r. pamaldos ir sekmadienio mo
kykla vaikučiams. Pamaldas laikys 
tarybos narys Ričardas Hiršas.

- Sekmadienį, rugsėjo 16, 
11.15 v.r. pamaldos su Sv. Komu
nija. Po pamaldų įvyks moterų 
draugijos susirinkimas šventovės 
patalpose.

- Rugsėjo 18, 7.30 v.v. para
pijos taryba posėdžiaus Alfredos 
Mikšienės bute.

- Nuoširdžiai dėkojame Leo
nui Baziliauskui už naujų mik
rofonų įvedimą.

Muziejaus-archyvo žinios
- Rugpjūčio 25 - spalio 14 d.d. 

muziejuje bus didelė Anastazijos 
Tamošaitienės gobelenų bei pa
veikslų paroda paminėti dailininkės 
mirties dešimtmetį. Visi kviečiami į 
parodos atidarymą šeštadienį, rug
pjūčio 25, 5.30 v.p.p.

- Muziejaus lankymo valan
dos: sekmadieniais nuo 10.30 v.r. 
iki 11 v.r. ir nuo 12 v.p.p. iki 8 v.v., 
pirmadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. 
Tel. 905 566-8755.

Lietuvių Namų žinios
- Rugpjūčio 12 d. LN svetai

nėje pietavo 295 svečiai. Pranešimą 
padarė ir su svečiais supažindino 
Moterų būrelio narė L. Balsienė. 
Svečių knygoje pasirašė R. Kušne- 
raitytė ir A. Kušneraitis iš Kalifor
nijos, R. Z. Siemienecki iš Varšu
vos, H.R.A. Endrijaičiai iš Ilino
jaus, JAV, A. Žaliauskas iš Kalga- 
rio, I. Kymantas iš Otavos.

- Rugpjūčio 19 d. LN svetai
nėje pietavo 257 svečiai. Pranešimą 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN kultūros komisijos narys A. 
Kynas. Svečių knygoje pasirašė: Z. 
Virbickas iš Kazlų Rūdos.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks rugsėjo 5 d., 7 v.v.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: $3,000 - J. M. Astrauskai; 
$1,000 - A. Plėnys, E. Undraitis 
(testamentiniu palikimu); $300 - E. 
Radavičiūtė; $200 - S. Adamonis, 
Kryvaitė; $100 - I. Kaliukevičienė, 
A. Pakalnis, E. Juzukonis; $50 - A. 
P. Kaziliai; $25 - V. R. Žėkai (a.a. 
L Prialgausko atminimui).

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

A. a. Jono Deksnio atmini
mui žmona Aniceta ir šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $55.

Lietuvė Wendy Yurka, buvusi torontietė, Kirgizstane pagerbta garbės 
profesorės titulu valstybiniame Issuk-KuI universitete

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo sol. Anita Pakal- 
niškytė-Puodžiūnienė.

- Liepos 24 d. palaidotas a.a. 
Juozas Tamulionis, 92 m. Paliko 
žmoną Balbiną, sūnų Ramūną su 
šeima ir dukras Dalią Nausėdienę 
su šeima ir Rūtą. Rugpjūčio 14 d. 
palaidotas a.a. Leonas Prialgaus- 
kas, 78 m. Paliko žmoną Aidą, sū
nus Ričardą ir Viktorą su šeimomis 
bei brolį Anį su šeima. Rugpjūčio 
17 d. palaidotas a.a. Bronius Ricke
vičius, 86 m. Paliko žmoną Mariją 
ir penkis vaikaičius.

- Pakrikštyta Rebecca, Zitos 
(Bacevičiūtės) ir Robert Coleman 
dukrelė; Tomas Arnoldas, Birutės 
(Adamonytės) ir Neil Sherwood 
sūnus.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Pranas Krilavičius ir Elena 
Jonušienė. Santuokai ruošiasi Lisa 
Kriščiūnaitė ir Andrius Utz.

