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Jėgos - matomos ir nematomos
Oro pranešėjai spėliojo, kad šis pavasaris bus šal

tas. Panašu, kad jie šį kartą nesuklydo. Tačiau visai kas 
kita politiniuose klimatuose bei kariniuose veiksmuose. 
Ten karšta. Viso pasaulio akys šių metų kovo ir balandžio 
mėnesiais buvo nukreiptos į Artimuosius Rytus.

I
LGAMETE Izraelio ir palestiniečių kova šį pavasarį, 
atrodo, pasiekė viršūnę, kurion visi keliai suėjo, ir jo
kio kito naujo kelio nebėra. Izraeliečiai čia užkopė su 
savo teisybe, palestiniečiai - su savo. O iš tikrųjų tėra tik 

viena tiesa. Kur ji? Abi pusės bando ją savintis, o tuo dar 
giliau klimpstama. Apie vienų ir kitų aiškinimus pasaulis 
su kaupu prisiskaitė, prisiklausė, prisižiūrėjo. Ir ką gi - 
baisu, kai jauni vyrai ar mergaitės, aukodami save, tampa 
bombomis, keliančiomis paniką, ardančiomis saugumą, 
nebekalbant jau apie nekaltų žmonių žudymą. Šie veiks
mai priskiriami terorizmui, su kuriuo užsimota kovoti, 
ypač po istorinės rugsėjo 11-tosios. Save aukojantys bei jų 
vadovai turbūt yra įsitikinę, kad visa tai - kova už laisvę, 
kurią jie (palestiniečiai) prarado prieš daugiau kaip 50 
metų įsteigiant Izraelio valstybę. Neturėdami kitokių 
ginklų ir priemonių daro viską, kas jiems suprantama ir jų 
dabartinėmis gyvenimo sąlygomis prieinama. Iš kitos pu
sės baisu, kai tankai ir raketos griauna namus, kuriuose 
žūsta taipgi daug nekaltų žmonių, arba lieka be pastogės 
ir be ateities. Kodėl taip yra, turbūt tiksliausias atsakymas 
būtų viename žodyje “karas”. Kas gi galėtų tikėtis ko ki
to, kai frontas miestų gatvėse, kai priešas tykoja iš kiek
vieno namo lango ar pastogės. Kovojančios pusės pasi
renka savo kovos būdus ir priemones, ir tikslas tada tėra 
vienas - nugalėti. Tik šališkai galvojantys smerkia vienus, 
o teisina kitus. Kyla klausimas, ar iš viso tokioje sandūro
je yra įmanoma kokia išeitis? Ir negi tiesa yra ten, kur jė
ga? Deja, kažkas panašaus rodosi.

D
AUG kam atrodė, kad jėgų pusiausvyros klausi
mas pasibaigė su vadinamojo Šaltojo karo pabai
ga. Ir iš tikrųjų griuvus Sovietų Sąjungai kurį lai
ką buvo jaučiamas politinių įtampų atoslūgis. Ta aplinky

bė buvo aiški paskata pasauliui vadovauti užsimojusiai 
Amerikai griebtis už naujų idėjų, kurių įgyvendinimas pa
sauliniu mastu pradėtų mažinti svarbius ir nesibaigiančius 
ekonominės gerovės bei aplinkosaugos rūpesčius. Taip 
drąsiau išniro globalizmo idėja, pradžioje pasireiškusi at
skiromis tarpvalstybinėmis sutartimis plėsti laisvąją mai
nų prekybą. Sudažnėjusios didžiųjų valstybių konferenci
jos ieškojo (ir tebeieško) būdų, kokiais keliais ir kaip eiti 
toliau. Kas ir kaip bebūtų svarstoma, nėra abejonės, kad 
šitokioje tarpvalstybinėje sąrangoje žymiausią vaidmenį' 
atlieka pasaulinio masto bendrovės, kurių kapitalas pa
virsta didžiule jėga. Kaip patirtis rodo, su ta jėga turi 
skaitytis ir valstybių vadovai, neišskiriant nė pirmaujan
čios Amerikos. Pasigirsta net balsų, kad pasaulio valdymo 
siekiantiems nepavykus to padaryti marksistinių revoliu
cijų būdu, dabar to paties siekiama per kapitalo galią. 
Tad nenuostabu, kad panašūs nuogąstavimai sukelia pasi
priešinimą, o kas blogiausia - ugdo neapykantą toms gru
pėms, kurios tą kapitalo jėgą ima atvirai demonstruoti. 
Nors kai kam šiandien gali atrodyti, kad eilinių žmonių 
nuotaikos ir nuomonės nedaug ką reiškia tarpvalstybinius 
santykius derinant - vis dėlto per ilgesnį laiką susiforma
vusi neapykanta taipgi virsta jėga, kuri iš karto neatpažįs
tama ar nepripažįstama, bet juo ilgiau ji bręsta, juo pavo
jingesnė darosi. Neapykantos skleidimąsi sunku ir įstaty
mais stabdyti, kai įstatymų leidėjai, kaip vienpusiški ir ša
liški, praranda plačiosios visuomenės pasitikėjimą. Dar 
viena nematoma jėga, apie kurią beveik nekalbama - tai 
geroji valia. Bet šių dienų žmogus turbūt per daug dar 
primityvus, kad sugebėtų tai įvertinti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Trijų universitetų jubiliejai
Toronto universitetui - 175 

metai. Tai Kanados didžiausias 
(bet ne seniausias) universite
tas, įsteigtas 1827 metais kara
liškuoju raštu. Universitetą pra
džioje valdė kolonijinis valdžios 
aparatas ir Anglikonų bendrija. 
Po 23 metų TU tapo pasaulie
tiška aukštojo mokslo institucija 
ir pasivadino University College. 
Prie jos netrukus prisijungė 
įvairios teologinės seminarijos: 
Trinity College (anglikonų, 1852 
m.), Victoria College (metodistų, 
1841 m.), St.Michael’s College 
(Romos katalikų, 1852 m.), 
Knox College (presbiterijonų, 
1844 m.) ir kt. Visos 7 teologi
nės kolegijos 1969 m. buvo in
tegruotos į Toronto teologijos 
mokyklą.

Įvairūs fakultetai išsiplėtė ar 
prasidėjo per vėlesnius universi
teto perorganizavimus: medici
nos (1887 m.), odontologijos 
(1875 m.), inžinerijos (1878 m.), 
muzikos konservatorija (1896 
m.), mokytojų seminarija (1907 
m.), miškininkystės (1907 m.), 
socialinių mokslų (1914 m.), 
med. slaugių kolegija (1920 m.), 
architektūros (1948 m.), aspi

rantūra (1922 m.), verslo admi
nistravimo institutas (1958 m.) 
ir 1.1. TU centrai buvo įsteigti ir 
Toronto priemiesčiuose: Scar
borough College (1964 m.) ir 
Mississaugos Erindale College 
(1966). Su TU susijusios ir kitos 
mokslo institucijos, kaip Kara
liškasis Ontario muziejus 
(ROM, 1914 m.), Connaught 
Medical laboratorijos (1914 m.), 
David Dunlap observatorija 
(1935 m.), U of T Press - knygų 
ir mokslinių veikalų leidykla 
(1901 m.), Hart House - Vincent 
Massey padovanotas kultūros ir 
pramogų centras. Šiuo metu 
universitete studijuoja 51,000 
studentų.

Universite Lavai - 150 me
tų. Tai pirmas prancūzakalbių 
katalikų universitetas Šiaurės 
Amerikos žemyne. Jį 1852 m. 
gruodžio 8 d. įsteigė Kvebeko 
kunigų seminarijos kunigai ir 
pavadino savo rektoriaus - 
monsinjoro Francois de Laval 
vardu. Universitetas pradžioje 
buvo Kvebeko mieste, bet po 
šimtmečio persikėlė į jo prie
miestį Ste-Foy. Pradėjęs su ke-

(Nukelta į 6 psl.)

Trakų salos pilis, istorinė Lietuvos kunigaikščių buveinė, laukia gausių lankytojų ir šią vasarą
Nuotr. J. Polio

Dejuoja ūkininkai, dejuoja žiniasklaida
VIKTORAS ALEKNA

Balandžio 16 d. Vilniaus ir 
Kauno mūrus supurtė garsus 
perkūnas, žiemos dulkes nuplo
vė sodrus lietus. Seni žmonės 
sakydavo, kad po pirmosios pa
vasario perkūnijos jau galima ir 
gyvulį išleisti į ganyklą, arklį 
kinkyti į akėčias, sėtuvę ant 
sprando pasikabinti. Šiemet pa
vasaris buvo ankstyvas, tai kai 
kurie Dzūkijos ūkininkai į lau
kus išėjo jau tuojau po Velykų.

Lietuvos žiniasklaida apie 
ūkininkų reikalus kalba ir rašo 
beveik kasdien. Ir vis dejuoja 
daugiau už pačius ūkininkus: 
kaip jiems sunku, kaip jiems 
blogai. Šiandien laikraščiai ne
kaltina V. Landsbergio, kam su
griovęs kolūkius, šiandien jau ir 
patys ūkininkai, ir juos palaiką 
žiniasklaidininkai keikia Euro
pos sąjungos vadovus, kam tie 
Lietuvos ūkininkams numatą 
mažiau pinigų, negu duodą Eu
ropos sąjungos ūkininkams, ko
dėl Lietuvos žemės derliaus ga
miniams skirią per mažas 
kvotas.

Tokie skundai patys kalba, 
kad Lietuvos ūkininkai turi ką 
parduoti, tik jų darbas vertina
mas per mažai. Iš tikrųjų lyg ir 
taip: Lietuvos ūkininkai užaugi
na daug javų, daržovių, vaisių, 
cukrinių runkelių, laiko daug 
kiaulių, paukščių, galvijų, o der
liui gauti išlaidos tokios didelės, 
kad ūkininkas kasdien prakai

Birštonas - Lietuvos kurortas, kuriame ieško sveikatos daugelis 
lankytojų

tuodamas iš žemės ūkio pajamų 
neturi už ką ir batų nusipirkti...

Ar taip iš tikrųjų yra? O jei 
taip yra, tai kodėl? Kodėl šimtai 
tūkstančių hektarų dirvonuoja? 
Pavasarį pienėmis geltonuoja, 
rudenį usnių pūkais dulkia?

Sovietų penkiasdešimtmetis 
taip sužlugdė prieškarinį nepri
klausomos Lietuvos klestintį že
mės ūkį, kad jo beveik nėra kam 
ir kaip jį atstatyti. Jau 1940 m. 
nuo žmonių buvo atimta žemė. 
Po karo steigiant kolchozus, vi
sų pirma iš ankstų geriausieji, 
darbščiausieji ūkininkai buvo iš
vežti į visokius altajus, o jų so
dybos nugriautos, likę kaimo 
žmonės suvaryti į vadinamąsias 
grupines gyvenvietes - didelius 
kaimus, o laukai suarti, nepalie
kant nė ženklo, kad nė Petraičio 
ar Laukaičio vaikai nerastų vie
tų, kur jo tėvai gyveno, kur jis 
pats mažas bėgiojo, paaugęs gy
vulius ganė, užaugęs arė, šiena
vo, dainavo... Net ir šulinius už
vertė...

Atkūrus Lietuvą mėginta 
atkurti ir buvusį Lietuvos žemės 
ūkį. Bet ta reforma taip lėtai 
šliaužė, kad dar ir šiandien, po 
dvylikos metų, tūkstančiai buvu
sių savininkų nėra atgavę savo 
tėvų turėtos žemės, nemažai 
žmonių lig šiol nežino, kur jie 
tos žemės gaus, nes neretai gim
tinės žemės jau neįmanoma at
gauti dėl įvairių priežasčių. O ir 
žemdirbiai šiandien jau susi- 

sluoksniavo į stambiuosius ūki
ninkus, vidutiniokus ir grytel
ninkus. Kaip tai atsitiko?

Naujoji Lietuvos konstituci
ja nenumato ūkio dydžio. Todėl 
gudriausieji buvę kolchozų, so
vietinių ūkių vadovai, vykdant 
žemės pertvarką, sugebėjo pasi
grobti buvusių kochozų centrus 
su visais pastatais, įrengimais, 
technika, gyvuliais.

Ir šiandien Lietuvoje tie 
naujieji stambieji ūkiai, turėda
mi šimtus ar net tūkstančius 
hektarų nuosavos žemės, jau 
šokdina ne tik seimą, vyriausy
bę, net prezidentą, bet ir mėgi
na savo reikalavimus kelti net ir 
Europos sąjungos vadovybei. 
Tai jie rengia visokius reikalavi
mus, tai jie išvažiuoja su trakto
riais ir kita turima technika į ke
lių užtvaras, tai jie suvažiavi
muose nušvilpia net prezidentą, 
verčia žemės ūkio ministerius. 
Deja, ir Žemės ūkio rūmai, ir 
pati Žemės ūkio ministerija - jų 
rankose. Tik seime valstiečių 
partija, nors vadovaujama Kar- 
bauskio, valdančio 5,000 hekta
rų Šiaurės Lietuvos laukų, netu
ri balso.

Antrą ūkininkų grupę suda
ro tie, kurie pamėgino atgauti 
savo tėvų ir senelių žemę, nuo 
kelių iki 150 hektarų. Atgauti 
tai atgavo, nors ir ne visi, bet įsi
kurti dažniausiai nėra kaip: pa
statai seniai nugriauti, laukų sė
jomaina sudraskyta, gyvulių nė
ra, o padargų nenupirksi, nes jie 
labai brangūs. Kuo dirbti tą že
mę? Kur dėti sukultą derlių? 
Lietuvoje kol kas nesusidarė 
laisvoji žemės ūkio gaminių pre
kyba. Urmininkai javus, užau
gintus mėsinius gyvulius, kiau
les, cukrinius runkelius, pieną 
surenka, o atlygina kada nori. 
Būna, kad atlyginimo tenka 
laukti ištisus metus ir net ilgiau. 
Ir kaip ūkininkui verstis, kai jis 
parduoda savo derlių, o pinigus 
gaus nežinia kada.

Bet verčiasi, kai kurie ir vi
sai neblogai. Laukuose kyla so
dybos, burzgia traktoriai, rudenį 
derlių kulia kombainai...

Trečiąją grupę sudaro vadi
namieji trihektarininkai. Dar 
prieš Kovo 11-ąją sovietinė 
Aukščiausioji taryba visus lig tol 
turėjusius vos po 50-60 arų kol- 
chozininkus aprūpino trijų hek
tarų sklypais. Kad jie nevogtų iš 
bendrojo ūkio laukų, turėtų kur 
ganyti ir pašaro prisišienauti ir 
prisidurti prie uždarbio kolcho
ze. Atkūrus nepriklausomybę ir 
vykdant žemės pertvarką, daug 
tų trihektarininkų virto smul
kiaisiais ūkininkais. Tai jie šian
dien sudaro didžiausią kaimo 
bedarbių būrį. Juos darbo birža 
registruoja kaip bedarbius. Jie

(Nukelta j 2-rą psl,)

Indėlių grąžinimas
Lietuvos vyriausybė gegužės 

8 d. paskyrė dar 33 milijonus li
tų nuvertėjusiems indėliams at
kurti, skelbia Lietuvos rytas 
(2002.V.9). Papildomų lėšų pri
reikė “dėl iš anksto neplanuotų 
aplinkybių” - ėmė sparčiai dau
gėti pirmos grupės invalidų 
slaugytojų, turinčių pirmumo 
teisę atgauti pinigus, kilo daug 
daugiau, negu numatyta, gaisrų. 
Rašoma, kad kai kurie žmonės 
pradėjo deginti savo turtą, pvz. 
tvartus, siekdami patekti į sąra
šą galinčių greičiau atgauti pi
nigus.

Indėlių grąžinimas buvo at
kurtas tik šių metų sausį. Dabar 
juos atgauna labai nedidelė pir
moji gyventojų grupė bei gais
rus ir kitas stichines nelaimes 
patyrę žmonės. Seimo konser
vatorių frakcijos seniūno And
riaus Kubiliaus teigimu, dabar
tinė tvarka didina žmonių įtam
pą, verčia ieškoti būdų, kaip įsi
sprausti į pirmųjų gretas. Jo ir 
kitų parlamentarų nuomone, 
vyriausybė turi panaikinti iš
rinktųjų sąrašus ir nustatyti aiš
kiai per kiek laiko prarasti in
dėliai bus baigti kompensuoti.

Vyriausybė nepritaria to
kiems siūlymams, nes nėra lėšų 
jiems įgyvendinti. Indėliams 
grąžinti iš viso reikia 3.67 bin. 
litų. Iki šių metų balandžio 
žmonėms buvo atiduota beveik 
pusė - 1.53 bin. litų. Indėlių 
grąžinimas finansuojamas iš Pri
vatizavimo fondo. Iki 2004 m. 
fonde būtų sukaupta apie 2.52 
bin. litų. Tačiau iš jo turės būti 
finansuojamos ir valstybės in
vesticijos, ir nepradėta pensijų 
reforma.

Palankus vertinimas
JT Žmogaus teisių vyriau

sioji vadovė Mary Robinson su
sitikime su Lietuvos ministeriu 
pirmininku Algirdu Brazausku 
gegužės pradžioje aptarė žmo
gaus teisių gynimo problemą 
įvairiose pasaulio valstybėse. Ji 
palankiai vertina Lietuvos daly
vavimą bendrame su JT Žmo
gaus teisių vadovės įstaiga ir JT 
Vystymo programa Žmogaus 
teisių veiksmų plano projekte 
(HURIST), rašo LGTIC. Jos 
teigimu, yra reikšminga, kad 
Lietuva yra vienintelė pasirink
ta Rytų Europos valstybė. HU
RIST projektas yra labai svar
bus įvertinant šiuo metu žmo
gaus teisių apsaugos dabartinę 
būklę ir numatant ateities veiks
mus šioje srityje.

Pasitarimas su ministere
Gegužės 2 d. Lietuvos mi- 

nisteris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas Vilniuje susitiko su 
Liuksembergo ministerio pir
mininko pavaduotoja ir užsienio 
reikalų ministere Lydie Polfer. 
Jai perimant Europos tarybos 
pirmininkavimą, buvo pasidalin
ta Lietuvos patirtimi šiose pa
reigose. Ministere pažymėjo di
delę Lietuvos pažangą, pasiek
tą derybose dėl narystės ES, ra
šo LGTIC.

Taip pat buvo aptarta poli
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Pasaulio valdymo siekiama per kapitalo galią
Dejuoja ūkininkai, dejuoja žiniasklaida

Parduoda savo derlių, o pinigus gaus nežinia kada
Antisemitizmas Vokietijoje

Prie žydiškų įstaigų, sinagogų sargybas eina policininkai
Šeima - pagrindinė tautos ląstelė

Vaikai pasijunta nereikalingi, primesti svetimiems žmonėms
Lietuvos pažangos sparta

Netinkami ar nesąžiningi tarnautojai turėtų būti atleidžiami
“Prisiminimas”

Ansamblio dalyviai kuria, vertina vienas kito kūrybą
Toronto “Paramos” 50-tasis susirinkimas

Aktyvas per dešimt metų gali išaugti iki 200 milijonų dol.

tinė būklė Gudijoje ir Moldo
voje bei Lietuvos santykiai su 
Karaliaučiaus sritimi. A. Bra
zauskas supažindino ministerę 
su likusiais sunkiausiais ES na
rystės derybų klausimais - že
mės ūkio ir Ignalinos AE užda
rymo.

Suomijos patarimai
Gegužės 7 d. Lietuvoje su 

darbo vizitu lankėsi Suomijos 
Europos reikalų ir užsienio pre
kybos ministeris Jari Vilen. Pa
sitarime su užsienio reikalų mi
nisteriu Antanu Valioniu sve
čias pabrėžė, kad įstojus į Eu
ropos sąjungą, Lietuvos laukia 
stipri konkurencija. Todėl jos 
pramonė turėtų specializuotis 
tam tikrose srityse. Taip pat, jo 
nuomone, itin naudinga būtų iš
plėtoti turizmo sritį, rašo LG
TIC. Jis susitiko ir su ūkio mi
nisteriu Petru Čėsna, Europos 
komiteto generaliniu direkto
riumi Petru Auštrevičiumi, sei
mo atstovais ES konferencijoje 
dėl Europos ateities.

Lietuvoje šiuo metu veikia 
apie 200 bendrų Lietuvos ir 
Suomijos įmonių. Pagal investi
cijas Lietuvoje Suomija yra sep
tintoje vietoje. Pernai Lietuva 
eksportavo į Suomiją už 63.8 
mln. litų, o įsivežė už 135.6 mln. 
litų. Šiuo metu auga Lietuvos 
eksportas į Suomiją. Ši valstybė 
nuosekliai palaiko Lietuvos sie
kį tapti ES nare, yra penkta pa
gal suteiktos dvišalės pagalbos 
Lietuvai apimtis.

Pradėjo Rūmų atkūrimą
Gegužės 10 d. Vilniuje įvy

ko Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės Valdovų rūmų atkū
rimo pradžios iškilmės, skelbia 
LGTIC. Iškilmėse kalbėjo mi
nisteris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, Vilniaus pilių glo
bėjas, kurio pasirašytas Valdovų 
rūmų atkūrimo aktas. Šis doku
mentas, kartu su Justino Mar
cinkevičiaus šiai progai skirtu 
eilėraščiu “Lietuva”, įdėtas į 
metalo kapsulę ir {betonuotas į 
pirmąjį atstatomų rūmų stulpą.

