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Seimo šeima?

Kasdienis gyvenimas Lietuvoje
Mintys, išreikštos Kauno teisininkų kolegijos bei Kauno smulkių ir 

vidutinių verslininkų sąjungos susirinkime 2002 gegužės 9

Didžiausiame ir turbūt jtakingiausiame Lietuvos dien
raštyje Lietuvos rytas redakcijos skiltyje Laiko ženklai (2002. V. 10) 
skaitome, kad “praeities kupra (...) buvo ir liko didžiausias 
kliuvinys šios politinės jėgos europėjimo kelyje”...

T
O dienraščio vedamasis, šį kartą, atrodo, atsiribojęs nuo 
nepageidaujamų ir persekiojančių įtakų, kai kuriuos skai
tytojus net nustebinęs, atvirai nurodo valdančiųjų social
demokratų (buvusių LDDP) ir socialliberalų vidaus politikos 

kryptį, kurios pagrindinis bruožas - tai senoji nomenklatūrinio 
atspalvio laikysena. O ji ryški tuo, kad va mes valdžia (dargi žmo
nių rinkta), darom kas mums patiems naudinga. O toje naudoje 
tarp kitų užmačių ir planų prasikiša ne tik siekis teisinti komunis
tinį kolaboravimą, bet ir pagelbėti savo buvusiems bendramin
čiams ir draugams, atgimusios Lietuvos “nuskriaustiesiems”. Tai 
juk nepakartojama proga, kokių ateityje gali nebepasitaikyti. Štai 
“Valstybinių pensijų skyrimo komisija antrojo laipsnio valstybinę 
pensiją paskyrė grupei sovietinės nomenklatūros atstovų” - rašo
ma vedamajame. Kaip pavyzdys įvardintas ir asmuo (V.A. Kaza- 
navičius), dirbęs Maskvoje tuo metu, kai sovietų tankai 1991 m. 
sausio 13 d. prie televizijos bokšto “traiškė už laisvę kovojančius 
žmones”. O tokių naujųjų pensininkų ne jis vienas. Seimo nutar
ta pensijas teikti “buvusiems sovietinių represinių struktūrų tech
niniams darbuotojams”. Taigi Lietuvos seimas po dvylikos nepri
klausomo gyvenimo metų pensijas skiria NKVD, KGB bei sovie
tinės žvalgybos žmonėms, ir tai, žinoma, daug didesnes negu jas 
gauna tremtiniai bei buvę laisvės kovotojai, nes pastarieji nieko 
“nedirbo”. Tai įžūlus ir atviras pasityčiojimas iš tautos didvyrių, 
spjūvis į visus, kurie nebuvo ir nėra jų gretose. Tai neapgalvotas 
iššūkis ir nacių kolaborantams, laukiantiems bent kokių kompen
sacijų už jų atliktus techninius darbus represinėse struktūrose. Jei 
Maskvai tarnavę yra nusipelnę, tai kuo blogesni, tarnavę Ber
lynui?

V
ALDANČIOJI kairiųjų dauguma, užuot daugiau rūpi
nusis Lietuvos ateitimi, savo teiginiais ir planais, kaip ko
kio magneto poveikyje, kur buvus kur nebuvus, vis sukasi 
praeitin. Atrodo, kad kai kuriuos dabartinio Lietuvos seimo na