- Aleksandra ir Vytautas Bu
beliai šeimos ir giminių tarpe at
šventė savo vedybinio gyvenimo 
auksinę sukaktį.

- Sveikinam parapijietį Vytau
tą Biretą, kuris už nuopelnus Lie
tuvai prezidento Valdo Adamkaus 
buvo apdovanotas DKL Gedimino 
IV laipsnio ordinu.

- KLK moterų draugijos 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks rugsėjo 9 d., po 10.30 v.r. 
Mišių parapijos salėje. Programoje 
Birutės Litvinienės paskaita apie 
Lietuvos gintaro istoriją ir jos 
reikšmę Lietuvos žmonėms.

- Metinis parapijos susirinki
mas įvyks rugsėjo 16 d., 12 v. para
pijos salėje. Parapijos tarybos rinki
mams pravesti ir sudaryti kandida
tų sąrašą yra sudaryta rinkimų ko
misija iš B. Čepaitienės tel. 416 
621-2343, Irenos Vibrienės tel. 416 
762-8414 ir Lino Zubricko tel. 416 
767-9066. Jei kas nori kandidatuoti, 
ar gavus sutikimą pasiūlyti kitą, 
prašoma skambinti bet kuriam iš 
rinkimų komisijos narių.

- Reikalingas žmogus parapi
jos pastatų priežiūrai ir švaros pa
laikymui. Suinteresuotus prašoma 
skambinti į parapijos raštinę tel. 
416 533-0621.

- Parapijos statybos darbai jau 
užbaigti, autoaikštė išasfaltuota. 
Dar neužbaigti aplinkos darbai ir 
nemažai smulkesnių vidaus įrengi
mų. Statybos vajui iki šiol suaukota 
$700,808 (dar trūksta $619,000). 
Statybos vajaus komitetas ir toliau 
darbuojasi, planuodamas kaip su
rinkti dar reikalingą sumą ir kviečia 
visus prisidėti.

- Mišios sekmadienį, rugpjūčio 
26 d.: 8 v.r. už a.a. Antaną ir Juozą 
Budreikus; 9.15 v.r. už Raudžių 
šeimos mirusius; 10.30 v.r. už a.a. 
Jurgį Malinauską (15 metinės), už 
a.a. Vytautą Skrinską, už a.a. Justi
ną Sriubiškienę ir Aldoną Stadienę.

A. a. Juozui Tamulioniui 
pagerbti, J. Z. Mažonai paauko
jo tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių Namai” Vilniuje $50.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $1,000 - Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvo val
dyba; $200 - Vasagos lietuvių 
moterų būrelis; $100 - V. Na
ras, Nežinomas geradaris; $50 - 
V. Gudaitis, V. Lėverienė, T. 
Kobelskienė; $40 - A. Bumbu
lis; $20 - E. Bersėnienė, A. 
Duobienė, V. Jasinevičienė, O. 
Juodišienė, M. Kirvaičiai, A. 
Mašalienė, A. Puterienė, M. 
Tarvydienė; $15 - A. Kavaliaus
kienė, S. Puodžiukienė; $10 - E. 
Firavičienė, A. Pakalnienė, S. 
Pranckevičius, M. Rickevičienė, 
B. Vilkienė; $5 - V. Kolyčius, 
M. Vaitkevičienė, E. Žolpienė; 
$2 - S. Kuzmickas, S. Štuikienė.

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $500 - J. Valiukienė; 
$100 - B. Tamulionienė, L. O. 
Rimkai; $50 - A. Matulaitis.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams aukojo: $40 
- S. Mažeikienė (Lietuvoje mi
rusios a.a. Monikos Katkauskie- 
nės atminimui).