Vilniaus meras Artūras 
Zuokas pasidžiaugė, kad po ilgų 
diskusijų pagaliau pavyko su
jungti ir modernų, ir romantišką 
požiūrius ir pradėti atstatymo 
darbus. Žodį tarė taip pat švie
timo ir mokslo ministeris Al
girdas Monkevičius, pavadinda
mas Valdovų rūmus viena nuo
stabiausių Lietuvos mokyklų. 
Kalbėjo Valdovų rūmų tyrinė
tojų vadovas hab. dr. Vytautas 
Urbanavičius, paramos fondo 
steigėjų vardu - Pasaulio lietu
vių bendruomenės atstovas 
Gabrielius Žemkalnis, Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys.

Prieš iškilmes Valdovų rū
mų paramos fondo valdybos 
pirmininkas Edmundas Kuli
kauskas ir Švietimo ir mokslo 
ministeris Algirdas Monkevi
čius pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, kurį padės skleisti infor
maciją apie Valdovų rūmus.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SPAUDOS BALSAI

Surašinėjimo problema - tautybė

“Šeima šiandien: vertybės, 
problemos, išeitys” - šiuo klausi
mu Lietuvos seime š.m. kovo 13 
d. buvo surengta plataus masto 
konferencija, kurioje, be kitų žy
mių žmonių, dalyvavo apaštališ
kasis nuncijus arkivyskupas P.S. 
Zurbriggen ir kardinolas A.J. 
Bačkis, taręs įžanginį žodį, kuria
me pabrėžė, kad šeima turinti ko
voti su klaidingu pasaulėvaizdžiu, 
kurį bandoma įtvirtinti įstatymais, 
taip įteisinant laisvę be atsakomy
bės; Europos sąjungoje pagrindi
nės šeimos vertybės esančios su
menkintos, labiau remiami nesan
tuokiniai vaikai, vieniši tėvai, o ne 
darnios šeimos. Kiti kalbėtojai 
bandė šeimos problemas apžvelg
ti visapusiškai. Seimo narys A. 
Vazbys atkreipė dėmesį į būtiny
bę stiprinti šeimos instituciją Lie
tuvoje. Buvusi seimo narė V. 
Aleknaitė-Abramikienė apžvelgė 
per dešimtį metų priimtus seimo 
įstatymus šeimos klausimais. 
Kun. R. Doveika kalbėjo apie 
santuoką Katalikų Bendrijos mo
kyme po Vatikano II susirinkimo. 
Rūpimais klausimais dar pasisakė 
svečias iš Kalifornijos kun. D. 
O’Rourke, kun. A. Narbekovas, 
L. Baldaitė, dr. L. Patyjewicz, dr. 
D. Čekuolienė, dr. L. Bulotaitė, 
V. Dikčienė ir kt. Pasisakyta, kad 
žmogiškai prigimčiai būdingas 
kūniškumas ir dvasiškumas, nega
li būti meilės be vaikų ir vaikų be 
meilės, pabrėžta tėvų pasitikėji
mo savimi stoka; iškelta mirštan
čių ligonių ir eutanazijos proble
ma; protestai prieš abortus ir eu
tanaziją - tai žingsnis meilės civi
lizacijos link. Konferencijos daly

AtA
LILIANE BULOTIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums - 
BRUNO, GILLES, RYČIUI, SYLVAIN, dukrai 
VERONIKAI ir jų šeimoms bei artimiesiems -

Kristina ir Andrius Gapučiai su šeima

AtA
BRONIUI VAITIEKŪNUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame seserį, Toronto Lietuvių Na
mų kultūros komisijos vicepirm. dr. GENOVAITĘ 
BIJŪNIENĘ -

Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija

viai priėmė siūlymą, kad būtų pa
rengtas kreipimasis į valdžią dėl 
šeimos stiprinimo šių dienų visuo
menėje. Prieš konferenciją buvo 
aukotos Mišios Vilniaus arkika
tedroje.

Arkivyskupo Sigito Tamkevi- 
čiaus, Lietuvos laisvės kovotojo, 
kunigystės šventimų 40 metų jubi
liejus buvo paminėtas š.m. balan
džio 17 d. arkivyskupijos muzie
jaus kardinolo V. Sladkevičiaus 
svetainėje. Apie sukaktuvininko 
vaikystę ir jaunystę kalbėjo jo 
broliai Albinas, Jonas ir Vladas 
su žmona Stase. Pats arkivysku
pas prisiminė Krikštonių parapi
jos klebono kuri. J. Reitelaičio 
pavyzdį, padariusį jam įtakos ap
sispręsti pasirenkant dvasininko 
kelią. Mons. V. Jalinskas papasa
kojo apie arkivyskupo studijas ir 
pirmuosius kunigystės metus. 
Apie sukaktuvininką maloniais 
prisiminimais dalinosi jo moki
niai, tapę kunigais, vienuoliais ar 
vienuolėmis ar sukūrę tvirtas ka
talikiškas šeimas. Sukaktuvininką 
sveikino Kauno miesto meras E. 
Tamašauskas, vicemeras G. Bud
nikas, visuomenės atstovai, meni
ninkai bei kiti. Koncertavo Kauno 
styginių kvartetas, giedojo sol. R. 
Preikšaitė, arkivyskupo “Credo” 
prieš įkalinimą perskaitė aktorė 
V. Kochanskytė. Balandžio 18 d. 
Kauno arkikatedroje bazilikoje 
sukaktuvininkas su būriu kunigų 
aukojo Mišias, dėkodamas Dievui 
už kunigystės dovaną. Po Mišių 
perskaitytas Lietuvos prezidento 
V. Adamkaus sveikinimas.

Telšių kunigų seminaruos 
klierikai š.m. kovo 6 d. surengė 
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos 
Raganos 125-tąsias gimimo meti
nes, o kovo 8 d. sukaktis paminė
ta Židikuose, Mažeikių rajone, 
kur rašytoja gyveno ir kūrė. Židi
kų šventovėje Mišias koncelebra- 
vo vysk. J. Boruta, SJ, Telšių se
minarijos rektorius kun. A. Ge
nutis, kan. J. Šiurys bei kiti kuni
gai. Po pamaldų minėjimas vyko 
Židikų Marijos Pečkauskaitės 
mokykloje, kur skaitytos ištraukos 
iš rašytojos kūrybos, giedotos 
giesmės.

Didysis Kryžiaus kelias buvo 
einamas Didįjį penktadienį, kovo 
29 d. Berčiūnuose. Vadovavo 
vysk. Jonas Kauneckas ir vysk. 
Juozas Preikšas, mąstymus pa
ruošė ir skaitė kan. Vytautas Ma- 
sys ir Šv. Juozapo kunigų semina
rijos klierikai. Buvo pagerbtas ir 
kun. Alfonso Lipniūno atmini
mas. Giedojo Šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras.

KAZYS BARONAS
Statistiniai duomenys paro

dė, kad šiuo metu Vokietijoje 
gyvena beveik 100,000 žydų. 
Gausiausi jų telkiniai po 10,000 
gyvena Berlyne, Miunchene. 
Tik retkarčiais tai viename, tai 
kitame mieste ant sinagogų sie
nų pasirodo hakenkroicai, 
priešžydiški šūkiai, kapinėse iš
vartom! paminklai.

Stipresnė banga
Po palestiniečių miestų 

bombardavimų, jų žudynių, pa
sireiškė Vokietijoje stipresnė 
antisemitizmo banga - mėto
mos į sinagogas padegamosios 
bombos, išmušami langai. Spau
doje, skaitytojų laiškuose, puo
lamas Izraelis, vadinamas di
džiausiu agresorių. Prieš keletą 
metų tokie laiškai buvo reteny
bė, o pasirašyti daugiausia ne 
vokiškom pavardėm. Tad nėra 
ko stebėtis, kad prie žydiškų 
įstaigų, sinagogų sargybas eina 
policininkai, o į Bavarijos sosti
nę atvyko net slaptosios Mossad 
tarnybos atstovai.

Vokiečių spauda gan plačiai 
nagrinėja antisemitizmą, kuris 
reiškiasi net vaikų darželiuose, 
mokyklose. Jose vaikai žydus 
vadina naciais (greičiausiai tai 
girdėdami namuose) - rašė

Dejuoja...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

atsidūrė ties skurdo riba, nes 
koks nors buvęs kolūkio sąskai
tininkas, vairuotojas ar šaltkal
vis ir nemoka ūkininkauti, nesu
geba tais trimis hektarais 
verstis.

Kaimo inteligentai: mokyto
jai, gydytojai, kultūros įstaigų 
darbuotojai turi tik po 25 arus, 
ir ta žemė - tai ne ūkis, o tik 
daržas ar sodas. Tų arų derlius 
kartais būna nemenkas priedas 
prie nedidelės tarnautojo algos.

Yra dar viena žemdirbių 
grupė. Tai vadinamųjų kolekty
vinių sodų nariai. Jie dažniau
siai turi tik po šešis arus žemės, 
ir dažna šeima iš tų šešių arų iš
tisus metus apsirūpina daržovė
mis bei vaisiais, o kai kas dar ir 
pelno gauna, pvz. gėlių ar sėklų 
augintojai.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Teigiama statistika

Statistikos departamento 
duomenimis, balandžio mėnesį 
Lietuvos ekonomikos dalyvių - 
gamintojų, investuotojų ir var
totojų pasitikėjimas pasiekė 
aukščiausią rodiklį - minus 9 
punktus ir, palyginti su metų 
pradžia, išaugo 12 punktų. Pra
monės pasitikėjimo rodiklis nuo 
minus 12 sausį pakilo iki minus 
4 balandį, statybos - nuo minus 
53 iki minus 20, prekybos - nuo 
minus 7 iki plius 3. Vartotojų 
pasitikėjimo rodiklis nepakito 
iki balandžio, kada nuo kovo 
mėnesio minus 22 punktų paki
lo 2 punktais.

Duomenys surinktos pagal 
apklausą, kurioje sumažėjo ap
klaustųjų, turinčių neigiamą 
nuomonę apie ateitį. Tyrime 
dalyvavę 19% atsakovų teigė, 
jog ekonominė padėtis per arti
miausius 12 mėnesių truputį pa
gerės, 43% - kad liks nepakitusi 

Miuncheno dienraščiai, kartu 
primindami, kad iš 10,000 vietos 
žydų bendruomenei priklauso 
apie 8,500. Daugumas jų atvykę 
iš Rusijos, o sinagogą lanko jie 
du - tris kartus per metus.

Miunchene palyginti ramu, 
nes Bavarijos sostinėje palesti
niečių tik keli šimtai. Tačiau 
vietos žydų bendruomenės va
dovai gauna grasinančius laiš
kus, jie terorizuojami telefonu. 
Miuncheno b-nės pirm. Ch. 
Knobloch policijai pranešė, kad 
tik vieną dieną jai skambino ba
varų tarme vokiečiai, sakydami, 
kad dar per mažai žydų paleista 
per dūmtrauktį. Beto, žydai esą 
didžiausi naciai, nusikaltėliai su 
Šaronu.

Kuo žydai atsilygina vokie
čiams? Jie smerkia vokiečių ži- 
niasklaidą, esą ji vienašališka, 
remia palestiniečius. Dar toliau 
nueina Miuncheno b-nės pirm. 
Ch. Knobloch, parodydama vie
tos dienraščio bendradarbiui dr. 
O. Jantsch iš Ottobrunn (Miun
cheno priemiestis) laišką. Jame 
jis rašo; “Nesu antisemitas, 
tačiau mielai norėčiau matyti 
pakartą Izraelio Hitlerį Šaroną. 
Jeigu žydai to nepadarys, jis 
nėra priešingas, jeigu palesti
niečiai nustums žydus iki Vidur
žemio jūros. Anksčiau laiškai 
buvo anoniminiai. Šiandieną 
laiškas pasirašomas neklastota, 
bet tikra pavarde, duodant net 
adresą. Ar pirmininkė laišką 
perduos policijai, ji to spaudai 
nepasakė.

Kitas pavyzdys: gimnazistė 
žydė buvo numačiusi Miunche
no užeigoje surengti labdaros 
vakarą, kviesdama daug savo 
amžiaus draugių, jų tarpe nužu
dyto I. Rubino vaikaitę. Žydė 
be jokio akcento kalbėjo bava
riška tarme, tad bavaras mielai 
užeigą išnuomojo. Sužinojęs, 
kad vakaras skiriamas žydų rei
kalams, jis užeigą atsakė, saky
damas: “Jokių žydų neįsileisiu į 
mano aludę!”

Kitose vietovėse
Kokia bus tolimesnė antise

mitizmo banga Vokietijoje, sun
ku pasakyti. Laukiama išpuolių 
Frankfurte, nes šiame mieste 
yra daug Mahometo pasekėjų, 
lygiai kaip Diuseldorfe, Dort- 

ir 22% - kad pablogės. Lietuvos 
vartotojų pasitikėjimo rodiklis 
yra žemiausias Baltijos valstybė
se. Balandžio mėnesį Liętuvos 
jis sudarė minus 22 punktus, Es
tijoje - minus 10 punktų, Latvi
joje - minus 14 punktų. Euro
pos sąjungos kraštuose kovo 
mėnesį šis rodiklis siekė minus 
7 punktus.

Trys kandidatai į prezidentus

Gegužės 13 d. pranešta, kad 
seimo Liberalų frakcijos narys 
Algimantas Matulevičius kandi
datuos šių metų pabaigoje vyk
siančiuose prezidentiniuose rin
kimuose. Oficialiai paskelbus 
rinkimus, bus pradėti rinkti pi
liečių parašai, kurių reikia 
20,000 paremti kandidatavimui. 
Lietuvos liberalų sąjunga remia 
savo partijos vądo Eugenijaus 
Gentvilo kandidatūrą į Lietuvos 
prezidentus. Taipgi kandidatuos 
Konservatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius. RSJ 

munde, Berlyne. Vokietijos sos
tinėje turkai yra “ramūs”. Ta
čiau didesniuose žydų telkiniuo
se Izraelio, žydų įstaigas, JAV, 
D. Britanijos ambasadas saugo
ja net policijos šarvuočiai, gatvė 
aptverta spygliuota viela.

Antisemitizmas persimetė ir 
į kaimyninę Olandiją. Šiaip, Vo
kietijos žiniasklaidoje pusė pra
nešimų skiriama Tiuringijos 
sostinės Erfurto gimnazijos tra
gedijai.

Kandidatai į kanclerius
Esu minėjęs, kad rugsėjo 22 

d. Vokietija rinks naują “Bun
destagą” - parlamentą. Partija, 
gavusi daugiausiai balsų sudaro 
vyriausybę, jos pirmininkas au
tomatiškai išrenkamas kancle
riu. Šiemet į kanclerio kėdę, be 
dabartinio kanclerio socialde
mokrato G. Schroderio, kandi
datuoja krikščionių demokratų 
ir Bavarijos krikščioniškos so
cialinės s-gos pirm. E. Stoiber.

JAV pavyzdžiu susitarta, 
kad abu kandidatai du kartus 
susitiks televizijoje, išdėstydami 
savo pažiūras į politinį ir ekono
minį Vokietijos gyvenimą. Vie
na data buvo numatyta rugsėjo 
7 d.

Deja, tą dieną televizija 
perduos iš Kauno Lietuvos-Vo- 
kietijos futbolo rungtynes. Ne
padėjo politinis spaudimas: Vo
kietijos futbolo s-ga atsisakė 
2004 m. Europos futbolo pirme
nybių atrankos rungtynes per
kelti į kitą dieną, tad diskusijos 
tarp dviejų kandidatų vyks rug
sėjo 8 d.

Futbolo rungtynės
Tarpvalstybines rungtynes 

stebi apie 10-11 mln. vokiečių 
bei vokiškai kalbančios Alpių 
valstybės - Austrija, šiaurinė Švei
carija, šiaurinė Italija (Tirolis).

Lietuva su Vokietija susitiks 
pirmą kartą. Vokiečiai nustebo 
sužinoję, kad tarpvalstybinės 
rungtynės įvyks ne Vilniuje, bet 
Kaune, nes Vokietijos futbolo 
rinktinę visuomet lydi keli tūks
tančiai futbolo sirgalių.

Spauda sužinojo, kad Kau
nas neturi pakankamai viešbu
čių, klausė, kur galima visus 
futbolo entuziastus patalpinti? 
Geriausia išeitis - rungtynes 
perkelti į Lietuvos sostinę. Fut
bolo rengėjai mielai keliauja į 
pigius ekonominius kraštus, 
palikdami juose stiprią Europos 
sąjungos valiutą. Gaila, jeigu 
vokiečiams reikėtų grįžti dar tą 
pačią dieną.

Trumpom žinutėm vokiečių 
žiniasklaida paminėjo prieš 16- 
ka metų Černobylio atominės 
jėgainės nelaimę, reikalaudama 
sovietinės statybos jėgaines už
daryti. Priešingai pasisakė Gu
dijos prez. A. Lukašenka, pa
reikšdamas, kad Ignalinos jė
gainės negalima uždaryti, nes ji 
yra pagrindinis Gudijos elektros 
energijos šaltinis. Su mielu noru 
jis ją nupirktų.

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

Š.m. gegužės pabaigoje 
Lenkijoje vyks visuotinis gyven
tojų surašinėjimas. Tautinės 
mažumos baiminasi, kad suraši
nėjimo duomenys gali būti pa
naudoti joms diskriminuoti. Sa
vaitinis Varšuvos žurnalas Poli
tika š.m. balandžio 20 d. laidoje 
rašo: “Klausimas apie tautybę, 
kurį pirmą kartą pateiks skai
čiuotojai, staiga tapo labiau 
keblus negu asmeninės nuosa
vybės surašymas. Tai buvo žino
ma 1999 m. pabaigoje, kai sei
mas pagal finansų komisijos pa
siūlymą jį prijungė prie pagrin
dinės anketos, o prezidentas pa
sirašė. Dabar etninių ir tautinių 
mažumų bendrijos pasijuto 
esančios pavojuje. ‘Neseniai su
žinojau, kad turėsiu duoti lokį 
pareiškimą skaičiuotojui’, - sa
ko Seinų lietuvių draugijos na
rys Olgierd Wojciechowski. 
‘Reikia būti drąsiam pasisakyti 
esant lietuviu. Visaip būna ma
žose aplinkose! (...)’

Prieš kelerius metus Vy
riausioji statistikos įstaiga atliko 
Seinuose tyrimą, pavadintą 
‘Lietuviai-lenkai’. Jo autoriai 
tvirtina, kad nebuvo jokios bai
mės dėl tautybės. Argi vietinis 
sankirtis tarp lenkų ir lietuvių 
dėl pasienio sargybinės taip pa
grindinai pakeitė Seinuose pi
liečių sąmonę? Baimę gali su
kelti surašinėtojas, o gal pati 
būtinybė pareikšti savo tautybę 
valdžiai: skaičiuotojas atstovau
ja valdžiai, veikia jos vardu ir 
tokiu yra laikomas. Mažai kas 
tiki, kad surašinėjimo duomenys 
bus panaudoti vien tik statis
tikai. ‘Ne tokios informacijos 
pasklisdavo’, - argumentuoja 
žmonės”.

Tuo pačiu klausimu Toron
to dienraššis Gazeta š.m. gegu
žės 3-5 d. laidoje rašo: “Lenki
jos tautinės ir etninės mažumos 
jau kelios savaitės reiškia savo 
susirūpinimą dėl visuotiniame 
gyventojų surašyme esančio tau
tybę liečiančio klausimo. Jos rū
pinasi, kad daugelis asmenų dėl 
baimės bei nežinojimo nenuro
dys savo tikros tautybės, o tai, jų 
manymu, gali prisidėti prie tau
tinių mažumų švietimui ir kultū
rai vėlesnės paramos dydžio”.

Žydų turto problema
Savaitinis Vokietijos žurna

las Der Spiegei š.m. 17-toje lai
doje rašo: “Klausimas, ar žydų 
nekilnojamasis turtas turėtų bū
ti grąžintas buvusių savininkų 
palikuonims tapo vidaus politi
kos problema. Jeigu seimas atsi
sakytų nuosavybės įstatymo pa
keitimo, daugeliui verslininkų, 
kaip perspėja jo priešininkai, 
grėstų bankrotas. Prieš Antrojo 
pasaulinio karo pradžią lenkų 
valdomame tuometiniame Vil
niuje buvo 55,000 žydų ir, šalia 
lenkų, lietuvių bei vokiečių. Jie 
buvo didžiausia gyventojų gru
pė; dėl šimtinės jų maldos namų 
ir sinagogų miestas buvo vadi
namas ‘Rytų Jeruzale’. Po vo
kiečių kariuomenės įžygiavimo 
tik per šešis mėnesius su lietu
vių kolaborantų pagalba visame 
krašte buvo išžudyta apie 140, 
000 žydų. (...)

Mintis net dėl mažiausio žy

PADĖKA
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iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 
parapijos kunigams: klebonui kun. A. Simanavičiui, 
OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, kun. Pijui Šar- 
pnickui, OFM, ir Lietuvos kankinių parapijos klebonui 
prel. J. Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose, kon- 
celebracines Mišias bei palydėjimą į Šv. Jono lietuvių ka
pines.

Gili padėka A. Ratavičienei už gražius prisimini
mo žodžius po maldų prie karsto, G. Ignaitytei už skaity
mą, karsto nešėjams ir vargonininkei D. Radtke. Ačiū gi
minėms, draugams, pažįstamiems už gėles, užprašytas Mi
šias, pareikštas užuojautas ir dosnias aukas velionės atmi
nimui: “Tremtinių grįžimo fondui” Lietuvoje ir Prisikėli
mo parapijos persikėlimo vajui.