rius žlugusios sovietinės respublikos nostalgija labiau veikia negu 
nepriklausomybės pajauta. Tikriausiai seime yra ir tokių, kurie 
dar ir dabar netiki, kad Lietuva gali būti nepriklausoma valstybė. 
Savo veiklą mėgina plėsti ir tokie, kurie skelbiasi esą tikrą padėtį 
geriau suvokiantys realistai, turintys pakankamos patirties vaidin
ti dvigubus politinius vaidmenis viena sakant, kita darant, melą ir 
tiesą sukeičiant vietomis ir visa rodant pagal reikalą, priklauso
mai nuo to, kas žiūrės. Tokius sovietinės minties, komunistinių 
nuotaikų ir metodų politikierius į seimą iš dalies suvedė vadina
moji “naujoji politika”, žlugusi tuoj pat po rinkimų, apgavusių 
Lietuvos balsuotojus. Tuo tarpu kelio atgal jau nebėra. Kas įvyko 
- įvyko. Linkėtina tik, kad panašiai neįvyktų su prezidento rinki
mais šių metų pačioje pabaigoje. Ir vis dėlto apmaudu, kai skaitai 
žodžius: “Kai pakvimpa asmenine nauda, parlamente nelieka nei 
daugumos, nei opozicijos. Tik draugiškai prie lovio išsirikiavusi 
Seimo šeima”. {Lietuvos rytas, 2002.V. 10). Ir kyla nemielas klau
simas, negi visus juos toji materializmo kilpa taip ir smaugia? 
Manytume, kad ne, kad yra ir kitokių. Deja, nūdien jų per mažai. 
Daugumos ta įprasta senoji mąstysena ir giliai įaugęs gyvenimo 
būdas lemia sprendimus, ką sakyti, kaip elgtis. Belieka laukti ir 
tikėtis, kad bėgantis laikas išaugindamas naujus žmones, ir bus 
tas vairininkas, kuris visą krašto valdymo darbuotę suks kita link
me. Tuo tarpu betgi sekant Lietuvos spaudą tik pasitvirtina tiesa, 
kad krašto valdymas didele dalimi priklauso nuo įsišaknijusios se
nosios nomenklatūros, kurios neįstengia (ar dar nenori) pajudinti 
nei jokie rinkimai, nei konstitucijos ar įstatymų pataisos. Ką gi - 
reikia sutikti su tuo faktu, kad Lietuvai atstačius nepriklausomy
bę per mažai buvo žmonių, ne sovietiškai mąstančių, o gyvenimas 
turėjo būti kaip nors tvarkomas. Gal ir labai gerų norų būta, bet 
vis tiek pradėti reikėjo nuo ABC. Kaip toli nueita (ar nueita?), 
statistikos neskelbia. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI
Provincijos valdžia artimesnė

Ar pavyks papirkti kvebe- 
kiečius, klausia žurnalistė Ly- 
siane Gagnon. Sakoma, kad 40 
milijonų dolerių, išleistų kovai 
su atsiskyrimo šalininkais, nepa
siekė tikslo, nors ministeris pir
mininkas J. Chretien tvirtino, 
kad jo valdžia išgelbėjo Kanadą 
nuo skilimo. L. Gagnon teigia, 
kad vienintelė priežastis, jog 
vienybė liko išlaikyta - tai kve- 
bekiečių pripratimas būti Kana
dos užuovėjoje. Tačiau provin
cijos valdžia, nepaisydama ko
kios partijos išrinkta, yra gyven
tojams artimesnė negu federaci
nė. Sakoma, kad juokingai atro
do federacinės valdžios užsaky
mas Montrealio liberalams arti
mai skelbimų firmai “Groupac- 
tion” už 550,000 dolerių sudary
ti sąrašą Kvebeke vykstančių iš
kilmių, sporto ir kultūrinių ren
ginių. Tokį sąrašą galėjo suda
ryti bet koks studentas. Vėliau 
ta pati firma gavo daugiau pini
gų, kad praneštų, kaip sekasi tą 
sąrašą sudaryti. Trečioji suma 
575,000 vėl buvo paskirta pana
šiam tikslui. Konservatorių va
dovas J. Clark piktinasi, kad 
“Groupaction” papildomai už 
pasirašytą skelbimų sutartį gavo 
1.4 milijono dolerių, nors Vie
šųjų darbų ministeris D. Boud- 

ria sakė, kad daugiau tokių su
tarčių nebus sudaryta.

Kitas atvejis, kai ūkinin
kams skirtam metraščiui pasky
rė 2.3 milijonus, kad per 5 me
tus įdėtų federacinius skelbi
mus. Praeitais metais tam pa
čiam metraščiui davė 650,000 
dolerių už 101 puslapį skelbimų, 
kai tuo tarpu provincijos valdžia 
už 155 puslapius sumokėjo tik 
39,000 dolerius.