Toronto “Gintaro” ansamblio šokėjai ir šokėjos repetuoja prieš išvyki} į Meksiką

Lietuvos ambasada Otavoje 
š.m. vasaros pradžioje sukūrė 
dvikalbį tinklalapį-svetainę, ku
riame teikiama įvairi naudinga 
informacija. Patraukliai sutvar
kytame tinklalapyje www.lith- 
uanianembassy.ca, kartu su am
basadoriaus Rimanto Šidlaus
ko, ministerio-patarėjo Vaidoto 
Verbos, pirmosios sekretorės 
Sigridos Mulevičienės ir admi
nistratorės Ramunės Žitikytės 
nuotraukomis, galima rasti ži
nių apie Lietuvos pilietybės bei 
kitokius prašymus, apie Kana
dos konsulatus Londone, Buf
falo, Varšuvoje. Duodamos 
nuorodos pasiekti Lietuvos vy
riausybės, seimo, kultūros mi
nisterijos tinklalapius. Taip pat 
galima susijungti su informa
cijos šaltiniais, svarbiais naujai 
atvykusioms į Kanadą, pvz. apie 
keliones ir turizmą, imigracinę 
Kanados tarnybą, įsidarbinimą, 
pilietybę ir pan. Pateiktas dar ir 
lietuviškų svetainių žinynas. 
Ambasados elektroninio pašto 
adresas: litemb@storm.ca.

Vytautas Bireta, plačios 
apimties visuomenės veikėjas, 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus dekretu už nuopel
nus Lietuvai apdovanotas DLK 
Gedimino IV laipsnio ordinu.

Nuolatinis aukotojas labda
rai į Lietuvą Eric Petrus iš 
Wasaga Beach, ON, atsiuntė 
$110 auką, skirtą Marijampolės 
našlaičių kaimo “Vaiko tėviškės 
namai” jauniesiems šauliams ir 
Tremtinių grįžimo fondui Vil
niuje paremti.

Nuoširdžiai dėkinga - 
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Vasagos moterų būrelis, sa
vo posėdyje skirstydamos labda
rai skirtas lėšas, “Tėviškės žibu
riams” paskyrė 200 dol. Savait
raščio leidėjai joms reiškia nuo
širdžią padėką.

Iš a.a. Vinco Ignatavičiaus 
testamentinio palikimo “Tėviš
kės žiburiai” per adv. A. Pace- 
vičių-Pace gavo 200 dol. Laik
raščio leidėjai yra dėkingi vi
siems, kurie savo testamentuose 
neužmiršta ir “Tėviškės žiburių” 
ypač dabar, didėjant leidybos iš
laidoms.

Buvusi torontietė Wendy 
Yurka lankė Maironio mokyklą ir 
studijavo ekologiją Waterloo uni
versitete. Dirbo Canadian Inter
national Development Agency (CI- 
DA), kurį laiką gyveno Salomon 
salose, keliavo Indijoje, susitiko 
su Motina Terese. Dabar South
ern Alberta Institute of Technology 
(SAIT) ją paskyrė Kirgizstano gy
ventojų parengimo įsidarbinimui 
projekto direktore. Tai yra $1.5 
mln. vertės trejų metų projektas, 
kurį finansuoja CIDA ir kurio 
tikslas yra padėti šiai buvusiai 
sovietinei valstybei pereiti į rin
kos ekonomiką. Kovo mėnesį nu
vykus į Kirgizstaną, jai Issul-Kul 
valstybinis universitetas suteikė 
garbės profesorės titulą.

pwMocnwJ Knygų rišykla 
tįj “SAMOGITIA” 

meniškai jriša
knygas bei žurnalus

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

Dail. Anastazijos Tamošaitienės
DAILĖS BEI GOBELENŲ/KILIMŲ

2001 m. rugp. 25 - spalio 14 d.d. 
Kanados lietuvių muziejuje-archyve, Anapilyje 

ATIDARYMAS - 5.30 v.p.p.
Rengia:

Lietuvių tautodailės institutas ir 
Kanados lietuvių muziejus-archyvas

M
Toronto “Gintaro” an

samblis rugpjūčio 16 d. išvyko į 
Zacatecas vietovę Meksikoje, 
kur dalyvaus Tarptautiniame 
folkloro festivalyje ir atstovaus 
Kanadai. Festivalyje dalyvauja 
18 kraštų. “Gintaro” išvykos su
dėtį sudaro studentų šokių gru
pė, kapela, “Angeliukų” mer
gaičių choras ir palydovai. Iš vi
so 40 asmenų.