Dėkojame J. Gurklienei už puikiai paruoštus pie
tus ir ponioms už skanius pyragus. Jūsų nuoširdumas pa
lengvina mūsų skausmą ir liūdesį.

Dukra Daiva, sūnus Gintautas

dų nuosavybės grąžinimo radi
kaliuose seimo rateliuose ir gy
ventojų dalyje nėra ypatingai 
populiari. (...) Jeigu ji būtų įgy
vendinta, lietuviai, kaip skelbia 
kraštutinės ‘Laisvės lygos’ atsi
šaukimai, tuoj dirbtų vergų dar
bą arba turėtų emigruoti. Prezi
dentas Valdas Adamkus, kuris 
daugiau kaip 40 metų gyveno 
JAV-se, ir premjeras Algirdas 
Brazauskas, kuris buvo komu
nistų partijos šefu ir ligi 1998 m. 
pats buvo prezidentu, bando 
vienas kitam dėl šios keblios 
problemos priskirti atsakomybę. 
Gruodžio mėn. įvyks prezidento 
rinkimai, kuriuose jie abu grei
čiausiai dalyvaus. Tačiau Adam
kus kaip ir Brazauskas dėl pa
grindinio dalyko galvoja vieno
dai: reikia užsitikrinti stiprios 
JAV-jų žydų spaudimo grupės 
(lobby) paramą, kai bus balsuo
jamas Lietuvos priėmimas į 
ŠAS (NATO)”.

Šį klausimą keliose balan
džio mėn. laidose nagrinėjo Lie
tuvos lenkų dienraštis Kurier 
Wilenski. Laikraštis rašo, kad 
Adamkus ir Brazauskas sutaria 
dėl nuosavybės žydams grąžini
mo, tačiau nei vienas, nei kitas 
nenori šiam reikalui duoti įteisi
nimo pradžią. Laikraštis taip 
pat rašo, kad Lietuvoje pagau
sėjo antisemitiniai pasisakymai, 
o Tauragėje R. Šimkus bandė 
viešai sudeginti savo atneštą Iz
raelio vėliavą.

Lietuvoje rasta urano
Maskvos dienraštis Kom

mersant š.m. kovo 18 d. laidoje 
rašo: “Mirtinai pavojingos me
džiagos buvo ieškoma ryšium su 
kriminaline byla dėl urano pa
grobimo iš Ignalinos atominės 
jėgainės 1992-1994 m. 1997 m. 
policija sulaikė buvusį AE ap
saugos tarnautoją Ramūną Ma- 
cerauską, pas kurį konfiskavo 
kelis kilogramus urano. Tardy
mo metu jis pasakojo, kad pa
vogtas uranas buvęs laikomas 
neva slaptuose sandėliuose prie 
Visagino, Vilniaus ir Klaipėdos.

Ir štai neseniai netoli Visa
gino tvarkos sargybiniai rado 
slaptavietę su 20 kg radioakty
vios medžiagos. Pagal prokuro
rą Ramutį Jancevičių, septynių 
metrų talpintuvas, sveriantis 
270 kg., galėjo būti išvežtas po 
apačia autobuso, kuris išvežio
davo už AE ribų eilines pamai
nas. Pagrindiniais įtariamaisiais 
yra pamainos darbininkai ir 
ginkluoti AE apsaugos darbuo
tojai, tačiau suimtas kol kas tik 
autobuso vairuotojas Vladas 
Navickas.

Pagal prokurorą Jancevičių, 
per paskutiniuosius 10 metų 
Lietuvos policija rado apie 80 
kg radioaktyvaus kuro. Vienok 
visą šį laiką AE vadovybė at
mesdavo pardavimo faktus, 
nors yra kalbama, kad kaimyni
nėje Gudijoje buvo pastebėtos 
tabletės iš Lietuvos.

Ignalinos atominėje jėgai
nėje yra Černobilio tipo reakto
riai, kurie naudoja 2% pratur
tintą 235 - urano oksidą 11.5 
mm diametro ir 15 mm storio 
tabletėse. Reali vienos kasetės 
vertė - 40,000 dolerių. J.B.

mailto:tevrib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Kanadiečių E. M. Kmieliauskų ir Mekės paminklas Lietuvos Kryžių 
kalne. Įrašas: “Dieve, saugok mus ir atgimstančią Lietuvą”

Iš leidinio Kryžių kalnas
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Lietuvos pažangos sparta
DR. JONAS KUNCA

Malonu, kai po tiek nesėk
mių pastebime mūsų šalies da
romą pažangą. Pasaulinė krizė 
ir neramumai Vid. Rytuose nė
ra idealios sąlygos pažangai. O 
vis dėlto ją galėtumėm pagrei
tinti nesimėtydami į visas puses, 
bet spręsdami pagrindines šalies 
problemas. Likusios savaime 
pranyktų. Tai galime padaryti 
mes patys be svetimų pagalbos 
ir naujų paskolų. Reikia tik ryž
to ir ištvermės, ypač iš vyriausy
bių pusės.

Įstaigos tinkamai neveikia 
dėl tarnautojų nesugebėjimo, 
gerų norų trūkumo ar nesąži
ningumo. Antra, nesklandaus 
įstaigų darbo priežastis glūdi jų 
funkcijų neaiškume. Įstaigos 
darbas turi būti aiškiai apibrėž
tas. Neretai dvi ar trys įstaigos 
atlieka panašų darbą. Dėl to 
svarbu koordinuoti administra
cinį darbą. Panašią užduotį tu
rinčias įstaigas reikia sujungti. 
Netinkami ar nesąžiningi tar
nautojai turėtų būti atleidžiami 
be didelių suvaržymų. Dėl to 
seimas privalo peržiūrėti visus 
tą sritį liečiančius įstatymus ir, 
jeigu reikia, juos pataisyti ar 
visai pakeisti.

V

Šeima - pagrindinė tautos ląstelė
j Lietuvoje vyksta šeimos kaip institucijos genocidas

ELĖ KAKANAUSKIENĖ

Pagal vieną filosofinių api
brėžimų šeima yra ūkinis viene
tas, kurį sukuria vyras ir moteris 
norėdami gimdyti ir auginti vai
kus. Dar galima pridurti, kad 
kuriant šeimą ir gyvenant joje 
vyrą bei moterį turi sieti abipu
sis meilės, simpatijos bei pagar
bos jąusmas, tarpusavio suprati
mas, meilė vaikams. Būtinas ir 
matęrialinis pagrindas - būstas, 
maistas, apranga, lėšos kultūri
niams poreikiams ir vaikų augi
nimui bei jų kultūriniam ugdy
mų). Poros, kurios tuokiasi, pri
siekia mylėti ir rūpintis vienas 
kitu, būti ištikimais iki pat mir- 
tięs. Priesaika graži ir prasmin
ga. Deja, gyvenime dažniausiai 
būna kiek kitaip...

Paskutiniame dešimtmetyje 
santuokų skaičius Lietuvoje 
stipriai mažėja. Didėja ištuokų 
skaičius. Ko gero netrukus abu 
statistiniai rodikliai gali susily
ginti. Telšių rajone 2001 m. iki 
gruodžio 1 dienos susituokė 193 
poros, išsiskyrė 161 pora. 2000 
m. užregistruotos 223 santuokos 
ir 136 ištuokos, 1999 m. - 230 
santuokų ir 170 ištuokų. Taigi 
didesnė pusė žmonių, kurie iš
kilmingai prisiekia mylėti vienas 
kitą iki “grabo lentos”, po me- 
tų-kitų priesaiką pamiršta ir ski
riasi. Kodėl?

Pasikalbėjus su gydytojais ir 
socialiniais darbuotojais bei ke
letu būrelius vaikų auginančių 
mamų susiformavo išvada, kad 
nežinia kodėl - sąmoningai ar 
dėl valdžios nemokšiškumo, 
abejingumo ir apsileidimo mūsų 
valstybėje vykdomas šeimos 
kaip institucijos genocidas. Bent 
jau taip mano Telšių psichinės 
sveikatos centro vedėjas gydyto
jas psichoterapeutas Stasys 
Naujokas.

Žemaitijoje praktiškai ne
beliko normalių vidutinių šei
mų. Kas tai yra normali vidutinė 
šeima? Tokiai šeimai būtina tu
rėti būstą, pajamas, kurios pa
tenkintų materialinius ir kultū
rinius poreikius, tėvas ir motina 
privalo gyventi kartu ir kartu 
auginti vaikus. Tokioje šeimoje 
psichologinis klimatas yra nor
malus.

Dar prieš pusę amžiaus kai
mo sodyboje sutilpdavo tėvai, 
seneliai, vienas kitas giminaitis, 
4-5 vaikai, kartais ir visas tuzi
nas. Vėliau, daugiaaukščio na
mo dėžutėje šeima šiek tiek su
mažėjo - ten sutelpa tik tėvai ir

1-2 vaikai. Taigi stagnacija šei
mas “apkramtė” ir šiek tiek pa
blogino jų psichologinį klimatą. 
Dabar, S. Naujoko nuomone, 
gresia pavojus, kad normalios 
vidutinės šeimos Lietuvoje gali 
visai išnykti arba išliks tik kaip 
įdomūs likučiai.

Visų pirma jauniems žmo
nėms sukurti šeimą Lietuvoje 
trukdo bedarbystė ir būsto 
problema. Na, būstą dar galima 
išsinuomoti, pirkti išsimokėti
nai. O kaip su darbu ir uždar
biu? Gydytojas S. Naujokas sa
kė, kad pas jį lankosi nemažai 
pacientų, kurių šeimos patiria 
psichinę ir moralinę krizę dėl 
darbo problemų. Kadangi gim
tinėje darbo, atlyginimas už kurį 
patenkintų šeimos poreikius, 
rasti neįmanoma, daugelis jau
nų žmonių vyksta jo ieškoti į už
sienio šalis, kitus Lietuvos mies
tus. Dažniausiai vyksta uždar
biauti vyras ir tėvas. Išgirstame 
ir paskaitome visokių istorijų - 
kas tų pinigų užsidirba, kad 
grįžta “vos kojas išnešęs”, kar
tais šeimos maitintojas pargabe
namas į gimtinę metaliniame 
karste, o dar dažniau - dingsta 
be žinios. Tokiose šeimose vyras 
paverčiamas “pinigų darymo 
mašina” ir iš jo nieko daugiau 
negalima reikalauti. Juk jis ir 
taip atlieka pagrindinę funkciją. 
Moteriai šiuo atveju lieka visa 
kita - buities darbai, vaikų prie
žiūra ir aukėjimas, jos pačios 
darbas bei visų šeimyninių 
problemų, susijusių su vaikų 
mokslu, sveikata, kūrybiniais 
polinkiais ir 1.1, sprendimas.

Bibliotekininkė Jovita augi
na tris berniukus, jos vyras sta
tybininkas ir pastoviai važinėjasi 
po Lietuvą. Sugrįžta ne kiekvie
ną savaitgalį. Parvažiuoja pa
prastai pavargęs ir krenta mie
goti. Ryte berniukai jau sėdi 
miegamajame ir laukia kol tėtis 
pabus, nes tiek daug visokių 
“reikalų” prisikaupė per tą sa
vaitę ar kelias, o ir paprasčiau
siai, norisi išgirsti tėvo balsą, 
pajusti jo rankos prisilietimą, 
pabūti su juo. Žmona irgi turi 
problemų, nuoskaudų, norėtų 
pabendrauti su “šeimos galva”, 
pajusti ne tik materialią bet ir 
moralinę vyro paramą irgi “iš
lieti dūšią”, tačiau jai dažniau
siai nebelieka laiko. Apskalbia, 
aptvarko šeimos maitintoją, su
krauna jam į rankinę daiktus 
bei maisto produktus ir kitą die
ną išlydi... Pasak S. Naujoko to
kios poros eilinio vyro vizito

MYLIMAI MAMAI
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iškeliavus amžinybėn, sūnums p.s. GILLES, BRU
NO, RYČIUI, SYLVAIN ir dukrai VERONIKAI 
reiškiame gilią užuojautą -

Montrealio “Geležinio vilko-Neringos ” skautų tuntas

metu dažniausai susipyksta ir 
atsisveikina dorai nepabendra
vusios. Po to moteris tyliai ken
čia, jaučiasi nelaiminga, pavar
gusi, ryja nervus raminančias 
tabletes arba eina pas psichote
rapeutą...

Labiausiai nukenčia vaikai. 
Nesiformuoja šeimos įvaizdis, 
vaikai nežino kaip turi elgtis tė
tis ar mama. Į delną įspaustas li
tas, nupirktas žaislas ar saldai
nių maišelis nepakeičia žmogiš
ko bendravimo ir neatstoja tė
vo... Dar liūdnesnė padėtis šei
mose, kur laimės ieškoti išvyks
ta abu tėvai, o vaikus palieka se
neliams ar kitiems giminai
čiams. Kartais net svetimą žmo
gų pasamdo juos prižiūrėti ar 
įkalina juos savaitiniame vaikų 
darželyje. Vaikai pasijunta ne
reikalingi, primesti svetimiems 
žmonėms, mano, kad tėvai jų 
nemyli.

Kokias šeimas jie sukurs, 
kai taps suaugusiais? Jau dabar 
jie yra psichiškai ir morališkai 
pažeisti. Auga busimieji psichi
nės sveikatos centro pacientai? 
Psichoterapeutas S. Naujokas 
su tokiais atvejais nuolat susidu
ria. Pasak gydytojo, yra geriau 
pasitenkinti menkesniu uždar
biu, galbūt net kęsti nepritek
lius, tačiau tik abiem tėvams gy
venant kartu vaikai jaučiasi jau
kiai ir saugiai išvengia dvasinio 
slogučio.

Beje, ilgainiui dažnam šei
mos maitintojui nusibosta ga
benti pinigus irzliai ir nepaten
kintai žmonai bei nelaimin
giems vaikams. Jis irgi jaučia 
nepasitenkinimą. Jeigu vyras iš
vaizdus, atsiranda moterų ir to
se tolimose šalyse, kurios nesi
skundžia, neapkrauna pavargu
sio “darbinio arklio” problemo
mis, bet paguodžia, padeda ma
loniai praleisti laisvalaikį.

Gana daug tokių jaunų šei
mų, kur vyras ir žmona susitin
ka tik savaitgaliais ar kartą per 
kelis mėnesius, išsiskiria arba 
vyras dingsta be žinios. Gražina 
dirbanti sekretore, su savo vyru 
verslininku, išvykusiu darbuotis 
į Maskvą, išsiskyrė dar Lietuvo
je. Susitarė, kad alimentų nerei
kalaus, po teismus nesitampys - 
vyras prižadėjo padėti auginti 
vaikus (šeimoje jų auga penki). 
Pradžioje atsiųsdavo pinigų, at
važiuodavo aplankyti vaikų, ta
čiau jau keleri metai yra “dingęs 
be žinios”...

Sunku pamatyti, kas dedasi 
už tvoromis aptvertų ir kovinių 
šunų saugomų verslininkų ar 
“mafijozų” pilaičių sienų. Žur
nalistui ten lįsti baisoka, tačiau 
pas gydytoją psichoterapeutą 
ateina nemažai turtuolių žmo
nų, kurios nesijaučia laimingos. 
Vyras, uždirbantis didelius pini
gus, dažnai laiko vaikus ir žmo- , 
ną savo nuosavybe, juos terori
zuoja, pasiskiria sau šeimos 
“dievo” vaidmenį. Taigi, ir tur
tuolių šeimose vaikai bei mo
terys dažnai jaučiasi nesaugūs, 
yra žeminami, jaučia dvasinį ne
jaukumą.

Įvedus tvarką, aiškumą ir 
drausmę administracijoje, būtų 
užkirstas kelias korupcijai, kuri 
dažnai veikia su pačios valdžios 
institucijų pagalba. Reikia pri
pažinti, jog korupcija dar vis te
bėra neišspręsta problema. Ad
ministracijos pertvarkymas pa
dėtų susidoroti su ja daugiau 
negu šalies policija. Aišku, kad 
toks drastiškas jos pertvarkymas 
sutiktų pasipriešinimą iš *.ų ku
riem ta netvarka yra naudinga. 
Bet plati visuomenė tokį žygį 
girtų, kai suprastų, kad tai yra 
daroma jos naudai. Kai vyriau
sybė seime turi daugumą, jai yra 
įmanoma išgauti tokiai reformai 
reikalingą pritarimą. Dabar 
kaip tik yra tokia padėtis.

Antra pagrindinė problema 
yra sovietinio mentaliteto suke
liami sunkumai, kuriuos paste
bime valdžioje ir pačioje visuo
menėje. Suaugusio asmens mąs
tysenos ir elgesio pakeisti ne
įmanoma pasikliaunant gerano- 
ryste. Tik griežta tvarka čia gali 
gerokai padėti. O tam reikia ne 
tik tvirtos, bet ir energingos vy
riausybės. Bet tai tik laikinas ir 
dalinis sprendimas. Mums sku
bu išauklėti naują kartą, ra
cionaliai mąstančią, tautiškai 
susipratusią, suvokiančią valsty
bės santvarką, užduotį ir gali
mybes bei labai gerai paruoštą 
profesiniam darbui ar amatui. 
Vaikų smegenys ir kartu mąs
tysena plėtojasi iki 16 m. Taigi 
tėvai juos turėtų gerai išauklėti. 
Deja, dalis tų tėvų nėra kom- 
petetingi šitai užduočiai. Yra 
tiek girtuoklių ir nesupratėlių 
auklėjimo svarbos. Dėl to vaikų 
darželiai, mokyklos ir gimnazi
jos turėtų atlikti tą svarbų dar
bą. Iš to matosi, kad mums rei
kia skubios švietimo reformos 
su aiškiom programom, kurios 
neturi būti žemesnės už Vakarų 
Europos šalių. Kartu svarbu 
jaunajai kartai įskiepyti tautinį 
susipratimą ir Tėvynės meilę. 
Gal nereikia nė priminti, kad 
įstojimas į universitetus ir bai
giamieji egzaminai privalo už
tikrinti lygybę ir teisingumą. Čia 
ne vieta jokiom paslaugom. 
Mokinio ar studento parodytas 
sugebėjimas yra pagrindinis ma
tas. Nepasiturintiem mokiniam 
ar studentam valstybė turėtų 
padėti, bet tik tada, kai jie per 
specialius testus - egzaminus 
įrodo jų mokymosi pažangą. 
Tam užtenka patikrinti einamo
jo kurso bent dviejų svarbiausių 
sričių žinojimą.

Egzaminų turinio neturėtų 
žinoti nei mokytojai, nei moki
niai iki jų pradžios. Vakaruose 
egzaminų klausimai, uždaviniai 
ir 1.1, išdalinami susėdus studen
tam ar mokiniam laikyti tuos 
egzaminus. Taip jokios paslau
gos nėra įmanomos, nes kom
piuteriai nustato teisingai ar 
klaidingai atsakytų klausimų 
skaičių.

Nėra dėl ko vilkinti švieti
mo programos planavimą. Ta 
programa turi būti Europos ly
gio ar dar aukštesnė, bet su lie
tuviškumo priedu.

Jei netrukdami įgyvendinsi
me administracinę ir švietimo 
reformą, mūsų šalis padarys di
delį šuolį į priekį. Lengviau bus 
pritapti ir prie kitų ES kraštų, o 
viduje pakils akonominis lygis ir 
užsienio turistų skaičius.

Džiugo kalnas-piliakalnis Telšių apskrityje. Legendos jį sieja su žemaičių karvedžiu Džiugu

Vasario 16-toji atsiminimuose
1918 m. Vasario 16-osios akto signataro prelato Kazimiero Šaulio pagerbtuvės

PREL. A. RUBŠYS

2002 m. balandžio 27 d. Lie
tuvos nepriklausomybės signa
tarų namuose įvyko prelato Ka
zimiero Šaulio, Vasario 16-osios 
signataro, prasmingas 130-ųjų 
gimimo metinių minėjimas.

Jauki Signatarų namų salė 
buvo pilna ne tik garbių, bet ir 
jaunų dalyvių. Salę puošė ap
šviestas, akis patraukiantis ir as
menybę išsakantis Signataro at
vaizdas. Renginio vedėjas Pet
ras Venslovas, Kauno valstybi
nio akademinio dramos teatro 
aktorius, pakvietė Živilės Stony
tės vadovaujamas Vilniaus Šv. 
Kazimiero grigališkojo choralo 
studijos giesmininkes minėjimą 
pradėti psalmių giesme.

Kauno arkivyskupas metro
politas Sigitas Tamkevičius taik
liu ir trumpu žodžiu apibūdino 
turtingą signataro Šaulio asme
nybę ir veiklą Kauno arkivysku
pijos kurijoje ir Teologijos fa
kultete Vytauto Didžiojo uni
versitete, pabrėždamas jo santū
rumą ir pagarbią laikyseną kitų 
atžvilgiu.

Mons. dr. doc. Vytautas 
Vaičiūnas, Teologijos fakulteto 
Vytauto Didžiojo universiteto 
dekanas, išsamiai aptarė signa
taro Šaulio gyvenimą ir jo plačią 
veiklą - uolus kunigas, gilus 
teologas, akademikas-profeso- 
rius, teisininkas ir gerbiamas 
politikas.