Ar ne per daug karinių įsi
pareigojimų - stebisi kai kurie 
liberalų ir opozicijos parlamen
tarai. Jie galvoja, kad federaci
nė valdžia, prisiimanti tarptauti
nius įsipareigojimus, per mažai 
lėšų skiria ginkluotoms pajė
goms. Net ministeris pirminin
kas J. Chretien nesutinka, kad 
būtų nupirkti karių perkėlimui į 
kitus kraštus didieji lėktuvai. 
Dabar sprendžiama, ar pakeisti 
į Afganistaną pasiųstą karinį 
dalinį? Kanada turi 52,600 pa
ruoštų karių, iš kurių 1931 ko
voja Afganistane ar arti to kraš
to, o 1700 Balkanuose. Siūloma 
iš Balkanų karius atitraukti, bet 
pakeitus dalinį laikyti Afganis
tane, kur jie yra labai reikalingi. 
Be sausumos dalinių dar trys 
kariniai laivai saugo, kad Al-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto “Gintaras”, koncertavęs Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje Motinos dienos proga 2002 m. 
gegužės 11 d. L “Gintaro” muzikantai; 2. Teresė Mickienė ir sūnus Paulius, paruošę vaišes gintariečiams; 3. 
šokių akimirka; 4. Toronto “Gintaro” ansamblis; dešinėje - koncerto rengėjai - Juozas Piečaitis ir Arūnas 
Staškevičius; 5. gintariečiai džiaugiasi baigę koncertą Nuotr. A. J. Mickaus

POVILAS ŽUMBAKIS
Lietuvoje vyrauja riebioji 

klasė žmonių - oligarchai. Tai 
nėra eiliniai žmonės. Ne tie, ku
riuos sutiksi gatvėse, parduotu
vėse ar ūkiuose. Mažųjų žmonių 
tarpe jie nesirodo. Jie neturi 
stovėti eilėse, jiems nieko ne
trūksta. Ir, svarbiausia, jiems 
negalioja jokios taisyklės! Jie 
yra naujai, iškepti naujos Lietu
vos oligarchai: vieni iš jų buvę 
senos sistemos nomenklatūri
ninkai, kiti - buvę tokie Vaka
ruose. Toliau seka buvę valsty
binių firmų viršininkai, per pri
vatizavimus tapę kapitalistais. Ir 
dar kiti - netgi iš gatvės, per 
“blatą” pasiekę viršūnes. Tai 
yra nauja, nedidelė klasė žmo
nių - gal 1-2% Lietuvos gyven
tojų. Po oligarchų seka vidurinė 
klasė žmonių, kuri demokrati
niuose kraštuose išlaiko kraštą. 
Lietuvoje tokių žmonių yra la
bai mažai - gal nedaugiau kaip 
16%.

Ne visi skęsta riebaluose
O kas yra likusieji 80% gy

ventojų? Kaip jie džiaugiasi pa
vasariu?

Ta didžioji dauguma Lietu
vos gyventojų sunkiai vargsta. 
Kai kurie net negali pragyventi 
iš skurdžių algų, pensijų ar kitų 
pajamų. Kai kurie yra priversti 
nusižeminti ir prašyti keleto 
centų iš gatvės praeivių. (Žino
ma, oligarchai tuos elgetas vadi
na alkoholikais, narkomanais, 
visuomenės padugnėmis). Ta
čiau tai yra tik maža dalis elge
tų. Yra daug, labai daug kitų 
žmonių, praradusių bet kokią 
viltį gauti darbą ar kaip nors ki
taip pragyventi. Tie žmonės da
ro gėdą oligarchams ir, esant 
reikalui, su jais susitvarko. Buvo 
įdomu, kai į Vilnių atvyko Eu
ropos diplomatai. Elgetos iš se
namiesčio buvo pašalinti. Teko 
matyti policininką, besivejantį 
elgetą taip, lyg bėgtų paskui 
banko plėšiką. O pasirodo - už 
30 metrų jis pastebėjo senutę, 