“Gintaras” grįžta rugpjūčio 
28 d., o mokslo metams prasi
dėjus, repeticijos vyks įprasta 
tvarka. Lapkričio 10 d. an
samblis švęs savo veiklos 45 me
tų sukaktį Prisikėlimo parapijos 
salėje. Inf.

Lietuvių pamaldos Kana
dos kankinių šventovėje Mid- 
lande, paminint Lietuvos gyven
tojų trėmimus į Sibirą prieš 60 
metų, įvyko sekmadienį, rugpjū
čio 5. Mišias koncelebravo kun. 
Ričardas Doveika iš Romos ir 
kiti kunigai: klebonas Augusti
nas Simanavičius, OFM, Euge
nijus Jurgutis, OFM, Vytautas 
Staškevičius ir Edis Putrimas. 
Pastarasis prieš pamaldas vado-
vavo Kryžiaus keliams. Turinin
gą pamokslą, išryškindamas 
kančios prasmę, iškeldamas te
bejaučiamas sovietinės okupaci
jos pasekmes, dabartinius Lie
tuvos sunkumus ir pastangas į 
šviesesnę ateitį, pasakė kun. R. 
Doveika. Per pamaldas giedojo 
Lietuvos kankinių šventovės 
choras, vadovaujamas muz. Jo
no Govėdo. Mišių skaitinius at
liko Angelika Sungailienė ir 
Vytautas Taseckas. Toronto
Prisikėlimo ir Hamiltono Auš
ros Vartų parapijų KLK moterų 
draugijos skyriai ir Toronto šau
liai dalyvavo su vėliavomis. Iš-
kilmingai eisenai į šventovę va
dovavo Toronto šaulių kuopos 
vadas Vytas Pečiulis. Po Mišių 
prie Lietuvos kankiniams at
minti kryžiaus padėta gėlių, ir 
kun. R. Doveika sukalbėjo mal
dą, sugiedota “Marija, Marija” 
bei Tautos himnas. Ir dideli 
karščiai neatbaidė gausių maldi
ninkų. J.A.

REIKALINGA auklė dviem vaiku-
čiam (5 m. ir 19 mėn.) nuo rugsėjo 
mėnesio. Skambinti tel. 905 282-1937.

SUGEDO KOMPIUTERIS? Rei
kia patarimo kokį kompiuterį įsi
gyti? Norite prijungti kompiuterį 
prie Internet’o? Nežinote kaip 
įdiegti reikalingą kompiuterio pro
gramą? Norite išmokti dirbti Win
dows, Word, Excel programomis? 
Mielai padėsiu. Skambinkite bet 
kuriuo laiku Mindaugui Navickui 
tel. 416 435-5379.

LKHUAN1AN FOLK ART BWTIWH
ItUUTUT BART POMJLAIRC LltHUANKH

NAUJA KNYGA!
LIETUVIŲ 

TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS IŠEIVIJOJE,

kurią redagavo Nora Kulpavi- 
čienė, bus pristatyta visuome
nei LTI suvažiavimo metu Ana
pilyje, Lietuvių archyvo-mu- 
ziejaus patalpose, š.m. rug
pjūčio 25 d., 4 v.p.p.

Knyga yra gausiai iliust
ruota instituto narių-taut.odai-
lininkų kūrybos ir veiklos nuo
traukomis.