Renginio dalyviai lydėjo dė
kingu plojimu vedėjo Petro 
Venslovo skaitomus paties Sig
nataro ir kitų atsiminimus. Jis 
mokėsi Kauno kunigų seminari
joje, kurioje buvo gyva Motie
jaus Valančiaus ir Antano Bara
nausko dvasia; lietuvių kalbos ir 
iškalbos čia mokė žymus filolo
gas Kazimieras Jaunius, studijų 
draugai - Maironis, Tumas- 
Vaižgantas, Dambrauskas-Jakš
tas, Skvireckas ir kiti.

“Tai buvo, - rašė Signataras 
senatvėje laiške, - džiaugsmo, 
neišsemiamo entuziazmo die
nos. Rodos, daug dirbome ir 
sunkiai, užsidarę senose, ne vi
sai higieniškose patalpose, susi- 
kimšę, bet gyvenome ne tiek kū
nu, kiek dvasia.

Renginio dalyviai palydėjo 
ypač garsiu plojimu skaitinį iš 
paties Signataro prisiminimų 
apie nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimą: “Paskelbtą (atkūri
mo) aktą reikėjo pranešti Vo
kietijai, Rusijai ir kitų valstybių 
vyriausybėms, prašant priimti 
žinion įvykusį faktą ir reikalauti

pripažinti naujai atkurtą vals
tybę de facto ir de jure. Bet kaip 
susisiekti su užsieniu, kurias ke
liais siųsti akto tekstą, kaip su
pažindinti užsienius apie Lietu
vos politinės laisvės paskelbimą, 
kai visos sienos uždaros? (...) 
Lietuvos Tarybos Prezidiumas 
(...) nutarė vieną Nepriklauso
mybės Akto egzempliorių siųsti 
Reicho valdžiai į Berlyną oficia
liu būdu per Lietuvos administ
racijos šefą. O man, gyvenusiam 
Kaune, buvo pavesta vieną to 
akto originalą nuvežti į Kauną 
ir įteikti šefui. (...) Mano lydi
majame rašte buvo pasakyta, 
kad aš, Lietuvos Tarybos narys, 
laikau sau garbe įteikti Lietuvos 
civilinės valdžios administraci
jos šefui Tarybos priimtąjį Va
sario 16 d. nutarimo tekstą, pra
šau tą nutarimą priimti žinion, 
nusiųsti į Berlyną ir pateikti jį 
Vokietijos vyriausybei”.

Šefo adjutantas priėmė raš
tus ir perdavė šefui. “Už keleto 
minučių, - pasakoja Signataras, 
- adjutantas atsiskubina ir pra
neša, kad atsakymas galėsiąs 
būti duotas ne anksčiau kaip 17 
valandą (5 val.p.p.). (...) Skirtą
ją valandą nuvykau vėl į vadovo 
įstaigą. Apie 18 valandą pasiro
do šefas, su kuriuo įvyko trum
putis pasikalbėjimas šio turinio:

Šefas: ‘Tamsta pateikei Ta
rybos nutarimo aktą ir prašai jį 
nusiųsti Reicho vyriausybei’.

Šaulys: ‘Taip. Laikau sau 
garbe prašyti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo faktą 
priimti žinion ir nutarimo akto 
tekstą nusiųsti Reicho vyriau
sybei’.

Šefas: ‘Rašto turinys yra 
mums nepriimtinas ir atsisakau 
jį siųsti toliau’.

Šaulys: ‘Labai gaila. Nutari
mas yra Lietuvos Tarybos pri
imtas ir reiškia lietuvių tautos 
valią’.

Šefas: ‘Turiu pakartotinai 
pareikšti, kad tekstas yra mums 
nepriimtinas, ir jo paskelbimas 
būtų mūsų laikomas revoliuci
niu veiksniu, priešingu vokiečių 
valdžios valiai’.

Audiencija baigta”. (...)
Kitur įvykiai vystėsi mūsų 

naudai, - pasakoja Signataras, - 
jau rytojaus dieną, vasario 18- 
ąją, Lietuvos politinės laisvės 
aktas buvo paskelbtas keliuose 
Berlyno dienraščiuose”.

Renginio užsklandoje buvo 
įteiktos premijos jauniems lai
mėtojams rašinio konkurso, 
skirto signataro Kazimiero Šau
lio ir signataro Jono Vileišio 
130 gimimo metinėms. Premijas 
įteikė Lietuvos nepriklausomy
bės signatarų namų muziejinio 
skyriaus vedėja Erika Kulie
šienė.

Renginiu rūpinosi vedėja 
Erika Kuliešienė ir Signatarų 
namų darbuotojai.

Nepagrįsti puolimai
KUN. K. KAKNEVIČIUS

Lietuvos aktoriai, vaidinę Toronte Šekspyro “Hamletą”, prieš grįždami 
Lietuvon aplankė Prisikėlimo parapiją Nuotr. V. Kulnio

Katalikų pasaulyje yra per 
bilijoną. Dvasininkų - per mili
joną. Iškrypę dvasininkai, kurie 
davė priesaiką prieš altorių ne
susitepti paleistuvavimu sulaužo 
savo duotą priesaiką Dievui, 
nusikalsta, nusideda. Turį lyti
nius santykius su vaikais yra ne
pateisinami kriminalistai, iškry
pėliai.

Tokių kriminalistų, iškrypė
lių dvasininkų yra tik dalelė vie
no nuošimčio, tačiau šmeižiami 
ir tie per 99% nekaltų dvasinin
kų ir visa Katalikų Bažnyčia.

Kodėl tad išskiriama katali
kų dvasininkija? Kai atsiranda 
toksai išsigimėlis, kriminalistas 
mokytojas, nekaltinami visi mo
kytojai ar mokykla. Kai atsiran
da toksai iškrypėlis, organizaci
jos pareigūnas skautas, nekalti
nami visi skautai ar jų organiza
cija. Kai atsiranda toksai iškry
pėlis sportininkas ar sporto klu
bo prižiūrėtojas, nekaltinami vi
si sportininkai ar visa sporto ša
ka. Kai pasireiškia toksai krimi
nalistas automobilio vairuoto
jas, nekaltinami visi vairuotojai. 
Tokiais atvejais jie traukiami į 
teismą.

Tai kodėl katalikų dvasinin
kija ir net Bažnyčia išskirta ir 
kaltinama, bei šmeižiami visi?

Todėl, kad Katalikų Bažny
čia yra moralinė tvirtovė nuo 
Kristaus laikų. Ji tik viena turi 
Kristaus vietininką žemėje šv. 
Petrą, kuris buvo pirmasis po
piežius ir po jo nenutrūkstama 
eilė popiežių iki šių dienų Jono- 
Pauliaus II-jo. Katalikų Bažny
čia laikosi Dievo 10 įsakymų, 
tokių, kurie buvo Mozės laikais. 
Kai kurios sektos jau yra patai
siusios juos pagal savo skonį. 
Kristaus įsteigtus 7 sakramentus 
Katalikų Bažnyčia tebeturi ir 
brangina. Dievo įsakymo NE
ŽUDYK yra tvirtai laikomasi 
Katalikų Bažnyčiose, nors daug 
kas, net valstybių vadovai, jau 
leidžia žudyti negimusius kūdi
kius (abortus), senelius. Santuo

kos sakramentas - iki mirties, o 
kiek daug jo nebesilaikančių. 
Valdžios ir jų teisėjai pateisina 
ištuokas-divorsus.

Katalikų bažnyčia įsako su
silaikyti nuo lytinių santykių iki 
šeimos sukūrimo, kitu atveju - 
nuodėmė, bet valdžia, žinia- 
sklaida, teisėjai su savo sex edu
cation tai neigia. Mokyklose su
dedami bantonų automatai, ska
tinamas lytinis aktyvumas.

Dievas sutvėrė vyrą ir mote
rį - jie sukūrė pirmą šeimą. Da
bar jau “šeima” sudaroma dvie
jų vyrų ar dviejų moterų. Vals
tybių valdovai, jų teisėjai, gelto
noji žiniasklaida juos užtaria ir 
aukština, bet puola Katalikų 
Bažnyčią.

Į homoseksualus, lesbietes 
žiūrima natūraliai su užuojauta, 
kaip į moraliai sergančius ligo
nius, tik ne pagal human rights 
užtarėjus.

Taigi tie, kurie neturi religi- 
nio-moralinio auklėjimo ar nu- 
slydę nuo tiesiojo kelio puldinė
ja ir šmeižia Katalikų Bažnyčią, 
norėdami pateisinti savo amo- 
rališkumą.

Neseniai Popiežiaus buvo 
sukviesti Amerikos vyskupai ap
tarti iškilusių problemų. Ta pro
ga jis išreiškė apgailestavimą 
dėl tų pedofilų. Geltonoji žinia- 
sklaida skelbė, kad jau net ir 
popiežius prisipažino. Tie, kurie 
skaito geltonąją spaudą ar žiūri 
televiziją, jau kartoja, esą Kata
likų Bažnyčia nebegalės teisin
tis, nes pats Popiežius prisipaži
no. Bet juk apgailestavimas nė
ra prisipažinimas.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING 8i 

APPLIANCES

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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<® LAISVOJE II/fAlJi:
PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO 

DIENA
Lietuvos seimas gegužės pra

džioje papildė Atmintinų dienų 
įstatymą moderniųjų krikščionių 
demokratų siūlymu. Nuo šių me
tų gegužės 14-toji bus vadinama 
Pilietinio pasipriešinimo diena, 
minint prieš 30 metų Kaune susi
deginusį Romą Kalantą. Jo pro
testas prieš sovietinę okupaciją 
susilaukė pasaulinio atgarsio. Tų 
1972 metų gegužės mėnesį Kau
no jaunimas ir moksleiviai taip 
pat surengė didžiules protesto de
monstracijas prieš sovietinę val
džią, už Lietuvos laisvę.

ALKOHOLIO KONTROLĖ
Lietuvos rytas praneša (2002.- 

V.9), kad alkoholinių gėrimų ga
mybos bendrovės rūpinasi dėl sa
vo ateities, bijo, kad joms pa
kenks skubotas privatizavimas. 
Yra keturios valstybės valdomos 
bendrovės, iš jų sunkiausia padė
tis firmos “Anykščių vynas”, kuri 
pernai patyrė 8.4 mln. litų nuos
tolių. Arti milijono litų nuostolio 
turėjo ir “Vilniaus degtinė”. 
Bendrovių vadovybės nuomone, 
“prastoka valstybės akcizų politi
ka alkoholio gamintojus privertė 
konkuruoti tarpusavyje”. Geres
nius rezultatus pasiekė Kauno 
“Stumbras” bei “Alita”, baigę 
praėjusius metus su pelnu. Alko
holio gamyklų privatizavimui bei 
rinkos demonopolizavimui turi 
būti pasirengta, teigia firmų va
dovai, turėtų būti sukurtas tinka
mas kontrolės mechanizmas, kad 
visos keturios bendrovės rinkoje 
susirastų savo vietas. Lieka rūpes
tis, kad demonopolizavus alkoholio 
gamybos rinką dabartinės valstybės 
įmonės bus mažiau konkurencinės, 
nes nauji gamintojai neturės amor
tizacijos išlaidų, ir jų gamybos kai
na galės būti mažesnė.

SKATINA TRANSPORTĄ 
DVIRAČIU

LGTIC žiniomis, iki gegužės 
pabaigos Vilniaus centre bus at
naujinti dviračių takų ženklai, nu
matoma pažymėti takus ir rajo
nuose. Šiuo metu Vilniuje įrengta 
30 dviračių takų, kurių bendras il
gis - daugiau kaip 58,000 metrų. 
Sostinės savivaldybėje parengta 
bevariklio transporto plėtros pro
grama iki 2003 m. numato dvejo
pos paskirties dviračių takus - tu
ristinius ir kasdienio naudojimo. 
Taip pat ketinama įrengti Vil
niuje ir Europos dviračių turizmo 
maršrutų tinklo “Eurovelo” vie
nuoliktą atkarpą. Šis takas turėtų 
eiti per miesto centrą, per tu
ristams gamtiniu ir Vilniaus arki- 
tektūros požiūriu patraukliausias 
vietas. Strateginėje Vilniaus 
miesto plėtros programoje numa
tyta sujungti visų miesto rajonų 
dviračių takus į bendrą tinklą, su
darant sąlygas gyventojams iš gy
venamųjų rajonų saugiau pasiekti 
dviračiais darbo ir poilsio vietas.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

! Sudbury Ontario

PĖDOJ SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

TELEFONO MOKĖJIMO PLANAI
LGTIC žiniomis, nuo š.m. 

gegužės 9 d. “Lietuvos teleko- 
mas” savo klientams gyventojams 
siūlo tris mokėjimo planus. “Vie
tinis” kainuoja 30 Lt už 2 vai. per 
mėnesį vietinių pokalbių, “Šalies” 
planas - 50 Lt už 4 valandas per 
mėnesį vietinių ir tarpmiestinių 
pokalbių ir “Interneto” planas, 
kuriuo už 60 Lt per mėnesį abo
nentai gali 6 valandas naudotis 
internetu. Pastaruosius du planus 
pasirinkusiems iki rugpjūčio 31 d. 
telefono linijų įvedimas bus ypa
tingai pigus - 20 arba 50 Lt atitin
kamai. Plano užsakymo vienkar
tinė kaina - 9.99 lt. Nenorintys 
šių planų gali atsiskaityti už pa
slaugas kas mėnesį. “Lietuvos te- 
lekomas” turi 1.166 mln. abonen
tų, kurių 80% sudaro gyventojai. 
Verslo klientams yra kiti mokė
jimo planai “Elitas” ir “Trys ša
lys” tarptautiniams pokalbiams. 
Generalinio direktoriaus Tapio 
Parama teigimu, liepos mėnesį 
paskutinį kartą iki telekomunika
cijų rinkos liberalizavimo bus 
“balansuojamos” bendrovės pa
slaugų kainos. Vietiniai pokalbiai 
“šiek tiek” pabrangs, tačiau mo
kėjimo planų kainos nesikeis.

KONFERENCIJA PALANGOJE
Gegužės 10-12 d.d. Palangoje 

vyko tarptautinė konferencija 
Parkų ir sodų kelias: patirtis ir eu
ropiniai projektai, praneša LG
TIC. Rengėjai buvo Europos kul
tūros kelių institutas (Liuksem
burgas), Europos parkų ir sodybų 
kultūros centras (Prancūzija), 
kartu su Kultūros vertybių apsau
gos departamentu bei kitomis 
Lietuvos įstaigomis. Aukščiausio 
lygio šios srities specialistų susiti
kimui parinkta Palanga, nes čia 
yra gerai prižiūrimas garsaus 
prancūzo architekto Eduard 
Andre suprojektuotas parkas.

NUSIKALTĖLIAI KAUNE
Kaune padaugėjo požymių, 

įrodančių, kad atnaujino veiklą 
organizuoto nusikalstamumo gru
puotės - gaujos. Spaudoje svars
toma, ar miesto grupuotės pra
dėjo tarpusavio karą, ar Kauno 
nusikaltėliai užleidžia turėtas po
zicijas, ar jiems pradėta keršyti už 
tai, kad užsienyje pradėjo šeimi
ninkauti kaip Kaune. Policijos ge
neralinis komisaras pasitarime su 
prezidentu Valdu Adamkumi pa
žadėjo nukreipti policijos didesnį 
dėmesį iš Panevėžio į Kauną, da
bar susigrąžinusį “kriminalinės 
sostinės titulą”, rašo LGTIC. Per 
pastaruosius dvylika metų Kaune 
nušauti ar bandyti panašiu būdu 
nužudyti apie 40 su miesto krimi
naliniu pasauliu sietų asmenų. 
Suskaičiuoti tik tie atvejai, kai pa
naudotas šaunamasis ginklas arba 
sprogstamosios medžiagos. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

DCZMKV four seasons 
REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tei. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

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

Hamiltono kredito kooperatyvo “Talka” pirm. JONAS STANKUS 
įteikia atmintinę lentelę Toronto kredito kooperatyvo “Parama” 
pirmininkui AUDRIUI ŠILEIKAI 50-čio proga Toronto Lietuvių 
Namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

Ir

š.m. gegužės 25, šeštadienį, 4 val.p.p
Hamiltono Jaunimo centre (58 Dundurn St. N.)

vaidins ANATOLIJAUS KAIRIO 3 veiksmų komediją
U _____

Rež. Elena Kudabienė
Renginio pelnas skiriamas lietuviams, atvykstantiems į
Pasaulio jaunimo dienas. Įėjimas - $15 asmeniui

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI

Vis dar brendame pelkėmis...
Užmiršti žuvę dėl nepriklausomybės kovotojai. Prarastos etninės žemės. Nepasirūpinta 
valstybės saugumo strategija. Ministerio pirm. A. Merkio ir gen. V. Vitkausko vaidmuo 

nepriklausomybės sutemose
VILNIEČIO PROFESORIAUS LAIŠKO MINTYS - SAMPROVATIMA!

IGNAS MEDŽIUKAS
1918 m. paskelbta nepri

klausoma Lietuvos valstybė. 
Tautos tarybos narių - signata
rų žingsnis buvo drąsus. Net 
labai! Tačiau tai buvo lakštas 
popieriaus, kuriame paskelbtas 
idėjas reikėjo apginti. Ir dargi 
apginti kovos lauke, kentėti už 
šias idėjas apkasuose, sužeis
tiems aimanuoti karo ligoninėse 
ir pagaliau mirti už Tėvų žemę. 
Kiek buvo mirčių? Daugiau 
kaip 4000!

Kiekvienais metais minime 
garbingą Vasario 16 sukaktį. O 
kas prisimena mirtis tų, kurie 
buvo apkasuose, kovos sūkury
je. Niekas, lyg tie žmonės būtų 
nesavi, lyg ne jie nulėmė Lietu
vos pažangą tarpukaryje, lyg tie 
žmonės turėjo mirti. Sako, pa
likime juos įrašytus istorijon.

Dabar Lietuva vėl laisva jau 
12 metų ir nė karto prezidentas, 
seimas, vyriausybė nepasakė, 
kad šios dienos egzistenciją 
nulėmė 1919-1923 metų aukos. 
Su laimėjimais, aukomis, prara
dimais ir pasibaigė karų laiko
tarpis. Kai ką laimėjome am
žiams (Klaipėdą), kai ką prara
dome (daug karių gyvybių, Su
valkus, Augustavą, Gardiną, 
Ašmeną ir kt.).

Respublika 1918-1940 m. 
rinko seimus ir prezidentus, iš 
kurių gal tik Stulginskį reikėtų 
vadinti tikru prezidentu. Paga
liau 1926 m. po įvykusio 
perversmo į valdžią atėjo Anta
nas Smetona, taigi valdžią pa
ėmė autokratai su savo vadu, o 
tam vadui rūpėjo tik šluoti iš ke
lio potencialius priešininkus. 
Gal todėl ir nebuvo laiko rūpin
tis valstybės egzistencija ir jos 
gyvybės strategija. Ir taip buvo 
sujaukta Lietuvos ateitis.

1940 m. birželio 15 sovietų 
smūgis ištaškė lietuvių tautą po 
kalėjimus, mirties laukus, Sibiro 
lagerius ir tremtį, po svetimus 
kraštus.

Ar galėjo būti kitas kelias? 
Istorija nežino žodžio “jeigu”. 
Tačiau pamąstymams atsiranda 
vietos. Pagaliau yra likę šūsnys 
dokumentų, nuotraukų. Kai aš

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 

išsakiau savo nuomonę, vienas 
iš istorikų pasisakė, gal dabar iš 
viso nereikia viso to kelti. Tai 
ką gi daryti? Suvynioti viską į 
vatą ir padėti į lentyną šimtui, 
dviem šimtams, o gal daugiau 
metų? įkišę kaip strutis galvą į 
smėlį ir galvokim, kad viskas 
tvarkoj?! ni.

Lietuva po to, kai buvo 
mestas šūkis 1920 m. “Mes be 
Vilniaus nenurimsim”, būtų kū
rusi valstybės strategiją, o tai tu
rėjo suformuoti vyriausias gink
luotų pajėgų vadas, tai 1938 m. 
nebūtų reikėję priimti lenkų ul
timatumo, o 1939 m. vietoje pri
imto neutralumo įstatymo atsi
imtas Vilnius savo jėgomis, isto
rijos ratas būtų pasisukęs kitaip. 
Gal panašiai kaip Lenkijos?!

Dabar jau aptyla šnekos, 
kad Lietuvos kariuomenė neiš
šovė nė vieno šūvio. Kai sovietų 
lankai dulkėjo Lietuvos keliais, 
buvo neaišku į kurią pusę šauti. 
Tiesiog gėda, kad nė įsakymo 
pasirengti kariuomenei niekas 
nedavė. Net du artimiausi vadai 
A. Smetona ir A. Merkys išsis
kyrė: vienas pasitraukė per 
sieną, kitas liepė suimti Skučą 
bei Povilaitį ir sutiko su sovietų 
ultimatumu. Iš viso A. Merkio 
elgesys įtartinas - atrodo, jis 
prisidėjęs prie Lietuvos okupa
cijos parengimo...