SUDIEV Toronto “Gintarui” po koncerto Montrcalyje. Iš k.: A. Staškevi
čius, KLB Montrealio apyl. pirm., D. Staškevičienė, KLKM dr-jos Mont
realio skyr. atstovė, R. Karasiejienė, “Gintaro” vadovė, R. Kurienė, “Gin
taro” tėvų komiteto pirm., A. J. Mickus, J. Karasiejus, “Gintaro” vadovas, 
S. Staškevičienė, Br. Staškevičius, TŽ korespondentas Ntr. A. J. Mickaus

ištiesusią ranką, prašančią aukų. 
“Nusikaltėlė” tuoj pat buvo su
tvarkyta. Apie Lietuvą diploma
tai susidarė gražų vaizdą, nes 
per paskutinius kelerius metus 
gatvėse nebesimato elgetų.

Šalyse, kuriose yra įsivyra
vusi normali demokratija, esant 
tokiai situacijai, padėtį bandytų 
taisyti opozicinės partijos ir tuo 
būdu patekti į valdžią. Gal kas 
tai vadintu “populizmu”. Ka
dangi krašto padėtis nėra svei
ka, tai politikai, išreiškę nuomo
nę apie būtiną krašto ekonomi
kos atkūrimą ir korupcijos su
stabdymą bei pateikę planą, 
kaip tai vykdys po rinkimų, nėra 
populistai, nes tai yra ne tik 
kraštui būtina, bet ir tikram po
litikui reikalinga.

Pažadų nebeužtenka
Politikai valdžioje ir opozi

cijoje, net ir tie, kurie šiuo mo
mentu nėra valdžioje (žiroma, 
ne visi), vis kalba apie reformas 
bei būsimus planus, kai jie pe
rims valdžią į savo rankas... 
Bet... žmonės jais nebetiki. Jie 
yra nusivylę politiniais pažadais, 
nebetiki niekuo - net ateitimi.

Žinoma, naujieji nepriklau
somybės metai yra geresni nei 
“anie geri laikai”. Dabar gali 
nusipirkti kokių tik nori prekių. 
Žmonės gali važinėti po visą pa
saulį kiek tik nori. Visi malonu
mai yra patenkinami bei rekla
muojami. Tik... didžioji visuo
menės dalis neturi pinigų net 
pagrindinėms gyvenimo išlai
doms: vaikų mokymui, maistui, 
netgi senatvei.

Kai kurie, nepatekę į oligar
chiją, pradeda atsigauti. Tai, ži
noma, yra šaunu. Tik pati su
kurta sistema visais būdais 
smaugia, riebi biurokratija ban
do apsunkinti kelią į normalesnį 
gyvenimą tų, kurie bando sąži
ningai, be kyšių ką nors pradėti, 
dirbti, veikti. Smulkieji prekybi
ninkai bei darbdaviai ypač išgy
vena dėl mokesčių policijos ir 
kitų biurokratų, kurie gali rasti 
kokią klaidelę, prisikabinti prie 

techniškos smulkmenos ir užda
ryti pradėtą verslą.

Yra sunku apsakyti, kaip di
dėja mokesčių našta ir slegia 
kraštą. O juk tiems biurokra
tams, inspektoriams, kelių poli
cininkams bei kitiems mažiems 
valdininkams turi būti mokami 
atlyginimai iš žmonių surinktų 
mokesčių ar skolų (Lietuva ne
bijo skolintis apmokėti viršūnių 
kelionėms ar finansuoti milži
nišką biurokratiją, kuri smaugia 
Lietuvą. Kitaip... oligarchija juk 
neišsilaikytų). Kuo didesni mo
kesčiai ir kuo sunkesnė valdžios 
ranka, tuo sunkiau mažiesiems 
išsiversti ir pragyventi. Juos ver
čia į prekybos pogrindį, kur ne
reikia valdžiai nieko mokėti, iš
skyrus kyšius, kai yra pričiupti. 
O dauguma svajoja laimėti 
trokštamą žalią kortelę iš Ame
rikos! Oligarchai to nestabdo, 
nes jie ir nori, kad tie, kurie ga
lėtų prieš juos sukelti nerimą, 
išvyktų! Apie masinę emigraciją 
viršūnės kalba tik puse lūpų 
(“mūsų šiukšlės” - kaip išsireiš
kė vienas didysis politikas. Išva
žiuojantieji dažniausiai yra lai
komi Lietuvai nenaudingu ele
mentu, kuris palengvins likusių 
gyvenimą).