LTI valdyba
) ^^09 <•

A.a. dr. Joseph Kirsch- 
baum, slovakų veikėjas, ilgus 
metus pirmininkavęs etninių 
grupių žurnalistų sąjungai, mirė 
savo namuose rugpjūčio 16 d., 
sulaukęs 89 m. amžiaus. Palai
dotas rugpjūčio 21 d. iš slovakų 
Transfigūracijos katedros Mak- 
ham, Ont., po gedulinių pamal
dų. Velionis yra palaikęs glau
džius ryšius su lietuviais, ypač su 
“TŽ” redakcija.

PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

REIKALINGA šeimininkė vyresnio 
amžiaus asmeniui Dundas mieste
lyje (prie Hamiltono), galinti gy
venti viename bute, (atskiras kam
barys). Teirautis: Toronte tel. 416 
239-0995, Dundas miestelyje tel. 
905 627-1952.

CLEAN FOREVER. Valome kili 
mus, minkštus baldus ir automobilių 
vidų nauju būdu - sausomis puto
mis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valan
das. Labai gera kokylvė. Skambinti 
bej kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
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TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont. 

Savininkas Jurgis Kuliešius

Seselės Judita ir Palmira buvo 
atsivežusios iš Putnamo į Montrealį 
naująjį Putnamo seselių kapelioną, 
atvykusį iš Lietuvos, kun. Tomą 
Karanauską ir į svečius atvykusią 
irgi iš Lietuvos seselę Danutę Jakš- 
taitę. Svečiai Kanadoje lankėsi pir
mą kartą ir išbuvo visą savaitę. Per 
tą laiką ne tik apžiūrėjo Montrealio 
šventoves bei įdomesnes vietas, bet 
spėjo pamatyti Otavą bei Niagaros 
krioklius. Sekmadienį, liepos 29, 
kun. T. Karanauskas ir kun. R. Bir
bilas Aušros Vartų šventovėje atna
šavo Mišias.

Aušros Vartų šventovėje rug
pjūčio 5 d. per 11 vai. Mišias buvo 
prisimintas a.a. poetas dr. Henrikas 
Nagys, dalyvaujant našlei Birutei ir 
sūnui Gintarui su šeima.

Žvejų-medžiotojų klubo “Ni
da” ruošta metinė gegužinė rugpjū
čio 5 d. rue Armel Rigaud vietovėje 
praėjo šeimyniškoje nuotaikoje. Iš

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Svarbus gydytojo palikimas
Įsteigtas lietuvio gydytojo Gintaro Liaugaudo vardo 

metinis apdovanojimas
Per visą savo gyvenimą aš 

stengiausi išpildyti savo svajones, 
tačiau niekad nepamiršau iš kur 
esu kilęs. Taip apie save rašė dr. 
Gintaras Liaugaudas, kuris mirė 
2000 m. liepos 21 d. po sunkios 
ligos, būdamas 34 metų am
žiaus, Providence mieste, Rho
de Island valstijoje, JAV.

Trumpu bet reikšmingu gy
venimu jis paliko nepaprastai 
daug, įamžindamas pačius ge
riausius jauno žmogaus, gydyto
jo, lietuvio bruožus. Jo buvusių 
kolegų gydytojų, bendradarbių 
pastangomis Memorial Hospital 
of Rhode Island yra įsteigtas 
metinis Gintaro Liaugaudo var
do apdovanojimas, kuris bus 
įteikiamas kiekvienais metais 
geriausiai dirbusiam Internal 
Medicine Residency programoje 
gydytojui. Pirmą kartą šis apdo
vanojimas buvo įteiktas š.m. 
birželio 22 d. dr. Kala Davis.