Nesuprantama, kodėl A. 
Merkys, būdamas tautininkų šu
las, rėmė generolo V. Vitkaus

Prieš keletą metų Brazilijoje lankęsis iš Lietuvos dail. Antanas 
Augustaitis ir ten surengęs savo tapybos parodą prie lankytojų knygos
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LĖKTUVU arba LAIVU

905*271®8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
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Įvairos žinios
“Lietuvos rytas” (2002.V.9) 

komentuoja “The Washington 
Post” dienraštyje išspausdintus 
teiginius, kurie žemina Lietuvos 
vardą ar skleidžia netiesą. Ge
gužės 5 d. laidoje minimas dien
raštis paskelbė sporto apžvalgi
ninko juodaodžio, M. Jordano 
draugo M. Wilbono straipsnį, 
kuriame A. Sabonį pavadino ru
su. Lietuvos ambasados spau
dos sekretorius R. Kačinskas 
mano, kad tai nesąmoninga 
klaida. “Lietuvių krepšininkų 
žaidimas sovietų rinktinėse ne
padarė jų rusais”, - pareiškė 
sekretorius. Ambasada Vašing
tone vis turi protestuoti dėl lie
tuvius užgaunančių apibendrini
mų. Pernai ambasadorių Va
šingtone V. Ušacką papiktino 
rašytojo J. Franzeno knygoje 
“The Corrections” pateiktas ka
rikatūriškas Lietuvos vaizdas. 
Šis rašytojas - ne pirmas ameri
kietis, gąsdinęs visuomenę siau
būnais lietuviais. O 2001 m. sau
sio mėn. spaudos konferencijoje 
JAV prezidento B. Clinton’o 
spaudos atstovas J. Siewert lie
tuvius pavadino teroristais. Per
šasi mintis, kad visa tai “žydšau
džių” termino papildymai. Snk.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIU leidėjai (Ka
nados lietuvių katalikų kultūros 
draugųa “Žiburiai”) praneša, kad 
jau veikia naujai sukurtas inter
neto tinklapis www.tzib.com 
Skaitytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzib@pathcom.com.

ko kandidatūrą, kad jis būtų 
paskirtas kariuomenės vadu ir 
Vilniaus rinktinės vadu, nors 
buvo žinoma, kad jis buvo 
kairiųjų pažiūrų. Tą vėliau pa
tvirtino faktas, nes jis buvo pas
kirtas marionetinės vyriausybės 
Krašto apsaugos ministeriu ir, 
kaip Liaudies seimo įgaliotos 
komisijos narys, dalyvavo Sovie
tų Aukščiausios tarybos nepa
prastoje sesijoje. Ta komisija 
įteikė prašymą Kremliuje priim
ti Lietuvą į Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą. Taigi V. Vitkaus
kas prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės laidotuvių ir 
tapo savo tėvynės išdaviku.

Ir pats A. Merkys, užuot 
nusakęs tikrą padėtį, per radiją 
kalbėjo, kad sovietai ateina mū
sų apsaugoti ir į vidaus reikalus 
nesikiš. Tokia savo kalba dauge
lį suklaidino - jie galėjo laiku 
pasitraukti į užsienį, o pasilikę 
krašte turėjo užmokėti laisve ir 
gyvybe.

Visa tai jau nuėjo istorijon. 
Bet tą situaciją gali analizuoti 
mokslininkai, į viską žvelgiantys 
be tendencijų, blaiviai sugeban
tys dokumentuose skaityti ne tik 
eilutes, bet ir tarp eilučių. 
Tačiau dabar istorikai vengia 
prie to kišti pirštus. O reikia! 
Todėl mes bandome tai daryti. 
Duok, Dieve, mums sveikatos ir 
ištvermės! - Tokiais žodžiais 
baigia savo samprotavimus pro
fesorius, žvelgdamas į ateities 
užmojus.

Nuotr. A. Rudžio

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Detroit, MI, kovo 17 d. Miči
gano valstijos kongreso narys A. E. 
Raczkowski susitikime su LB atsto
vais ir Lietuvos ambasadoriumi Va
šingtone V. Ušaku pastarajam įtei
kė Mičigano atstovų rūmų ir senato 
rezoliuciją. Joje pasisakoma už Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos narystę 
ŠAS (NATO). Taipgi ši rezoliucija 
buvo pasiųsta JAV prezidentui, se
nato ir atstovų rūmų pirmininkams. 
Rezoliucijoje pažymima, kad Balti
jos valstybės, būdamos pasišvenlu- 
sios taikai ir žinomos kaip aktyviai 
pasipriešinusios okupacijai, galin
čios ŠAS daug ko pasiūlyti. Jų priė
mimas į ŠAS tik dar labiau sustip
rintų demokratijos ryšius. Taip pat 
rezoliucijoje pažymima, kad tų 
kraštų priėmimas į ŠAS labiau už
tikrintų pastovų saugumą Europo
je. Rezoliucijoje prašoma JAV pre
zidentą, senatą ir atstovų rūmus pa
remti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įstojimą į ŠAS (NATO).

Argentina
Lietuvos ambasada Argentino

je praėjusių metų gruodžio 8 d. šve
dų klubo patalpose Buenos Aires 
mieste surengė Lietuvių centro, 
Lietuvių susivienijimo, organizaci
jų, senelių židinio, Aušros Vartų 
parapijos atstovų priėmimą. Amba
sada iš tikrųjų pradėjo veikti nuo 
šių metų pradžios. Jai laikinai va
dovauja V. Valikonis.

Per Trijų Karalių šventę sau
sio 6 d. Aušros Vartų šventovėje 
Mišias atnašavo kun. E. Putrimas iš 
Kanados, kun. V. Palubinskas iš 
Lietuvos ir kun. A. Steigvilas iš Ro
sario miesto Brazilijoje. Kun. V. 
Palubinskas pasakė pamokslą, ska
tinantį išlaikyti gyvą tikėjimą lietu
vių išeivijoje. Giedojo choras, vado
vaujamas E. Urbono.

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavimas įvyko naujųjų me
tų pradžioje Argentinoje. Prasidėjo 
sausio 6 d. Lietuvių susivienijimo 
salėje Buenos Aires mieste svečių 
priėmimu, vakariene ir susipažini
mu su lietuvių jaunimu iš Argenti
nos, Brazilijos ir Urugvajaus. Sau
sio 7-13 d.d. Mar del Platos mieste 
vyko studijų savaitė, kuriai vadova
vo kun. E. Putrimas. Suvažiavimas 
baigtas sausio 12, šeštadienį, Lietu
vių suvienijimo salėje vakariene. 
Meninės programos dalyje pasiro
dė Urugvajaus lietuvių tautinių šo
kių ansamblis. Po to vyko įdomi 
laužo programa su žaidimais. Atsi
sveikinta Lietuvių centro patalpose 
sausio 16, sekmadienį, kur kun. E. 
Putrimas aukojo Mišias, o po jų bu
vo atsisveikinimo pietūs. Suvažiavi
me taipgi dalyvavo jaunimas iš Ka
nados, Australijos, Vokietijos ir 
Lietuvos. (Laikas 2002 m. 1 nr.)

Gudija
Lietuvos tautinių mažumų ir 

išeivijos departamento prie Lietu
vos valdžios gen. direktorius A. 
Petrauskas vasario 14 d. lankėsi 
Astravo rajone. Čia jį sutiko Astra
vo rajono vykdomojo komiteto 
pirm. A. Kovalko ir jo pavaduotoja 
I. Šlechtun, Astravo rajono švieti
mo skyriaus vedėjas V. Bulavič ir 
šio rajono kultūros vedėja D. Čer- 
nuševič. Direktorių lydėjo jo pava
duotojas S. Kulbauskas, Gervėčių 
klubo pirm. A. Augulis, Gudijos 
lietuvių bendruomenės pirm. V. 
Tarnauskaitė. Susitikimuose buvo 
aptarti Gervėčių krašto švietimo ir 
kultūros klausimai. A. Kovalko su
pranta Rimdžiūnų lietuvių kultūros 
centro svarbą, ir kartu su A. Pet
rausku aptarė tolesnę jo veiklą. A. 
Petrauskas taipgi susitiko su Rim

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT IZ'A” LIETUVIŲ KREDITO
X KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
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džiūnų lietuvių vidurinės mokyklos 
mokytojais, Kultūros namų darbuo
tojais, Gervėčių LB apylinkės pirm. 
N. Moroz ir kitais valdybos nariais. 
Pasak A. Petrausko, čia gyvenantys 
lietuviai turi būti vieningi atsisakyti 
asmeninių užmačių. Mokytojai turi 
glaudžiau bendrauti su vietos gy
ventojais. Lietuvių mokykla privalo 
tapti jaukia pastoge visiems lietu
viams. Mokyklos vadovybė, moky
tojai turi būti čia gyvenančių lietu
vių seserimis ir broliais.

Britanija
Prezidentas Valdas Adamkus 

oficialiai kovo 25-27 d.d. lankėsi 
Jungtinėje karalystėje. Jis su žmona 
Alma kovo 25 d. atskrido į Londo
ną. Vakare vakarieniavo su Lordų 
rūmų grupės nariais, palaikančiais 
ryšius su Lietuva. Aptarti tarptauti
nio terorizmo klausimai. Preziden
tas pažymėjo, kad Lietuva remia 
kovą su tarptautiniu terorizmu. Jis 
taipgi supažindino atstovus su Lie
tuvos pasiryžimu dar šiais metais 
gauti pakvietimą įstoti į NATO, nes 
tam Lietuva atsakingai rengiasi. 
Prezidentas džiaugėsi, kad vis dau
giau sulaukiama palankumo iš britų 
pusės šiam Lietuvos užmojui. 
Prezidentas kitą dieną taipgi pieta
vo su britų verslo organizacijos na
riais, supažindindamas juos su Lie
tuvos ekonomika ir santykiais su 
kaimynais. Lord Owen pažymėjo, 
kad britų verslininkai jau sėkmingai 
bendradarbiauja su Lietuvos ben
drovėmis ir valdžios Įstaigomis. 
Lietuvos prezidentą priėmė britų 
ministeris pirmininkas Tony Blair. 
Aptarti Europos sąjungos ir NATO 
plėtros reikalai. T. Blair pripažino, 
kad Lietuva per 10 metų padariusi 
įspūdingą pažangą. Karališkame 
institute V. Adamkus skaitė paskai
tą Lietuvos vieta besivienijančiame 
pasaulyje. Lietuva netrukus įgyven
dins du tikslus: įstos į Europos są
jungą ir taps NATO nare. Lietuva 
vykdysianti savo įsipareigojimus, tik 
negalėsianti prisiimti tokių įsiparei
gojimų, kurie viršytų krašto ekono
mines ir finansines galimybes. V. 
Adamkus ir jo žmona Alma daiyva- 
vo karalienės rūmuose surengiame 
koncerte atšvęsti žymiojo dirigento 
Mstislav Rostropovič 75-tąjį ginta- 
dienį. Maestro į šį koncertą iš vals
tybių vadovų pakvietė tik Lietu/os 
ir Lenkijos prezidentus. Preziden
tas susitiko taip pat su Britanijos- 
Lietuvos draugijos bei Lietuvių 
bendruomenės nariais, įteikdamas 
apdovanojimus asmenims, prisid'e- 
jusiems prie Lietuvos ir Britanijęs 
santykių plėtojimo.

Karališkame tarptautiną 
santykių institute Londone susiti
ko su diplomatu, Britų organizaci
jos ryšiams su Vidurio ir Rytų Eu
ropos direktoriumi Sir John Birch 
ir jį apdovanojo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinu. Po 
to Lietuvos ambasadoje už asmeni
nes pastangas plėtojant Lietuvos ir 
Jungtinės karalystės bendradarbia
vimą bei nuopelnus remiant Lietu
vos norą įsijungti į Europos sąjungą 
ir ŠAS (NATO) LDK Gedimino 
ordinu apdovanoti trys britai: Lor
dų rūmu narys, Pasaulio žydų 
kongreso vicepirmininkas Sir Mal
colm Leslie Rifkin, ilgametis Lon
dono universitete Slavų ir Rytų Eu
ropos mokyklos vadovą Michael 
Arthur Branch ir Baltijos tyrimų 
centro Bradfordo universitete stei
gėjas bei vadovas John Hiden. Tuo 
pačiu ordinu apdovanoti ilgamečiai 
lietuviai veikėjai: Vida Gasperienė, 
Jaras Alkis ir Aleksas Vilčinskas. 
(Europos lietuvis 2002 m. 6 nr.)

J. Andr.
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Didžios kūrybinės brandos sulaukus
Svarus leidinys “Poetas Bernardas Brazdžionis 

grįžta į Lietuvą”
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lillLT IKINUI VEIKLOJE
ALĖ RŪTA

Tik dar ne visiška tikrovė, o 
tik vardas albumo - knygos, ku
rią baigia spausdinti Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla Vil
niuje. Tai bus didelė, graži kny
ga su daugybe nuotraukų iš Po
eto pakartotinių kelionių į jau 
laisvą Lietuvą, rinkinys jo 
spausdintų ir išleistų ten knygų, 
aplankytų vietų, pasakytų kalbų.

Knygoje bus ir informacijų 
apie Popiežiaus jam suteiktus 
du ordinus, apie Lietuvos prezi-

Atsiųsta paminėti
LITUANISTICA, nr. 1 (49). 

2002 m., Lietuvos mokslų akademi
jos leidinys, 136 psl. ir viršeliai. Re
daguoja A. Gapsevičienė, D. Mėly- 
nienė, A. Juškaitė; leidžia Lietuvos 
mokslų akademijos leidykla, A. 
Goštauto 12, 2600 Vilnius; tiražas 
265 egz., kaina sutartinė.

MITTEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, nr. 1 (197), 
2002 m. balandžio mėn. 32 psl. Re
daguoja dr. Olgred Aule, Klingen- 
teichstrasse 6 B, 69117 Heidelberg, 
Germany; leidžia Baltiečių dr-ja 
Vokietijoje.

Karininkui A. JUOZAPAVIČIUI, žuvusiam nuo bolševikų Alytuje, pa
minklo kūrimo ir statymo iniciatyvinė grupė Nuotr. R. Rakausko

Istoriniai įvykiai nuotraukose
Ričardo Rakausko šešiolikos metų 

nuotraukų rinkinys
Plūstelėjus Lietuvos atgimi

mo vėjams, prasidėjo svarbūs is
toriniai įvykiai. Ričardas ryžosi 
tai įamžinti fotografijoje. Jo ar
chyve saugoma daug alytiškiams 
ir visai Lietuvai svarbių negaty
vų. Tai Alytuje Sąjūdžio kūri
mosi eiga, karininkui A. Juoza
pavičiui paminklo kūrimo ir sta
tymo istorija, alytiškių dalyvavi
mas Baltijos kelyje, partizanų 
palaikų rinkimas ir laidojimas, 
Dainavos krašto politkalinių ir 
tremtinių susitikimai, kryžių sta
tymai, partizanų žeminių, vada
viečių atstatymai, Dainavos 
krašto partizanų knygų sutiktu
vių momentai ir kt.

Ričardas Rakauskas gyvena 
Alytuje, gimė Subačiaus mieste
ly, Aukštaitijoje. Nerami vaikys
tė prabėjo Radviliškyje. Moky
tojos D. Paliliūnaitės, Stasio 
Žirgulio, V. Jaručio paskatintas 
- jis pradėjo domėtis meno pa
sauliu. Grojo estradiniuose mo

Klaipėdos muzikos ansamblis “Prisiminimas”. Vadovas - Pranas Mačernis, solistai - Janina Monienė, Jo
nas Tarasevičius, Aredna Jokubauskienė, Jonas Drėgva, Irena Prankevičienė

dento V. Adamkaus paskirtą 
Gedimino ordiną, apie Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Poetui suteiktą garbės doktora
tą, Kauno miesto suteiktą jam 
garbės piliečio vardą, Poezijos 
pavasario laurus bei apie kitus 
tautos Dainiaus - poeto Bernar
do Brazdžionio įvertinimo 
ženklus. Su ta albumine knyga 
Poetas, tartum savo dvasia ir 
kūryba grįžta į Tėvynę.

Birželio 1, šeštadienį, Ame
rikos Lietuvių bendruomenės 
Los Angeles apylinkės pirm. A. 
Nelsienė su kitų organizacijų 
talka, rengia Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje knygos sutiktuves 
visuomenei ir Poeto - tautos 
Dainiaus pagerbtuves jo 95 me
tų amžiaus sukakties proga (su
kako vasario 2 d.). Atvyksta iš 
Lietuvos svečias poetas Petras 
Palilionis, Kauno rašytojų są
jungos pirmininkas.

Šiam renginiui pritaria ir jį 
remia Amerikos bendruomenės 
Lietuvių Švietimo taryba Čika
goje. Tarybos pirmininkė Mari
ja Remienė galbūt dalyvaus šio
se pagerbtuvėse.

kyklos ir kultūros namų an
sambliuose.

Šiaulių technikos mokyklą 
baigęs su pagyrimu, įsigijo radi
jo aparatūros derinimo ir mon
tavimo specialybę, tačiau pagal 
ją nedirbo. Pakviestas sutiko 
dirbti Šiaulių televizorių gamyk
loje “Tauras” fotografu. Befoto- 
grafuojant ir prabėgo 10 metų.

Sukūręs šeimos židinį su 
dzūke Ramute, apsigyveno Aly
tuje. Jų dviejų džiaugsmo šviesa 
ryškesne tapo, sulaukus sūnelio 
Tomuko.

Nepraėjo pro šalį sunki liga. 
Ji Rakauskų langan pasibeldė - 
Ričardui reikėjo širdį operuoti. 
Liga nugalėta. Jis pasveiko šei
mos ir artimųjų džiaugsmui. O 
gero bičiulio Benjamino Jen- 
čiaus paskatintas ėmėsi veiklos 
- ryžosi rengti parodas visuo
menei, dokumentinių nuotrau
kų, sukurtų per 16 metų.

Antanina Urmanavičienė

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, sulaukęs 95 metų amžiaus, prieš keliolika metų draugavęs su rašy
toju AN 1 ANU VAIČIULAIČIU Nuotr. Vyt. Maželio

Atsiliepiant į profesoriaus straipsnį
Lietuvą išvedė į nepriklausomybę ne kovotojai, bet kolaborantai - pataikūnai?

J. P. KEDYS
Šitokia tema parašė ilgoką 

straipsnį Liudas Trumpa Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius Lietuvos ryto 2002.- 
IV.5 laidoje.

Visų pirma būtina pažymėti 
ką reiškia žodis “kolaboran
tas”? Tai lotynų kilmės anglų 
kalbos žodis, kurį Webster’io 
žodynas aptaria taip: “Vietinis 
žmogus, kuris dirba priešui jo 
okupuotoje teritorijoje”.

Toliau - svarbesnės ištrau
kos iš Liudo Trumpos straips
nio.

“Lietuviai buvo geri prisitai
kėliai (kolaborantai), to juos iš
mokė istorija. Senovės prūsai 
nesugebėjo prisitaikyti, todėl jų 
nebeliko. Pavolgio totoriai - 
prisitaikėliai, čečėnai - rezisten
tų tauta. Kurių pusėje išmintis 
ir ateitis? Kolaboravimo sąvoka 
pakankamai aiški. Kolaborantai 

“Prisiminimas
Klaipėdos Aklųjų kombinato estradinės muzikos ansamblis

JUSTINA TRILIKAUSKIENĖ

Ryžausi parašyti apie kolek
tyvą, kuriame veikia žmonės, 
kupini meilės ir kūrybos, tauru
mo, tarpusavio supratimo. Tik 
susipažinus arčiau su jais, gali
ma pajusti jų dvasios ritmą ir
gyvavimo dvelksmą. Tai Klaipė
dos Aklųjų kombinato estradi
nės retro muzikos ansamblis 
“Prisiminimas”.

Pirmiausia reikėtų pristatyti 
ansamblio narius, kurie nuo pir
mos dienos jau aštunti metai 
dainuoja šiame kolektyve. Tai 
ansamblio įsteigėjas, poetas ir 
dainininkas (išleidęs 8 knygas ir 
2 autorines kasetes), ne vienos 
dainos autorius Jonas Tarasevi
čius; dabartinis ansamblio vado
vas, atlikėjas ir kūrėjas, kurį į 
koncertus dažnai lydi jo žmona 
ir pagalbininkė Sigita, Pranas 
Mačernis; nesvetima 1944 m. 
įsteigta Lietuvos aklųjų draugi
jos problemoms Klaipėdos kul
tūros namų direktorė Aredna 
Jakubauskienė; daugelio dainų 
aranžuotojas Jonas Drėgva; atli
kėjos Irena Prankevičienė ir Ja
nina Monienė.

Mano rankose - unikali me
džiaga, kurią sklaidydama jau
čiu sklindančią šilumą. Tai dau
gelio metų kruopščiai surinkta 
daugelio straipsnių autoriaus 

- žmonės, kurie padeda (talki
na) okupantui užimti šalį, įtvir
tinti ir išlaikyti joje savo valdžią. 
Seniai yra žinoma, kad tauta iš
lieka tik kurdama, plačioje šio 
žodžio prasmėje - rašydama 
mokslo darbus, veikalus, eiles, 
statydama įmones, tiesdama ke
lius, drenuodama dirvas (Vy
tautas Kubilius: “Keikis, siusk, 
grūmok, bet būk su tais, kurie 
stato kuria”). Tačiau kurti buvo 
galima tik prisitaikant, tai yra 
darant kompromisus - stojant į 
partiją ir komjaunimą, nes tik 
tokiu būdu buvo galima užimti 
vadovų postus.