Be korupcijos nebūtų 
oligarchijos

Oligarchija gali egzistuoti 
tik tuomet, kai krašto valdymo 
sistema yra neaiški, sudėtinga ir 
kur korupcija yra įgyvendinta 
nuo viršaus. Korupcija Lietuvo
je prasideda nuo pačių viršūnių. 
Jei taip nebūtų, korupciją būtų 
galima išvalyti, atstatyti kraštą į 
vėžes, kuriame žmonės norėtų 
gyventi, nes turėtų galimybę 
dirbti, išlaikyti šeimą, taupyti 
ateičiai. Galėtų didžiuotis, kad 
yra lietuviai ir kad daug kentė
jusi mūsų tauta prisikelia. Galė
tų džiaugtis, kad iš sovietinių 
okupacijų ir dvasinio genocido 
prisikelia sveika, energinga, op
timistiška, pilna vilties tauta. 
Tokia Lietuva gali stoti į Euro
pos sąjungą žinodama, kad jos 
tautiškumas nedings. Gali stoti į 
NATO žinodama, kad jos vaikai 
yra pasiruošę ginti savo kraštą ir 
prilygti kitoms demokratiškomis 
Europos šalimis!

Tie, kurie abejoja ar bando 
pateisinti viršūnes ir oligarchinę 
nomenklatūrą, tegul paaiškina, 
kodėl naujosios politikos viršū
nės Adamkus-Brazauskas-Pau- 
lauskas nemato, kas dedasi jų 
valdomose ministerijose? Kodėl 
tik jie gali važinėti neribotais 
greičiais moderniuose limuzi
nuose ir visiškai nesilaikyti jokių 
taisyklių?

Vyriausybės viršūnių pata
rėjai gali važinėti $100,000 kai
nuojančiais automobiliais, kai 
tuo tarpu oficialūs jų atlygini
mai neviršija žemiausio “kler
ko” (kaip kad raštinės darbuo-

(Nukelta į 2-rą psl.)'

Prezidentas Graikijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus gegužės 15-18 
d.d. valstybiniu vizitu lankėsi 
Graikijoje, rašo LGTIC. Jį pri
ėmė Graikijos prezidentas 
Constantinos Stephanopoulos, 
su kuriuo pasikeitė dovanomis. 
Pokalbyje su ministeriu pirmi
ninku Constantinos Simitis bu
vo aptarti dvišaliai politiniai, 
ekonominiai, kultūriniai ryšiai, 
Lietuvos euroatlantinio įsijungi
mo procesas, tarptautiniai san
tykiai. Didelis dėmesys buvo 
skiriamas ekonominių bei vers
lo ryšių plėtrai.

Lietuvos ir Graikijos prezi
dentai pasirašė dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutartis, 
pagal kurias abiejų kraštų vers
lininkams yra sudaromos palan
kios sąlygos plėtoti ekonominį 
bendradarbiavimą. Graikijos 
vadovo teigimu, jo valstybė sie
kia glaudesnių santykių su Lie
tuva, taip pat ir su kitomis Bal
tijos valstybėmis. Verslo ryšių 
plėtra priklauso nuo Baltijos 
valstybių ekonomikos lygio kili
mo. Pernai į Graikiją Lietuva 
eksportavo mineralinio kuro, 
žuvų, tekstilės dirbinių, o im
portavo riešutų, citrusinių vai
sių, gėrimų, tabako, chemijos 
pramonės gaminių.