Gintaras gimė 1966 m. ge
gužės 10 d. Kaune. 1984 m. bai
gęs J. Jablonskio vardo mokyklą 
įstojo į Tartu universiteto Medi
cinos fakultetą, vėliau tęsė 
mokslą Kauno Medicinos aka
demijoje. 1990 m. vasarą jam 
buvo ypač reikšminga. Jis daly
vavo programoje Harvard 
School of Public Health Keni
joje. Šioje programoje pirmą 
kartą galėjo dalyvauti studentai 
iš Rytų Europos šalių. Vėliau 
Gintaras buvo pakviestas į Har
vard School of Public Health da
lyvauti šio projekto galutiniame 
apibendrinime. Tuo metu atsi
rado galimybė ir jis galutinai ap
sisprendė tęsti mokslus Portland 
State University Oregon valstijo
je. Jis buvo pilnai atsidavęs me
dicinos studijoms. Būdamas stu
dentu parašė keletą straipsnių, 
kurie buvo išspausdinti medici-
LIETUVĖ MERGINA ieško darbo. 
Galėtų prižiūrėti vaikus ar sene
lius jų namuose. Skambinti Tatja
nai tel. 416 663-7746 (namų) arba 
tel. 416 723-7746 (nešiojamas).

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus, 
(rengiu 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, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• (RENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

namų atsivežtu maistu bei čia pat 
virtais kukurūzais visi pasivaišino. 
Jono Rimeikio muzika paskatino 
vieną kitą porą šokiui, bet besitę
siantys didieji karščiai visus tuoj su
varė į didelių medžių pavėsį. Klu
bas laiko gegužinę pasisekusią.

Aušros Vartų šventovėje 2001 
. m. liepos 21 d. pakrišktyta Hannah
Caroline Lecuyer. B.S.

Iš Lietuvos gautame laiške tau
tietė ieško savo krikšto motinos, gy
venančios Montrealio mieste. 
Krikšto motinos pavardė - Julija 
Jukonis, o krikšto dukters - Ina 
Kazimiera Olechnavičiūtė (dabar 
Ina Manukian). Pastaroji nieko 
daugiau apie savo krikšto motiną 
nežino, susirašinėjimas su jos tėvais 
Olechnavičiais buvo seniai nutrū
kęs. Žinantieji apie ieškomą Juliją 
Jukonis prašomi pranešti Tėviškės 
žiburių redakcijai: 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3.

A.a. dr. Gintaras Liaugaudas

nos žurnaluose, buvo surinkęs 
nemažai medžiagos planuotam 
moksliniam darbui, dalyvavo ti
riamajam darbe.

Gintaras buvo nepaprastai 
atsidavęs Lietuvai. Jo pagrindi
nis tikslas buvo visas įgytas ži- 
niais ir patirtį perduoti Lietuvai. 
Jo svajonė buvo įsteigti kardio- 
ligoniams reabilitacinį centrą 
prie Veisiejų ežero, kur jo tėvas 
turi 27 ha žemės ir miško. Jis tu
rėjo bendraminčių gydytojų ir 
Amerikoje, ir Lietuvoje. Jis ne
galėjo įsivaizduoti savo darbo ir 
gyvenimo be Lietuvos.

1999 m. gavęs gydytojo dip
lomą, jis pradėjo dirbti Internal 
Medicine Residency programoje 
Memorial Hospital of Rhode Is
land Providence, kur pasiauko
jančiai dirbo jau pakirstas sun
kios ligos - leukemijos.

Jis iškeliavo Amžinybėn pa
likęs žmoną Cheryl, 8 metų 
dukrą Aleksą. Jo mama Valeri
ja ir patėvis Algimantas Armo- 
nai, sesuoAkvilė Minkevičienė 
ir jos vyras Aldas gyvena To
ronte. Tėvas Aloyzas Liaugau
das gyvena Lietuvoje.

Gintaro palikimas - ne tik 
jo vardu skiriamas apdovanoji
mas, bet ir šviesus pasiaukojan
čio lietuvio pavyzdys. v.A.

http://www.lith-uanianembassy.ca
mailto:litemb@storm.ca