Didesnių ar mažesnių kom
promisų neišvengė niekas, net ir 
bažnyčia. Antai 1969 m. vasarą 
SSRŠ premjerui A. Kosyginui 
rašytą skundą Lietuvos kunigai 
pridėjo citatą ne iš apaštalo 
Pauliaus laiškų, o iš V. Lenino 
raštų, o savo samprotavimus 

Jono Tarasevičiaus medžiaga. 
Čia - visa retro muzikos an
samblio “Prisiminimas” veiklos 
istorija, faktai, kelionių ir prob
lemų įspūdžiai, nuotraukos, 
programos, straipsniai, žavin
giausios gyvenimo akimirkos, 
festivalių vaizdai. Sunku būtų ir
išvardinti, kur koncertuota, ta
čiau dainos, kurias 1950-70 m. 
dainavo visa Lietuva, skamba ir 
šiandien. Užtenka išgirsti vien 
pavadinimus Slenka metai, Žve
jo vestuvės”, Grįžo laimė. O kiek 
autorystės teisių! Juk beveik visi 
ansamblio dalyviai kuria, verti
na vienas kito kūrybą.

Gražiai bendradarbiauja su 
ansambliu “Jonis”, kiek bendrų 
koncertų Klaipėdoje per Jūros 
šventes, Šiauliuose ir kitur. Kar
tais per pageidavimų koncertą 
per televiziją galima pamatyti 
Kretingos žiemos sode nufil
muotų dainų, dažnai išgirsti per 
“Pūko” radiją.

Ansamblis dažnai koncer
tuoja Palangos reabilitacijos 
centre, dalyvauja tarptautiniuo
se aklųjų ir silpnaregių estradi
nės muzikos festivaliuose “Bal
tijos banga”, miesto šventėse ir 
mugėse, vakaronėse, lietuviško
se Joninėse.

Sunku šiais laikais be rėmė
jų, tačiau argi galima nedai
nuoti, kai vienas iš atsiliepimų 
laikraštyje skamba taip: “Viena 
ponia, Dramos teatre klausiusi 
ansamblio “Prisiminimas” kon
certo, linki šiam kolektyvui ilgų 
gyvavimo metų, nes klausyda
masi jo, ponia patyrusi dvasios 
puotą”.

Gražu, kad talkina šiam an
sambliui aparatūros meistras ir 
koncertinių išvykų vairuotojas 
Darius Rudžianskas.

Dažnai tenka dalyvauti ma
lonių širdžiai dainų atlikėjų an
samblio pasirodymuose. Džiau
giuosi, kad Jono Tarasevičiaus 
naujoje kasetėje Saulės ratu yra 
ir mano daina Naktyje, juolab, 
kad trys tos kasetės dainos tapo 
“auksinėmis” “Pūko” radijo 
“TOP-20”-tuke. Ne vienas lietu
vis, įsigijęs šio atlikėjo garsinę 
kasetę, ateina padėkoti ir klaus
ti naujų dainų. Ne vienam širdį 
suvirpina dvi paties autoriaus 
dainos Tėvų namai ir Senoji 
obelis.

grindė irgi ne bažnytiniais kano
nais, bet SSRS konstitucija, so
vietiniais įstatymais. Geriausias 
pavyzdys, ką buvo galima nu
veikti Lietuvos labui, turint ki
šenėje partinį bilietą ir nedre
bant dėl savo karjeros.

Valdas Adamkus aštuntojo 
dešimtmečio pabaigoje susipa
žino su Vilniaus universiteto 
rektoriumi ir pajuto, kad Jonui 
Kubiliui Lietuva rūpi ne mažiau 
negu “karštiems išeivijos patrio
tams” žiūrėk knygą Likimo va
das - Lietuva).

Tokios lietuviškumo tvirto
vės, anot Adamkaus, Lietuvoje 
buvo ne viena. Tačiau vardan 
teisybės turėtume pripažinti, 
kad tie 50 nelaisvės metų, ypač 
paskutiniai jo dešimtmečiai, ne
buvo vien tik praradimai. Ži
nomas JAV veikėjas J. Kojelis 
neseniai man pasakojo, kad po 
daugelio metų, pirmą kartą at
vykusį į Lietuvą, jį labiausiai nu
stebino trys dalykai: greitkeliai, 
pasikeitęs kaimas (elektra, du
jos, TV ir telefonai) ir sulietuvė
jęs Vilnius. Todėl ir Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas apie 
1990 Kovo 11-ją iš Aukščiausios 
tarybos tribūnos pareiškė: “Į šią 
dieną mus nuvedė Sąjūdis ir 
pradėjusi laisvėti Lietuvos ko
munistų partija”.

Paklydo tarp trijų medžių
L. Trumpa ilgame savo 

straipsnyje išvardijo daugybę is
torinių įvykių, V. Adamkaus, J. 
Kojelio ir V. Landsbergio pa
vardes paremdamas savo tei
ginius. Tačiau jis “pamiršo” 
bent keliolika eilučių paminėti 
lietuvių tragiškų įvykių, pareika
lavusių didelių aukų ir kančių!

Trėmimai pareikalavo apie 
250,000 visai nekaltų aukų: tu
rėjai 20 ha žemės, buvai Šaulių 
organizacijos narys, rinkai pašto 
ženklus...

Tokios sovietinės tvarkos 
pradžia paskatino daugelį vyrų 
ir net moterų stoti į partizanų 
eiles su ginklu kovoti už laisvę! 
Dėl to per 10 metų žuvo apie 
25,000 partizanų, kurių L.T. ne
rado reikalo prisiminti.

Trečioji, vadinamų “Liau
dies priešų” grupė buvo įtartini 
pogrindininkai - slaptų laikraš
tėlių leidėjai, buvę partizanų gi
minės, ir 1.1. Jie būdavo suima
mi, tardomi, randami “kalti” ir 
gaudavo 10 - 25 m. tremties. 
Tik labai retais atvejais palei
džiami.

L.T. savo straipsnyje nepa
minėjo ir lietuvių suorganizuoto 
Tarptautinio tribunolo, pasmer
kusio komunizmą. Šis tribuno
las veikė Vilniuje 2000 m. bir
želio 15 - 18 d.d. jame dalyvavo 
Europos, Azijos ir Amerikos 
veikėjų iš 30 valstybių. Ten bu
vo įtikinamai pasmerktas komu
nizmas.

Vienas iš paskutiniųjų kon
certų buvo televizijos ir radijo 
“Pūkas” penkmečiui kartu su 
šiuo metu gerai Lietuvoje žino
mais dainininkais Laima Že
maityte, Edmundu Kučinsku, 
ansambliu “Jonis”, Ryčiu Cici- 
nu. Aišku, į Euroviziją Lietuvo
je ruošiasi kitos grupės, tačiau 
ansamblio “Prisiminimas” atlie- 
karnos dainos ilgam išliks bei 
gerbėjų širdyse.

Šeštasis Vilniaus festivalis 
prasidės gegužės 31 ir tęsis iki 
birželio 29 dienos. Festivalio me
no vadovas Gintautas Kėvišas pa
stebėjo, kad nors šių metų biu
džetas sumažėjo puse milijono iki
I. 5 mln., bus išlaikytas aukštas 
meno lygis ir tradiciniais tapę fes
tivalio bruožai: bus atliktas spe
cialiai užsakytas lietuvių kompo
zitoriaus kūrinys, žymaus lietuvio 
atlikėjo rečitalis, koncertuos se
nosios muzikos atlikėjai ir pabai
gai - džiazo garsenybė. Festivaly
je bus 10 koncertų ir spektaklių, 
kurie vyks Valstybinėje filharmo
nijoje, Vilniaus universiteto Di
džiajame kieme, Lietuvos valsty
biniame operos ir baleto teatre, 
Vilniaus koncertų ir sporto rū
muose ir Bernardinų šventovėje.

Festivalį pradės Latvijos ope
ros ir baleto teatras G. Bizet ope
ra Carmen ir Boris Eifmano pa
ruoštu baletu Čaikovskis su rusų 
kompozitoriaus P. Čaikovskio mu
zika. Valstybinėje filharmonijoje 
Gidonas Kremeris ir draugai at
liks Astor Piazzolos 1968 m. su
kurtą muzikinį tango veikalą Ma
ria de Buenos Aires. Bus festivalio 
užsakymu sukurtas Mindaugo 
Urbaičio baletas, kurį choreogra
fuos Krzystof Pastor iš Amsterda
mo (Olandija). Kamerinis orkest
ras iš Italijos “Solisti di Pavia” at
liks specialiai styginių orkestrui 
parašytą Felikso Bajoro kūrinį. 
Programą Stebuklas: XV-XVII š. 
muzikos šedevrai atveš išilginių 
fleitų kvartetas iš Belgijos “Flan
ders Recorder Quartet” ir garsus 
kontratenoras Steve Dugardin - 
jie atliks renesanso ir baroko 
epochų įvairių Europos valstybių 
kompozitorių kūrybos perliukus.

Vilniaus universiteto Didžiaja
me kieme koncertuos pasaulyje 
garsus D. Britanijos choras “Lon
don Community Gošpel Choir”. 
Klasikinės muzikos gerbėjus pra
džiugins vienas pasaulio įžymybių 
baritonas Dmitrij Chvorostovski 
iš Rusijos, kuris su Lietuvos vals
tybiniu simfoniniu orkestru (dir.
J. Domarkas) atliks G. Verdi ir P. 
Čaikovskio operų arijas, Sergej 
Raclimaninovo romansus ir nea
poliečių dainas. Saksofonistas Pet
ras Vyšniauskas soliniame kon
certe atliks akademinės XX š. 
muzikos kūrinių ir - antroje daly
je - originalių džiazo improvizaci
jų. Festivalį užbaigs pirmą kartą 
Baltijos valstybėse pasirodysiąs 
JAV džiazroko legenda Al Jar- 
reau, penkių Grammy premijų 
laureatas, vienintelis vokalistas 
pelnęs Grammy trejose kategori
jose - džiazo, popmuzikos ir rhy
thm and blues.

Iš Lietuvių žurnalistų sąjun
gos išeivijoje stipendijų fondo 
šiemet buvo paskirtos šios stipen
dijos: žurn. Henriko Blazo vardo 
stipendija paskirta LŽI trečio 
kurso studentei Janinai Razmy- 
tei, žurn. Salomėjos Narkėliūnai- 
tės vardo stipendija paskirta LŽI 
taip pat trečio kurso studentei In
gai Navickaitei.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Dail. Jurgio Račkaus kūrinys Azores (1990), atspausdintas Mississau- 
gos meno galerijos 2002 m. parodų kalendoriuje

Tarptautinė frankofonjjos die
na kovo mėn. buvo minima įvai
riais renginiais jau trečią kartą vi
soje Lietuvoje. Ta proga mokyk
lose buvo rengiamos prancūzų 
kalbos savaitės ir vakarai, XII-jų 
klasių moksleiviai dalyvavo Pran
cūzų kalbos olimpiadoje, mies
tuose buvo organizuojamos įvai
rios parodos, koncertai, poezijos 
ir dainų konkursai. Pagrindinis 
renginys, skirtas visos Lietuvos 
prancūzų kalbos entuziastams, vy
ko Lietuvos valstybiniame dramos 
teatre: buvo rodomas spektaklis 
Dienos ir dainos, kuriame Edith 
Piaf dainas atliko aktorė Rasa 
Rapalytė. Seimo rūmuose veikė 
nuotraukų, dokumentų ir tapybos 
paroda, A. Mickevičiaus bibliote
koje - plakatų ir knygų paroda 
Prancūzų romanai, Šv. Jonų šven
tovėje vyko prancūzų kompozito
rių muzikos valanda; “Lietuvos” 
kino teatre buvo rodomi prancū
ziški filmai ir garsaus filmų reži
sieriaus Francois Truffaut 20-ties 
metų darbo apžvalga. Dar daug 
kitų stambesnių renginių vyko 
Vilniuje ir Kaune.

Tarptautinės frankofonijos įste
igimo data laikoma 1970.III.20. 
Šios organizacijos narės yra 55 
valstybės: 51 pilnateisė narė ir 4 
stebėtojos teises turinčios valsty
bės, viso 500 mln. gyventojų. Nuo 
1999 metų Lietuva yra šios orga
nizacijos narė-stebėtoja. Lietuvos 
įsitraukimas į šios organizacijos 
veiklą sudarė palankias sąlygas 
kultūriniam bendradarbiavimui, 
jaunimo mainams bei prancūzų 
kalbos mokymui. Frankofonijos 
dienas rengia Lietuvos seimas, 
Užsienio reikalų, Kultūros, Švieti
mo ir mokslo ministerijos, Prancū
zijos ir Belgijos ambasados ir daug 
kitų organizacijų bei draugijų.

Šatruos Raganos, rašytojos, 
vertėjos, pedagogės, 125 gimimo 
metinėms paminėti rengiasi dau
gelis Lietuvos vietovių. Valstybi
nė komisija, vadovaujama kultū
ros viceministerės I. Marčiuliony
tės, parengė minėjimo programą, 
kuriai Kultūros ministerija numa
tė skirti 85,000 litų. Jau išleistas 
proginis plakatas, suplanuoti ren
giniai Telšiuose, Marijampolėje, Ži
dikuose, Kaune ir Vilniuje. Vyks 
seminarai, literatūriniai vakarai, 
parodos, iškilmingi minėjimai. 
Numatyta sutvarkyti rašytojos 
amžinojo poilsio koplyčią, išleisti 
knygą Rašytojos Šatrijos Raganos 
atvirlaiškiai. Marija Pečkauskaitė 
- Šatrijos Ragana (1877-1930) 
studijavo Šveicarijoje, mokytoja
vo Marijampolėje, nuo 1915 metų 
gyveno Židikuose (Mažeikių raj.). 
Parašė apysakas Viktutė, Vincas 
Stonis, Sename dvare, apsakymų, į 
lietuvių kalbą išvertė lenkų ir vo
kiečių klasikų veikalų. Nuo 1987 
m. Židikuose veikia Šatrijos Ra
ganos memorialinis muziejus, Ma
žeikiuose rašytojos atminimą įam
žina skulptoriaus J. Meškclevičiaus 
sukurtas paminklas. 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
7T* 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 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.......................1.15%
180-364 d. term.ind..................... 1.15%
1 metų term. Indėlius.................1.35%
2 metų term. Indėlius................ 2.50%
3 metų term. Indėlius................ 2.75%
4 metų term, indėlius................ 3.50%
5 metų term. Indėlius................ 4.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.60%
1 metų GlC-met. palūk...............1.85%
2 metų GlC-met. palūk...............3.00%
3 metų GlC-met. palūk...............3.25%
4 metų GlC-met. palūk...............4.00%
5 metų GlC-met. palūk...............4.50%
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable"............................... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 2.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 3.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 4.25% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 4.75% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd pal.

taupymo sąsk......................1.00%

Asmenines paskolas 
nuo................... 5.00%

Sutarties paskolas 
nuo...................5.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................4.00%
2 metų....................... 5.45%
3 metų....................... 5.60%
4 metų....................... 6.25%
5 metų....................... 6.45%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.............4.00%

Duodame komercinius 
mortgičius

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” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/z%
IŠ VISO 
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

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.

BLOOR-INDIAN Rd^lftblai parduo
damas 6 kamJ^Gfekiras namas, 2 
virtuvės^tpjesas su bendru įvažia- 
vimuV^raso $319,900.

DUFFERIN-Wlrt\^P 1% aukšto, 6 

kamb. ^f*P$249,900

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANIULĮ U I,b.a.

Associate Broker

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

MARGUTIS
4134 Dundas St. West. Toronto, ON. M8X 1X3

Fax: (416) 233-3042
Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 

laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

RIMANTAS DIRVONIS, dabartinis ŠALFASS-gos pirmininkas, (dešinė
je), įteikęs Hamiltono vyrų krepšinio komandos “Kovas” kapitonui 
ARVYDUI ŠEŠTOKUI trofėjų. Hamiltoniečiai š.m. kovo 23-24 d.d. ŠAL- 
FASS-gos pirmenybėse laimėjo I vietą Nuotr. L. Johansono

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tūriais fakultetais - teologijos, 
medicinos, teisės ir menų - vė
liau išsiplėtė j 17 fakultetų, 8 
mokyklas ir du mokslinių tyri
mų centrus. Universitete studi
juoja 34,000 studentų. Besiplės
damas Lavai universitetas stei
gė satelitinius mokslo centrus 
kitose provincijos vietovėse; 
vienas jų Montrealyje vėliau ta
po savarankišku universitetu 
(Universite de Montreal).

Manitobos universitetui - 
125 metai. Įsteigtas 1877 me
tais, universitetas tapo pirmąja 
aukštąja mokslo institucija Ka
nados vakaruose. Pradžioje uni
versitetą sudarė trijų religinių 
bendruomenių kolegijos: St. Bo
niface College (Romos katali
kų), St. John’s College (angliko
nų) ir Manitoba College (presbi- 
terijonų). Vėliau prisidėjo me
todistų Wesley College (1888 m.) 
ir St. Andrew College (1964 m.), 
kuri ruošė Graikų ortodoksų 
kunigus ukrainiečių tikinčiųjų 
bendruomenei. 1900 metais 
prie universiteto prisišliejo ir ki
tų mokslo šakų kolegijos: Vais- 
tininkystės (1902 m.), Žemės 
Ūkio (1906), Brandon College 
(1938 m.). Universitetas augo 
labai lėtai po Pirmojo pasauli
nio karo, bet po 1960 m. pra
dėjo sparčiai plėstis. Šiuo metu 
jis turi 22 fakultetus ir jame stu
dijuoja 21,500 studentų.

Seniausias universitetas Ka
nadoje, sulaukęs net 213 metų, 
tarp kitko, yra University of 
King's College, įsteigtas 1789 
metais Windsor, N. Škotijoje, 
vėliau perkeltas į Halifax, NS. 
Šiuo metu jame mokosi apie 
800 studentų.

Will Ferguson, Kalgario ra
šytojas humoristas, buvo apdo
vanotas Leacock humoro meda
liu ir $10,000 premija už roma
ną Generica. Kita jo knyga How 
To Be A Canadian, kurią jis pa
rašė kartu su broliu lan, buvo 
taip pat pristatyta šiam apdova
nojimui.

Charles Taylor vardo lite
ratūrinę premiją už dokumenti
nę ar atsiminimų knygą 2002 
metais laimėjo Victoria mieste 
(Br. Kolumbija) gyvenanti rašy
toja Carol Shields už biografinį 
veikalą Jane Austen. Neseniai 
Kanados knygynų lentynose pa
sirodė jos dešimtas romanas 
Unless, kuriame, kritikų nuo
mone, 66 metų amžiaus ir sun
kiai serganti autorė drąsiai, gi-

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

liai, švelniai, bet ir taikliai iš
dėsto savo idėjas.

Montrealio Mirabel oro 
uostas, kurio statyba 1975 me
tais kainavo $500 mln., kiekvie
nais metais turėdavo milijoni
nius nuostolius. Todėl Aeroports 
de Montreal organizacija, kuri 
tvarko abu Montrealio miesto 
oro uostus, savo posėdyje nuta
rė ateinančių dvejų metų eigoje 
nukreipti visus keleivinius skry
džius į Dorval oro uostą, kuris 
yra arčiau miesto centro, ir pa
likti Mirabel vien lik krovinių 
transporto tarnybai. Tuo per
tvarkymu tikimasi, kad nuo 
2006 metij Mirabel oro uostas 
taps pelningu.

Karališkojo sosto kalba, 
kurią gegužės 9 d. perskaitė ka
ralienės atstovas Ontario pro
vincijoje James Bartleman, nu
švietė provincijos konservatorių 
su nauju vadovu Ernie Eves 
ateities planus. Kaip visuomet, 
joje buvo įvairių gražių pažadų, 
tarp jų pažadėta finansinė para
ma kolegijoms ir universite
tams, kurie turės ateinančiais 
metais tvarkytis su dvigubai 
daugiau kandidatų, kai XII ir 
XIII klasė baigs mokslą tuo pa
čiu metu; pinigų žadėta ir svei
katos tarnybai 3 metų biudžeto 
ribose, kad ligoninės galėtų ge
riau planuoti ateitį. Miestams ir 
miesteliams pinigų nežadėta, 
bet planuojama įvesti įstatymą, 
kuriuo leistų savivaldybėms 
pardavinėti neapmokestintus 
paskolos lakštus (bonds), kad 
surinktų pinigų vandentiekio 
bei kanalizacijos patobulini
mams finansuoti. Premjeras ža
dėjo pavesti Guelph universite
to rektoriui sudaryti komisiją 
peržiūrėjimui mokyklų tarybų 
(school boards) finansavimo 
formulės ir jo rekomendavimu 
nustatyti trims metams finansų 
biudžetą.

Dyzeliniai povandeniniai 
laivai, kuriuos 1998 metais Ka
nados karo laivynas įsigijo nau
dotus už $750 mln. iš D. Brita
nijos, pasirodo reikalingi gana 
brangiai kainuosiančių remon
tų. Per HMCS Victoria ir 
HMCS Windsor povandeninių 
laivų inspekciją buvo surasti 
trūkumai motorų išmetamųjų 
vamzdžių vožtuvuose. Toks pats 
trūkumas buvo rastas dar D. 
Britanijoje remontojame HMCS 
Chicoutimi, o neseniai HMCS 
Victoria laivo korpuse buvo ras
tas įlenkimas, dėl kurio šis lai
vas negalėtų panerti iki techniš
kai nustatyto gylio. Šiuo metu 
deriamasi, kas turės mokėti už 
visus šių trūkumų pataisymus. 
Nauji vožtuvai kainuotų po 
$120,000 kiekvienas, o įlenkimo 
pataisymas $400,000. Kanados 
laivynas jau yra paskyręs $140 
mln. visų keturių laivų ryšių 
aparatūros modernizavimui. Pir
kimo metu buvo numatoma 
naudoti šiuos povandeninius 
laivus per ateinančius dvidešimt 
penkeris metus. g.K.