Daugiau ES šalininkų
Iš trijų Baltijos valstybių na

rystei Europos sąjungoje (ES) 
labiausiai pritariama Estijoje, 
po to Lietuvoje ir mažiausiai - 
Latvijoje, skelbia LGTIC. Pas
kutinės apklausos rodo, kad sa
vo valstybės įsijungimą į ES pa
laiko 55% estų, 49% lietuvių ir 
tik 36% latvių. Gegužės mėnesį 
Lietuvoje atliktos apklausos 
metu tik 1.1% padaugėjo ES 
narystę palaikančių.

Lietuva yra baigusi derybas 
su ES dėl 26 skyrių ir pagal šį 
rodiklį yra viena pirmaujančių 
kandidačių į ES. Jei šiemet Lietu
va užbaigs derybas, kitų metų pra
džioje numatoma pasirašyti sto
jimo į ES sutartį. Pilnateise nare 
Lietuva gali tapti nuo 2004 m.

Susitarė dėl “Jukos”
Gegužės 22 d. baigė dery

bas Lietuvos vyriausybės įgalioti 
pareigūnai ir JAV firmos “Wil
liams International” bei Rusijos 
naftos bendrovės atstovai. Susi
tarta dėl “Jukos” investavimo į 
“Mažeikių naftą” esminių sąly
gų, išimtas iš derybų dienotvar
kės viena sudėtingiausių klausi
mų dėl Konstitucinio teismo 
sprendimo bei numatyti mažes
ni, negu anksčiau buvo sutarta, 
Lietuvos finansiniai įsipareigo
jimai.

Kaip praneša LGTIC, jeigu 
vyriausybė pritars pasiektiems 
susitarimams, dokumentai bus 
trijų pusių įgaliotinių patvirtinti 
artimiausiu laiku. Seimas dar 
turi priimti reikalingas dviejų 
įstatymų pataisas.

Balandžio 11d. buvo patvir
tintos “Williams” ir “Jukos” su
tartys dėl “Mažeikių naftos”, 
kuriose numatyta, kad už 75 
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Prikelkime Prisikėlimo šventovę

Nutraukus valstybės paramą, sunyks ir tai, kas jau padaryta

JAV dol. būtų išpirktos dvi nau
jos “Mažeikių naftos” akcijų lai
dos. Rusijos firma taip pat ke
tina paskolinti 75 mln. JAV dol. 
bei 10 metų tiekti beveik po 5 
mln. tonų naftos Mažeikių per
dirbimo gamyklai. Sudarius ga
lutinę sutartį, “Williams Inter
national” ir “Jukos” turėtų po 
26.85%, o Lietuvos vyriausybė - 
40.66% “Mažeikių naftos” 
akcijų.

Susirinko ET ministerial
Vilniuje gegužės 3 d. vyko 

110-oji Europos tarybos minis
teriu komiteto sesija, trečias 
toks didelis diplomatinis rengi
nys, vykęs Lietuvos sostinėje 
per pastaruosius 5 metus. Kaip 
praneša LGTIC, susirinko arti 
50 delegacijų iš įvairių valstybių 
ir tarptautinių organizacijų. Eu
ropos tarybai (ET) priklauso 44 
valstybės. Sesijos surengimas 
Vilniuje yra išskirtinis įvykis - 
tokie renginiai, vykstantys du 
kartus per metus paprastai ren
giami Strasburge. Šioje sesijoje 
baigiasi Lietuvos pirmininkavi
mas ET ministeriu komitete. 
UR ministeris Antanas Valionis 
perduos šias pareigas Liuksem
burgui. ET generalinis sekreto
rius Walter Schwimmer labai 
palankiai įvertino Lietuvos pir
mininkavimą, teigė, kad Lietuva 
labai prisidėjo prie didesnio ET 
organizacijos skaidrumo, įnešė 
svarų indėlį sprendžiant konf
liktus Kaukaze ir Moldovoje.