[ Sporto žinios
“Aušros” žinios
- Klubo žiemos sezono uždary

mas - Mišios, metinis pokylis ir 
premijų įteikimas š.m. birželio 9 d., 
5 val.p.p.

Jaunučių pirmenybės
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Aušros” berniukų B komanda 
baigė keturių komandų ratą su vie
nu pralaimėjimu. Laimėjo prieš 
Klyvlando “Žaibą” (49-42) ir “Li- 
tuanicos” II komandą (65-21), bet 
negalėjo atsilaikyti prieš “Lituani- 
cos” I komandą (34-62). Baigmėje 
"Aušra” gražiau susižaidė ir antra
me kėlinyje atsiliko nuo “Lituani- 
cos” tik trim taškais. Bet aušriečiai 
pralaimėjo 44-30.

“Aušros” mergaičių B koman
da puikiai baigė pradinį ratą su stip
ria pergale prieš Klyvlando “Žaibą” 
(76-18) ir Filadelfijos “Arą” (46- 
32). Pusbaigmėje mergaitės įveikė 
Čikagos “Lituanicą” 42-36, bet baig
mėje pralaimėjo 57-24 prieš Hamil
tono “Kovą” ir Toronto “Vytį”.

“Aušros” berniukų D (1990-91 
m.) komanda laimėjo pradines 
rungtynes prieš Mississaugos “Ana
pilį” (41-5) ir Čikagos “Lituanicos”
II komandą (18-15). Pusbaigmėje 
“Aušra” lengvai įveikė “Lituanicos”
III komandą (38-25), bet negalėjo 
atsilaikyti prieš “Lituanicos” I ko
mandą ir nusileido 16-34.

Hamiltono “Kovas” atskirai už
ėmė trečią vietą berniukų C (1988- 
90 m.) grupėje. Jie laimėjo pradines 
rungtynes prieš “Lituanicos” II 
komandą 65-35 ir Klyvlando “Žai
bą” 70-22, bet nusileido 40-31 pus
baigmėje prieš Detroito “Kovą”. 
Susitiko vėl “Lituanicos” II koman
da dėl trečios vietos, ir vėl Hamil
tonas laimėjo 56-42.

Gausiausiai dalyvavo Čikagos 
“Lituanica” sporto klubas, atsiuntęs 
18 komandų. Devynios komandos 
iškovojo medalius (tris aukso - ber
niukų B, berniukų D ir molekulės 
(1994 m. ir jaunesni). Detroito “Ko
vui” teko du aukso medaliai berniu
kų C ir mergaičių D klasėse.

Mississaugos “Anapilis” daly
vavo berniukų C ir D klasėse. Ha
miltono “Kovas” irgi dalyvavo ber
niukų D ir E pirmenybėse. “Aušra” 
siuntė antrą komandą kovoti ber
niukų E grupėje ir dalyvavo berniu
kų C ir mergaičių D klasėje.

R. Miečius

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio lygos (LKL) kova dėl meisterio 
vardo ir aukso žiedų eina prie pa
baigos. Serijoje iki keturių laimė
jimų Vilniaus Lietuvos rytas 3:1 ve
da prieš praėjusių metų čempioną 
Kauno “Žalgirį”. Rungtynėse dėl 
bronzos iki trijų pergalių kovoja 
Šiaulių “Šiauliai” ir Alytaus “Alita” ir 
po keturių rungtynių serija yra 2:2.

PENKIAKOVE: Ketvirtojo pa
saulio taurės varžybų tarpusavio 
Budapest (Vengrija) nugalėtoju ta
po vilnietis E. Krungolcas, surinkęs 
5748 taškus ir aplenkęs vengrą P. 
Sarfalv (5688 t.). Kitas vilnietis - A. 
Zadneprovskis liko 11-oje vietoje 
(5564 t.). Abu jau užsitikrino teisę 
dalyvauti pasaulio taurės baigmėje.

ŠAŠKĖS: Pasaulio vyrų pa
prastųjų šaškių čempionate Samara 
(Rusija) vilnietis S. Smaidrys de
šimties dalyvių B grupėje su Mol- 
davos atstovu pasidalijo ketvirtąją- 
penktąją vietas ir pateko į baigmę.

FUTBOLAS: Lietuvos futbolo 
varžybinė lentelė: 1. “Kaunas 22 
taškai, 2. “Atlantas” 18 t., 3. “Žalgi
ris” 15 t., 4. “Geležinis vilkas” 9 t., 
5. “Sakalas” 8 t., 6. “Inkaras” 7 t., 
7. “Ekranas” 7 t., 8. “Sūduva” 6 t., 
9. “Nevėžis’’0 t. V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.15% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.15% už 90-179 d. term, indėlius 
1.15% už 180-364 d. term, indėlius 
1.35% už 1 m. term, indėlius 
2.50% už 2 m. term, indėlius 
2.75% už 3 m. term, indėlius 
3.50% už 4 m. term, indėlius 
4.00% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.85% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.10% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.50% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.75% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.35% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 5.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................4.00%
2 metų........................ 5.45%
3 metų........................ 5.60%
4 metų........................ 6.25%
5 metų........................ 6.45%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas

(Line of Credit) ę
• 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 

Elektroninio pešies: info@parama.ca
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 trečiad. 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

MasterCard

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.ca

stra Travel______
& Services Inc. o

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą ‘ Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.
Dėmesio! Organizuojama kelionė į Lietuvą mgpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d.

Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

fiiiiiiiiiiiiiiiiiani

IIIIlllllllIII Illlllll

Lina Kuliavienė

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

"MARGIS PHARMACY
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP 
JUMIS RŪPINAMĖS!”

♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus 

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!
Tel.: (416) 535-1944 Faksas: (416) 536-6268

Skautų veikla
• Šv. Jurgio šventę “Ramby- 

no” ir “Šatrijos” tuntai atšventė ge
gužės 11d. Maironio mokyklos sa
lėje po pamokų. Tunt. s. M. Rusi
nas papasakojo apie legendinį šv. 
Jurgį, nužudytą 303 m. už savo ti
kėjimą, vėliau tapusį pasaulio 
skautų globėju. Įžodį davė šeši vil
kiukai ir buvo pervesti į skautų 
Mindaugo dr-vę, kurios drauginin
kas s. R. Kalendra džiaugėsi padi
dėjusiu vienetu. Dr-vės adjutantas 
M. Sungaila pakeltas į si. laipsnį. 
“Šatrijos” t. skaučių įžodį davė Ra
sa Šaučiūnaitė. Užbaigant sueigą 
tuntininkai s. M. Rusinas ir ps. R. 
Baltaduonytė-Lemon visus gavusius 
aukštesnius laipsnius bei pakėlimus 
pasveikino ir palinkėjo gražios skau
tiškos veiklos ir priminė, kad laikas 
registruotis į stovyklą “Romuvoje”, 
kuri švenčia 40 m. gyvavimo sukaktį. 
Visus pakvietė sustoti į ratą. Sugie
dota Ateina naktis ir tarta iki pasi
matymo stovykloje. F.M.
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Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į Lietuvą - patogūs persėdimai, su proga aplankyti ir įvairius kitus Europos 
kraštus! Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

TURIU DAR VIETŲ TURISTINĖSE/MALDININKŲ KELIONĖSE: 
Įdomūs maršrutai, patogūs viešbučiai, kelionės vadovas! 

Su pusryčiais ir vakariene. Prieinamos kainos! Teiraukitės!
12 gegužės, i2 dienų - Portugalija, Ispanija, Prancūzija (Fatima ir Liurdas).
2 birželio, 12 dienų - Austrija, Čekija, Vengrija, Lenkija;
17birželio, l()dicnų-Montrcalis,OucbccCity, Rytų Kanada;
27 rugsėjo, 13 dienų - Austrija, Šveicarija, Prancūzija-Liurdas, Montc Cartlo. i
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina, 
tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu. 
ALGIS 133 Roncesvalles Avė.
MEDELIS ® ~~

rasenai 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 antradienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė j 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:info@parama.ca
http://www.parama.ca


BRANGIAI MOTINAI IR MOČIUTEI

A+A
prof. LILIANE BULOTIENEI 

mirus, sūnus - ALVYDĄ, BRUNO, RYTĮ, GILIŲ, 
dukrą VERONIKĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Kibirkščiai ir Vilgaliai, 
New York, JAV

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Floalty Ine.

<6 SKAITYTOJAI PASISAKO
NERAMIOS MINTYS

Perskaičius Tėviškės žiburių 
2002 m. balandžio 30 d. vedamąjį ir 
Seimo pirmininko kalbą kovo 11 
dienos minėjimo proga (Seimo kro
nika Nr. 6(212) kyla neramios min
tys. Keistai skamba Seimo pirmi
ninko retorika, kurioje nomenkla
tūros kolaboravimas su okupantu 
suplakamas su vaikų gimdymu, dai
navimu, krepšiniu, medžių sodini
mu. Atrodo, bandoma įpiršti mintį 
“mes visi kartu” taip darėme per 50 
metų. Seimo pirmininko kalba pri
mena premjero kalbą prieš keletą 
mėnesių užsienio investitoriams 
apie laimėjimus sovietiniame laiko
tarpyje, tiesiant kelius ir statant 
fabrikus laukuose. Abi kalbos pasa
kytos tam netinkamu laiku ir netin
kamai auditorijai.

Kai artėja prezidentiniai rinki
mai, politikų kalbos pasitarnauja ir 
balsuotojų jausmams palenkti į sa
vo pusę. Galima suprasti, kad frazė 
“mes visi kartu” gali pozityviai pa
sitarnauti balsų gaudymui. Nera
mu, kai patyręs politikas, gerai pa
žįstantis Lietuvos balsuotojų nuo- 
taikais, galvoja, kad ir tema “aš 
mokėjau kolaboruoti su okupantu” 
yra naudinga artėjant balsavimams. 
Kai du iš trijų aukščiausių Lietuvos 
pareigūnų turi tokius įsitikinimus, 
neramu galvoti apie dabartinių Lie
tuvos politinių santykių su Rytais 
užkulisius. Neramu galvoti apie to
kių kalbų poveikį į galimybes kan
didatuojant į Šiaurės Atlanto ir Eu
ropos sąjungą. Kodėl reikia vėl at
verti dar neužgijusias senas žaiz
das? Patyrę politikai, užuot gyręsi 
kolaboravimu, turėtų elgtis pagal 
seną patarlę - “Tylėk ir Dievą my
lėk”. Neramu, kai aukšti pareigūnai 
to nepaiso.

E. Čuplinskas, Toronto, Ont.

Paremkite Tėviškės žiburius auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, tes
tamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi - TŽ leidėjai

Bilietai vasariniams skrydžiams
PARDUODAMI DABAR

■ "Finnair" jau parduoda bilietus tiesioginiams vasariniams skrydžiams į Helsinkį. 
Be sustojimų skrydžiai iš Toronto į Helsinkį tris kartus per savaitę - 
antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 2002 m. birželio 16 d. iki 
rugpjūčio 29 d. Norintys gauti daugiau informacijos ar užsakyti bilietus yra 
prašomi skambinti savo kelionių agentui arba mums, "Finnair": tel. 416 222 0740, 
arba nemokamai iš kitur 1 800 461 8651.

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai - tai Kanados lietuvių įna
šas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) skirstomas lie
tuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo organiza
cijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų prieglaudoms, tremtinių 
reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.
Informaciją teikia administratorius L. Baziliauskas tel. 905 279-8226.

www.finnair.com

ISTORIJOS LIUDYTOJAI
Būdami dar gyvosios istorijos 

liudytojais, prisiliečiame savo min
timis ir širdimis prie Tėvynės slėpi
nio, prie.kankinių būties prasmės...

Lietuva laisva, bet dar surakin
ta iš vidaus mūsų pačių tautiečių 
rankomis... Tai palikimas, kuris iš
draskė visus tautinius pamatus, at
ėmė vertybes, pasėjo nesantaiką. 
Šiandien nemaža tautos dalis - su 
didelėmis vidinėmis žaizdomis...

Kai kurie, nejausdami atsako
mybės nei Aukščiausiajam, nei tau
tos kankiniams imasi analizuoti ir 
vertinti praeities istorinius įvykius 
ir pasipriešinimą pagal savo asme
ninius interesus. Troškimas garbės 
bei materialinis suinteresuotumas 
verčia daryti negarbingus, amora
lius istorijos iškraipymus, nesiskai
tant ir ignoriuojant gyvus tos žiau
rios istorijos liudytojus.

Mes visi aukojamės už Lietu
vos laisvę, nereikalaudami jokio at
pildo. Buvome savanoriai idealistai 
ir manome, kad teisingas ir objek
tyvus Lietuvos vyriausybės įvertini
mas mūsų aukos yra moraliai ir po
litiškai būtinas.

Jonas Dailidė, Kaunas

NEĮVYKDYTAS užsakymas
1991 m. rugsėjo 4 d., prieš iš

vykdamas iš Vilniaus Australijon, 
užėjau į Lietuvos aido redakciją ir 
užsiprenumeravau LA laikraštį tik 
šeštadieninę laidą nuo 2001.X.1 iki 
2002.III.31 - 6 mėnesiams ir sumo
kėjau 180 LT. tačiau laikraščio ga
vau tik 4 egzempliorius. Priežastis 
buvo ta, jog viename straipsnyje TŽ 
paminėjau vyriausio LA redakto
riaus Algirdo Pilvelio prisipažini
mą, jog jis buvo sovietiniais laikais 
K. Liaudies asmeninis fotografas ir 
vieno sovietinio laikraščio redakci
jos narys (K. Liaudis buvo Lietuvos 
respublikos komunistų p-jos kont
rolės komisijos pirmininkas).

Priedas -LA kvitas 180 LT.
J. P. Kedys, Australija

Toronto kredito kooperatyvo “Parama” dabartinė valdyba ir revizijos komisija. Iš k. I eilėje: Ramunė 
Pleinytė-Čygienė, pirm. Audrius Šileika, Rita Urbanavičiūtė, Linas Balaišis; II e. Algirdas Vaičiūnas, Alvydas 
Saplys, Kęstutis Draudvila, Arūnas Morkūnas Nuotr. D. Blynaitės
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

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

Nemokamas namų įvertinimas

Toronto “Paramos” 50-tasis susirinkimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.s„ d.d. $.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tei. 905 271-7171 nr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Š.m. balandžio 14 d. Toron
to Lietuvių Namų Mindaugo sa
lėje įvyko 50-asis, jubiliejinis, 
metinis “Paramos” kredito ko
operatyvo narių susirinkimas. 
Užsiregistravo - 355 narių. Me
tinį susirinkimą pradėjo ir vedė 
pirm. A. Šileika. Jis pasveikino 
susirinkusius narius bei svečius, 
pristatydamas “Paramos” pradi
ninkus - valdybos narius, vedė
jus, supažindino su dabarine ko
operatyvo valdyba: K. Draudvi
la - vicepirmininku, L. Balaišiu 
- iždininku, sekr. R. Urbonavi
čiūte, nariu A. Sapliu, revizijos 
komitetu: A. Morkūnu - pirmi
ninku, R. Pleinyte-Čygiene - 
sekretore, A. Vaičiūnu - nariu.

Susirinkusieji plojimais pa
sveikino “Paramos” vedėją L. 
Zubricką bei Lietuvių Namų 
skyriaus vedėją N. Marijošienę. 
Tylos minute pagerbti 52 miru
sieji kredito kooperatyvo nariai.

Valdybos sekretorė R. Ur
bonavičiūtė išsamiai perskaitė 
praeito metinio susirinkimo, 
įvykusio 2001-ųjų balandžio 87 
d., protokolą, kuris priimtas be 
pataisų.

Pirmininko pranešimas
2001-ieji ir vėl sėkmingi me

tai. Švęsdama 50-tuosius metus, 

F/nnn/R

Toronto kredito kooperatyvo “Parama” jubiliejinio susirinkimo daly
viai vaišėse

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6 Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

“Parama” ir toliau išlieka svei
ku, augančiu, dinamišku kredito 
kooperatyvu, tenkinančiu narių 
dabartinius ir ateities finansi
nius reikalus. Aktyvas išaugo 
beveik iki 132 milijonų dolerių, 
t.y. 10 milijonų dolerių per vie
nerius metus. Narių skaičius 
šoktelėjo nuo 6,077 iki 6,240. 
Paskolos - 3 milijonais dolerių. 
Dėl pasikeitusios ekonominės 
padėties ir krintančių palūkanų 
bendras pelnas pasiekė vieną 
milijoną ir devyniolika tūkstan
čių dolerių. Nuvylė tai, kad pas
kolų paklausa augo lėčiau negu 
įnašai. Likvidumas išaugo virš 
33 milijonų dolerių.

Pirm. A. Šileika pabrėžė, 
kad sausio mėnesį iš bendro 
pelno “Parama” grąžino na
riams 707,000 dolerių. Su gruo
džio mėnesio pradžioje grąžin
tais 152,000 dolerių sudaro 
859,000 dolerių bendrą sumą, 
kuri įdėta į narių sąskaitas.

Žvelgdamas į praeitį prane
šėjas kalbėjo, kad baigiant pir
muosius veiklos metus “Para
ma” turėjo tik 193 narius ir 
33,000 dolerių aktyvą. Sėkmin
gas kooperatyvo valdymas tapo 
sudėtingesnis, reikalaujantis aukš
tų finansinių kvalifikacijų, pa
žengusios rinkodaros, o ypač 
verslo kvalifikacijų konkurenci
nėje patarnavimų aplinkoje. Pa
gal nuoseklaus augimo planą, 
“Paramos” aktyvas per dešimt 
metų gali išaugti iki 200 milijonų 
dolerių, o pelnas padvigubėti.

Baigdamas A. Šileika padė
kojo visiems buvusiems valdy
bos, revizijos, kredito ir priežiū
ros komitetų nariams, vedėjams 
ir kitiems, kurių dėka “Parama” 
per 50 metų tapo stipri finansi
nė įstaiga.

Finansiniai pranešimai
Iš ižd. L. Balaišio praneši

mo paaiškėjo, kad nepaisant po 
rugsėjo mėnesio krentančių pa
lūkanų, paskolų suma išaugo 
daugiau kaip 3 milijonais dole
rių. Nariams grąžinta per 
707,000 palūkanų. 2001 m. 
pelnas siekė 253,815 dolerių. 
Aktyvas per paskutinius metus 
išaugo 131.5 milijonų dolerių.

Iždininkas pasidžiaugė, kad 
“Paramos” nariai atidžiai moka 
savo mokesčius. Išvardytos ir 

40,000 metinės aukos, kurias 
gavo KLB, Toronto apylinkė, 
pensininkų klubas, “Gintaro” 
ansamblis, “Kretingos” stovykla 
“Aušros” sporto klubas ir kiti.

Paskolų skyriaus vardu kal
bėjo N. Gordon. 2001 m. gauta 
375 prašymai. Iš jų 350 - patvir
tinti. Tai 226 asmeninės pasko
los ir 124 nekilnojamo turto 
paskolos. Dėl blogo kredito ne
patvirtinti 25 prašymai: 16 - as
meninės paskolos, 9 - nekilno
jamo turto. 2001 m. gruodžio 31 
d. tik dvi paskolos atsiliko dau
giau kaip 90 dienų. Ir tų atsili
kusių paskolų nuošimtis trim 
ketvirčiais žemesnis už ministe
rijos leidžiamus 3%.

A. Morkūnas, revizijos ko
misijos pirmininkas, pranešė, 
kad per 2001-uosius sušaukta 10 
posėdžių, patikrinti abu “Para
mos” skyriai, peržiūrėtos atsili
kusios sąskaitos, rasta, kad visa 
dokumentacija vedama pagal 
valdybos nustatytas taisykles. 
Valdybos posėdžiuose dalyvavo 
vienas iš revizijos komisijos na
rių. Pranešėjas pasiūlė, kad 
“Paramos” kredito kooperatyvo 
finansinė apyskaita būtų patvir
tinta metinio susirinkimo taip, 
kaip valdybos priimta.

Grant Thornton LLP, “Pa
ramos” revizorius, narius trum
pai supažindino su atskaitomy
be ir reikalavimais.

Dėmesio sulaukė ir diskusi
jos, kuriose iškelti įvairūs klau
simai: nekilnojamo turto pasko
lų, komunikacijos, prašymų ir 
kiti. “Paramos” kredito koope
ratyvo metinė 2001-ųjų apyskai
ta priimta narių plojimais vien
balsiai. Metinis 50-asis susirin
kimas baigtas Lietuvos himnu. 
Susirinkusieji pasivaišino ir G. 
Kobelskienės paruoštais užkan
džiais. Jubiliejinio susirinkimo 
proga nariai kėlė šampano tau
res, linkėdami sėkmingo, tvirto 
finansinio augimo “Paramai”.

Baigti norėčiau kooperaty
vų pradininko Alphonse Desjar
dins žodžiais: “Kooperatyvai - 
tai tos tikrosios mokyklos, kur 
paprasti žmonės gauna esmines 
ekonomines žinias iš praktiškų 
gyvenimo situacijų; šios žinios 
padeda jiems tolimesnėje veik
loje”. I.P.

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 CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

j tel. 416 236-6000 
p** pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

(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

SMITH MONUMENT CO. LTD.

http://www.finnair.com


8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2002.V.21 • Nr. 20 (2723)

TO RO Al T H MONTREAL
Anapilio žinios

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Sekminių dieną Mišiose 
giedojo Deimantės Grigutienės va
dovaujami “Gintarėliai”.

- Gegužės 19, Sekminių dieną, 
Lietuvos kankinių šventovėje 11 
v.r. Mišiose Sutvirtinimo sakra
mentą priėmė Inga Ankienė, To
mas Antonio ir Paulius Spudulis. 
Sakramentą teikė prel. dr. Pranas 
Gaida. Giedojo Lietuvos kankinių 
šventovės choras.

- Sekminių proga 9.30 v.r. Mi
šiose giedojo Lilijos Turūtaitės va
dovaujamas “Dainos” choras.

- Vasagos moterų būrelis kvie
čia visus atsilankyti, į»muz. Dalios 
Viskontienės vadovaujamo “Vo
lungės” moterų vieneto koncertą, 
kuris įvyks gegužės 25, šeštadienį, 2 
v.p.p. Gerojo Ganytojo misijos pa
talpose. Po koncerto bus šilti pietūs 
su vynu, kava ir pyragais.

- Pavasarinė Kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus gegužės 26, 
sekmadienį. Pamaldos kapinių kop
lyčioje bus 3 v.p.p. Pamokslą sakys 
kun. Edmundas Putrimas. Auto- 
aikštėje bei kapinėse tvarką prižiū
rės Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa. Mokyklinis autobusas į pamal
das veš maldininkus nuo Islington 
požeminių traukinių stoties 2.30 
v.p.p., o nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5.30 v.p.p. Anapilio autobu- i 
sėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs gegužės 26, sekmadienį, bus 
ruošiami KLK moterų draugijos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir atsigai
vinti vynu arba alučiu.

- Gegužės 26, sekmadienį, ry
šium su Kapinių lankymo diena, 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje Mišios bus 10 vai. ryto. Paskui 
bus grįžtama vėl prie įprastinio 2 
v.p.p. Mišių laiko.

- Reikia paramos kun. A. Lip- 
niūnio jaunimo kultūros centrui, ku
ris rūpinasi plačia Panevėžio vys
kupijos jaunimo katalikiškąja veikla.

- Mišios gegužės 26, sekma
dienį: 9.30 v.r. už mirusius Toronto 
VI. Pūtvio kuopos šaulius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10 v.r. už a.a. Emiliją 
Baltrušaitienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje gegužės 25, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Agnietę ir Praną 
Pargauskus.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 19 d. LN svetainėje 

lankėsi 230 svečių. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
moterų būrelio narė L. Mačionie- 
nė. Svečių knygoje pasirašė Lietu
vos prezidento patarėjas gynybos 
reikalams pulk. Itn. D. Kalibatas.

- LN valdybos posėdis gegužės 
23, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima papietauti, pasiskai
tyti naujausių žinių iš Lietuvos 
dienraščių, pasižiūrėti Lietuvos te
levizijos laidų, pasinaudoti interne
to svetaine.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. J. 

Plioplienės atminimui $100 aukojo
L. Balsienė. Taip pat $1,000 aukojo
M. V. Kriščiūnai. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja už aukas. Jos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

- “Labdaros” slaugos namams 
ypač reikalingos lietuviškai kalban
čios, diplomuotos ar turinčios pa
tirtį gailestingos seserys. Darbo 
prašymus siųsti raštu: Mrs. Joan 
Ciupek, c/o Lietuvių Namai, 1573 
Bloor St. W. Toronto, Ont. M6P 
1A6 arba faksuoti 416 233-5519. 
Reikia ir lietuviškai kalbančių kitų 
tarnautojų. Yra galimybių kai ku
riems darbams pasiruošti specia
liuose kursuose.

Alinos ir Kazimiero Žil
vyčių 50 melų vedybų sukakties 
proga Irena ir Petras Zubai Tė
viškės žiburiams aukojo $25.

Dail. Snaigės Šileikienės parodą “Fifth Street” galerijoje, 145 Fifth SL, 
Toronte (netoli Lakeshore ir Islington) galima aplankyti iki gegužės 25 d.

. Nuotr. E. Valiūno

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos tarybos posėdis, 

kuriame bus pasiskirstoma pareigo
mis, įvyks š.m. gegužės 27 d., 7.30 
v.v. parapijos patalpose.

- Šią ir kitą savaitę parapijos 
kunigai pasikeisdami dalyvauja ku
nigų susikaupimo dienose, kurios 
vyksta Šv. Augustino kunigų semi
narijos patalpose.

- Kelionei į Lietuvą, rugpjūčio 
26 - rugsėjo 10 d.d., dar yra keletas 
vietų. Besidominčius prašom skam
binti į “Astra Travel” įstaigą 416 
538-1748.

- Toronto arkivyskupijos “Share- 
Life” vajaus trečia ir paskutinė rink
liava bus daroma šį sekmadienį.

- Kapų lankymo dienos (gegu
žės 26) proga šventovės prieangyje 
galima nusipirkti žvakių, tinkamų 
padėti ant kapų. Mišios kapinių 
koplyčioje 3 v.p.p.

- Į Pasaulio jaunimo dienas iš 
Lietuvos ir Punsko atvyksta dau
giau kaip 150 jaunuolių, kuriuos 
norima apnakvydinti lietuvių šei
mose. Dar trūksta apie 30 nakvy
nių. Galintys jas suteikti yra prašo
mi pranešti KLB raštinei 416 533- 
3292.

- Mišios sekmadienį, gegužės 
26: 8 v.r. už a.a. Zenoną Kučinską; 
9.15 v.r. už a.a. Antaną Rūką; 10.30 
v.r. už gyvas ir mirusias motinas, už 
a.a. Klemensą ir Tatjaną Dargius, 
už a.a. Mariją Vilčiauskaitę ir Pra- 
kapų šeimos intencija; 12 v.d. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.
Išganytojo parapijos žinios

- Šį šeštadienį, gegužės 25, nuo 
8 v.r. iki 2 v.p.p. įvyks Moterų drau
gijos metinis bazaras. Pardavimui 
daiktai bus priimami šventovėje 
penktadienio vakare, gegužės 24, 6 
- 8 v.v.

- Sekmadienį pamaldos - 11.15 
v. ryto. Sekmadienį, birželio 2, 11.15 
v. ryto pamaldos su Šv. Komunija.

Muziejaus-archyvo žinios
- Jaunųjų dailininkų parodoje 

gegužės 25 - rugsėjo 20 d.d. daly
vauja antros bei trečios Kanados 
lietuvių kartos atstovai, taip pat 
viena jauna nauja ateivė. Jų dar
buose atsispindi lietuviško paveldo 
ir kanadiškos aplinkos susikirtimo 
tematika. Darbų išraiška įvairi: fo
tografijos, tapyba, skulptūra, kom
piuterinė dailė, instaliacija, paišy
ba. Kūrinius galima ir nusipirkti. 
Visi kviečiami į muziejų aplankyti 
šią įdomią parodą.

Kanados pilietybės ir imi
gracijos ministerija KLB valdy
bos raštinėje įsteigė savo skyrių 
padėti naujai atvykstantiems lie
tuviams įsikurti Kanadoje. Sky
riaus vedėja paskirta Jolanta 
Stasiulevičienė, pasiekiama tel. 
416 533-3292.

A. a. Rūtai Liuimaitci-Au- 
gaitienei mirus, užjausdama 
sūnų Aleksandrą, tėvelius S. V. 
Liuimas, sesutę Vitą, dėdę 
Petrą Stauską su šeima, Ona 
Juodikienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

A. a. Juzei Plioplienei pali
kus šį pasaulį, jos atminimui 
dukterėčia Tereselė Bartkuvienė 
vėžiu ir džiova sergantiems vai
kučiams Lietuvoje aukojo $100.

A. a. Juzei Plioplienei mi
rus, užjausdami dukterėčias Ra
mutę ir Tereselę bei kitus gimi
naičius, sergantiems Lietuvoje 
vėžiu ir džiova našlaičiams ir 
tremtiniams aukojo: $35 - B. T. 
Stanuliai; $30 - A. Pacevičius; 
$20 - E. R. Stravinskai, F. Ma
čiulienė, O. J. Jecikai, E. Molie
nė, J. Dos Santos, D. B. Vorps; 
$5 - O. Dirmantienė. M.P.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - B. A. Matulai
čiai; $40 - S. A. Bagdonai (a.a. 
Elenos Vabalienės atminimui), 
R. R. Hendrickson (a.a. Elenos 
Vabalienės atminimui).
IEŠKOME auklės 2 vaikų priežiū- 
rai 5 m. ir 3 m. amžiaus. Skambin
ti tel. 416 766-2171.

Anapilio parapijoje š.m. balandžio 28 d. Pirmąją Komuniją priėmė (iš k.) R. Aleknavičiūtė, A. Ramanaus
kaitė, D. Pečiulytė, D. Vilkelytė. Kairėje - mokytoja J. Dzemionienė, viduryje - klebonas prel. J. Staškevičius

Nuotr. D. Blynaitės

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

METINĮ KONCERTĄ
“Sesė sodą s o d i na ”

š.m. birželio 2, sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilio salėje
Bilietai platinami parapijose po Mišių arba užsisakant pas

J. Vingelienę tel. 416 233-8108 
įėj imas - $ 12 Rengia “Gintaro ” ansamblis.

ŠALPOS GOLFO VARŽYBOS

PARAMA

Ifr 9 5
2 0 0

Lietuvių kredito kooperatyvas “PARAMA” 
kviečia visus dalyvauti pirmosiose 
ŠALPOS GOLFO VARŽYBOSE

š.m. birželio 23, sekmadienį, 1 v.p.p.
“Harbourview Golf & Country Club” aikštyne 

(prie 400 ir 89 greitkelių)
Kaina - $125 asmeniui

(žaidimo mokestis, vežimukų nuoma ir vaišės/vakarienė)

Gautos lėšos bus skiriamos Slaugos namų ir Prisikėlimo parapijos statybos vajams 
DĖL REGISTRACIJOS KREIPKITĖS / "PARAMOS" SKYRIUS:

1573 Bloor St.W., Toronto ON
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON
Elektroninis paštas: info@parama.ca

Tėviškės žiburių administra
cija kapinių lankymo dieną gegu
žės 26, sekmadienį, bus atidaryta 
po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Pasaulio jaunimo dienoms 
artėjant, lietuviškas jaunimas 
kviečiamas susipažinti su krikš
čionių veikla Toronte. Gegužės 
31, penktadienį numatoma ap
lankyti “Scott Mission” - bena
mių globos centrą, prie Spadina 
Avė. ir College St. kampo. No
rintys prisijungti prašomi skam
binti Onutei Stanevičiūtei tel. 
416 762-2572. I.Č.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugija rengia parodą birželio 
2, sekmadienį, Prisikėlimo para
pijos salėje nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. 
Visus maloniai kviečiame apsi
lankyti.

Sibirinių trėmimų minėji
mas, kasmet rengiamas Baltie- 
čių federacijos, šiemet vyks bir
želio 13 d., 7 vai. vak. Prisikėli
mo parapijos šventovėje. Kvie
čiami visi šiame minėjime daly
vauti. KLB inf.

Lietuvių sporto klubui “Ana
pilis” $40 aukojo U. Paliulytė.

Kanados lietuvių fondo na
rių metinio susirinkimo metu J. 
Astrauskas padidino savo įnašą 
$400; M. Repečka $300; L. Kir- 
kilis $100. Neseniai Filomena 
Kantautienė atsiuntė papildo
mą $10,000 auką. Jai už tokį 
stambų įnašą - nuoširdi padėka. 
Tautiečiai remia Fondą ir savo 
testamentais: balandžio mėnesį 
buvo gautas antras $30,000 įna
šas iš a.a. dr. A. Užupienės-Lu- 
kienės palikimo ir a.a. A. Basa
lyko $30,000 pirmas įnašas.

Primenama, kad rašant če
kius ar įrašant Fondą į testa
mentus yra svarbu rašyti tikslų 
Fondo vardą, kuris yra Kanados 
lietuvių fondas arba angliškai 
Canadian Lithuanian Founda
tion. Spaudoje skelbiasi ir aukas 
renka Tautos fondas Kanadoje, 
kuris yra visiškai atskira organi
zacija, neturinti nieko bendro 
su KLF. Todėl aukotojai prašo
mi atkreipti į tai dėmesį. Inf.

Tel. 416 532-1149
Tel. 416 207-9239

Tinklapis: www.parama.ca

OPERA ENCORE

gegužės 25, šeštadienį, 7.30 v.v.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

DALYVAUJA:
Richard Valdez, tenoras 
Algirdas Kynas, bosas 

Edita Morkūnienė, koncertmeisterė
Smuikininkė Audronė Šarpytė atliks 

"Svajonę" iš J. Massenet "Thais" ir kitas ištraukas iš operų 
PROGRAMOJE:

Barbara Fris, sopranas 
Herb Brown, baritonas

arijos, duetai, ansambliai-iš W. A. Mozarto "Don Giovanni", G. Puccini "La 
Boheme", “Madama Butterfly", G.Verdi “La Forzadel Destino”, ''LaTraviata"

Įėjimas - $15. Koncerto pelnas - parapijos statybos vajui

JAUNŲ DAILININKŲ g
Kristinos Baliūnaitės, Andrew Butkevičiaus, 

Kris Jurėno, Ūlos Petraitienės, Rimos Mačikūnaitės, 
Kristinos Petrauskaitės ir Vikos Ross

I MEMO PARODA I
KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE-ARCHYVE 

ANAPILYJE

NUO gegužės 26 d. (kapinių lankymo dienos) 

IKI rugsėjo 20 d.

“VILNIUS MANOR” 
reikalingas tarnautojas-įa, 

raštinės darbuotojo/jos pareigoms
2 dienas (14 valandų per savaitę) 

TURI MOKĖTI ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBAS, TURĖTI GERAS 
SAVYBES DIRBTI SU VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMIS.

Rašyti pareiškimus: 
“VILNIUS MANOR” valdybai

1700 Bloor St. W., Toronto, M6P 4C3 
Jonas Slivinskas, “VILNIUS MANOR” vedėjas, 

tel. (416) 762-1 777

Toronto “Gintaro” ansamblio 
vyresnioji grupė gegužės 11d. labai 
sėkmingai koncertavo Aušros Var
tų parapijos salėje. Programą pra
dedant pranešėja Viktorija Beno- 
taitė paskelbė, kad šis koncertas 
skiriamas ir motinoms, “nes rytoj 
bus švenčiama Motinos diena.” 
Programa vyko scenoje, todėl šokė
jai buvo kiek “suspausti”. Gražu 
buvo žiūrėti į grakščius šokėjus, ku
rių kiekvienas žingsnelis iki smulk
menų išbaigtas. Garbė “Gintaro” 
vadovams, kurie buvo irgi čia atva
žiavę. Tai Rita Karasiejienė, Ginta
rė Sinskaitė ir Romas Jonušonis. 
Ansamblio orkestrą sudarė smui
kas, du akordeonai ir didžiosios 
kanklės, birbynė. Muzikantai buvo 
keturi - Virginija Lukavičienė, Juo
zas Balaišis, Teodoras Pabrėža ir 
Valdas Ramanauskas. Beveik visiems 
šokiams jie grojo, nors pradžioje, 
bene trejetui šokių, muzika buvo iš 
juostelės. Už tai jie pagrojo porą 
dalykų, kai šokėjai ilsėjosi.

Koncertui pasibaigus, rengėjai 
ir svečiai pasikeitė dovanėlėmis. 
“Gintaro” tėvų komiteto pirminin
kė Rasa Kurienė-Lukoševičiūtė dė
kojo už rūpestingą priėmimą ir pa
sidžiaugė, kad į šį koncertą atvyko 
Hilda ir Zigmas Lapinai, buvusio 
Montrealio “Gintaro” steigėjai. 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos pirmininkas Arūnas Staškevi
čius dėkojo torontiečiams už puikią 
programą ir už sutikimą atvykti į 
Montrealį, “Litui” už paramą, or
ganizuojant “Gintaro” atsikvietimą 
ir Teresei Keršytei-Mickienei su 
talkininkais - už svečių maitinimą. 
Vyko pabendravimas su svečiais. 
Ne tik torontiečiai, bet ir vietiniai 
buvo pavaišinti pizza, sumuštiniais, 
pyragais ir kava.

Artipilnė parapijos salė mont- 
realiečių su nepiktu pavydu žvelgė į 
torontiečių programą. Dar ne taip 
seniai ir Montrealis turėjo savo 
“Gintarą” su geru liaudies instru
mentų orkestru. Tiesa, gal ansamb
lis nebuvo tokio lygio, kaip toron
tiečių, bet tai buvo savas ir mielas

ADAIVIONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (S14) 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

PLB žinios
Primename: IlI-čioji Pasaulio 

lietuvių dainų šventė įvyks 2003 m. 
birželio 30 - liepos 6 d.d. Lietuvoje; 
XI-tasis PLB seimas - 2003 m. lie
pos 7-11 d.d. Lietuvoje; XI-tasis 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas - 2003 m. liepos 11-27 d.d. Lie
tuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.

Šiems trims renginiams jau da
bar stropiai ruošiamasi. Su jais susi
jusius klausimus, pasiūlymus, pata
rimus priima ir platesnę informaci
ją teikia: Dainų šventės reikalu - 
Darius Polikaitis - dpolikaitis@lu- 
cent.com; PLB seimo - Gabrielius 
Žemkalnis - gazemk@lrs.lt; jauni
mo kongreso - Vytas Lemkė - 
viemke@gmx.de, arba Matas Sta
nevičius - matas@kanada.ca. Inf.

Su Lietuva susipažinti yra 
siūlomos vaizdinės priemonės, 
kuriomis ypač galėtų pasinau
doti lituanistinių mokyklų moki
niai bei šeimos, savo vaikus 
auklėjančios lietuviškai. Tos 
priemonės - tai vaizdajuostės 
apie žymiuosius Lietuvos meni
ninkus, TV filmai, teatrai, kon
certai, įvairūs kiti filmai. Visą 
šią medžiagą parūpino Toronto 
LN kultūros komisija. Vaizda
juostes galima nuomoti ar nusi
pirkti. Daugiau informacijos tuo 
reikalu teikia S. Pabricienė, tel. 
416 762-5419. Inf.
IŠNUOMOJAMAS vienas kamba
rys nerūkančiam vyrui High Park 
rajone. Skambinti tel. 416 762- 
1569.
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. 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,o.l.s„olų?

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

žiūrėti. Tenka kantriai laukti naujos 
šokėjų kartos.

Torontiečiai specialiu autobu
su atvažiavo vėlų penktadienio va
karą. Šeštadienio vakare buvo nu
matytas koncertas. Todėl šeštadie
nis buvo skirtas Montrealio apžiū
rėjimui. Joana Adamonytė buvo 
puiki vadovė, o Juozas Piečaitis rū
pinosi viešbučiu bei kitais reikalais. 
Atrodo, kad torontiečiai jų patarna
vimu liko patenkinti.

Katalikės moterys 2002 m. ge
gužės 9 d. buvo susirinkę į seselių 
namus atsisveikinti su Genovaite ir 
Jonu Zabieliauskais. Jie netrukus 
išsikelia nuolatiniam apsigyvenimui 
į Torontą. Prie vaišių stalo draugi
jos valdybos pirm. Genovaitė 
Kudžmienė dėkojo G. Zabieliaus- 
kienei už aktyvią veiklą moterų 
draugijoje ir valdyboje. Julija Ada- 
monienė paskaitė Bernardo Braz
džionio Per pasaulį keliauja žmogus. 
Buvo įteikta gėlių ir simbolinė 
dovanėlė. G. Zabieliauskienė padė
kojo už atsisveikinimo suruošimą. 
Seselė Palmira klausė, kodėl mes 
keliaujam, išsiskiriam ir atsakė, kad 
tai tokia esanti Dievo valia, ir į tai 
reikia atkreipti dėmesį.

Atsisveikinimas su seselėmis 
bus birželio 2 d. po pamaldų Auš
ros Vartų parapijos salėje. Kviečia
mi visi parapijiečiai ir seselių ger
bėjai. B.S.

A.a. Liliane Bulotienė-Bouze- 
reau, PhD., 86 m. amžiaus, matema
tikos profesorė, mirė 2002 m. gegu
žės 10 d. po sunkios kovos su vėžiu. 
Našlė a.a. Juozo Bulotos ir motina 
Alvydo (Sylvain), Bruno, Ryčio, 
Giliaus ir Veronikos. Ši nuostabi 
prancūzų kilmės moteris, mokėjo 
gerai kalbėti lietuviškai ir visados 
rėmė lietuvybę Montrealio apylin
kėje. Liūdi ne tik jos vaikai su šei
momis, ber ir jos visi studentai bei 
kolegos. Liliane Bulotienė dėstė 
matematiką daugiau kaip 40 metų 
ir bus visų prisimenama. Palaidota 
gegužės 14 d. Notre Dame dės 
Neiges kapinėse po gedulinių Mi
šių Aušros Vartų šventovėje.

“BALTIC T REE SERVICE” - 
Nupjaunam, genėjam ir tręšiam 
(fertilize) visų rūšių medžius bei 
krūmus. Darbas garantuotas. Skam
binti Daniui Lėliui: Hamiltone 905 
692-9741 (iki 9 v.v.); Toronte 416 
753-0790.

CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti liet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

QsAHoenu-J Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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