Trečias susitikimas
Lietuvos krašto apsaugos 

ministeris Linas Linkevičius ge
gužės 13 d. išvyko į Briuselį da
lyvauti kasmetiniame Europos 
sąjungos ministeriu susitikime, į 
kurį kviečiami valstybių kandi
dačių bei ES nepriklausančių 
SAS valstybių ministeriai. Lie
tuva susitikime dalyvauja trečią 
kartą.

Gynybos ministeriu posėdy
je buvo kalbama apie greitojo 
reagavimo pajėgų kūrimo pla
nus. Į šį naują ES gynybos sky
rių Lietuva ketina įjungti du ba
talionus, inžinerijos būrį, karo 
medikų skyrių, du karo laivus 
minų ieškotojus, du transporto 
lėktuvus ir du sraigtasparnius. 
Ruklos ir Pabradės poligonai gali 
būti panaudoti tarptautinių pada
linių kariniams mokymams.

Sutartis su DB
Londone gegužės 21 d. bu

vo pasirašyta Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos sutartis “Dėl 
pajamų bei kapitalo prieaugio 
pajamų dvigubo apmokestinimo 
išvengimo ir mokesčių slėpimo 
prevencijos”, rašo LGTIC. Ją 
pasirašė Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Antanas Valio
nis ir DB valstybės sekretorius 
užsienio ir Britų tautų sandrau
gos reikalamas Jack Straw. Pa
reigūnai pasitarime nagrinėjo 
ekonominius bei kitus dvišalius 
klausimus, ŠAS ir ES plėtrą bei 
santykius su kaimynais.

A. Valionis susitikime su 
DB finansų ministerijos atsto
vais aptarė Ignalinos atominės 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Q liEI IGHIAMI GYVENIME

Krankliai virš kariuomenės vado galvos

Jaunimo dienų “Jūs - pasau
lio šviesa” surengė Šiaulių vysku
pija š. m. balandžio 6 d. Dalyvavo 
daugiau kaip 500 vaikų ir jaunuo
lių. Šventė prasidėjo Mišiomis 
Šiaulių katedroje. Vysk. E. Bartu
lis džiaugėsi, kad susirinko tiek 
daug jaunimo. Tai buvo savotiš
kas pasirengimas jaunimui daly
vauti Pasaulio jaunimo kongrese 
Toronte. Po Mišių didžiulė eise
na, vadovaujama vyskupo, pasie
kė Šiaulių kultūros centrą, kur po 
koncerto ir kalbų jaunimas, išsi- 
skirstęs grupėmis, žaidė krepšinį, 
mokėsi įvairių tautų šokių, Tibe- 
riados bendruomenės broliai dis
kutavo su jaunuoliais apie skais
tumą, šiauliečiai jėzuitai kalbėjo 
apie pašaukimo vykdymo svarbą. 
Ortodoksų ir žydų bendruomenės 
surengė darbo grupes norintiems 
susipažinti su jų tradicijomis ir 
papročiais. Režisierė R. Stepona
vičiūtė supažindino su dramos 
teatro veikla. Kariai išvirė košės, 
arbatos, dalino jaunimui duonos 
ir obuolių, ir visi pietavo lauke. 
Popiet programa buvo tęsiama 
Kultūros centre. Koncertavo cho
ras “Dagilėlis”, vaikų dainavimo 
studija “Roko-ko”, roko grupė 
“Atiką”. Buvo rodomas doku
mentinis filmas apie praėjusių 
metų tokią šventę.

“Gyvieji akmenys” š.m. ba
landžio 14 d. Kaune surengė Atsi
naujinimo dieną “Orą et labora” 
(Melskis ir dirbk). Pagrindinis 
dienos bruožas buvo Valandų li
turgija. Kun. dr. M. Puidokas ap
žvelgė keliaujančios Dievo tautos 
įvaizdžius liturgijoje, atkreipė dė
mesį į tai, kad kiekvienas procesi
jos elementas turi simbolinę pras
mę. Kun. V. Sikorskas atskleidė 
benediktinų dvasingumo bruožus. 
Pastarajam darbo grupėse teko

QamoghwJ Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

J. B. MAĘLĄTT
The J.B. Marlatt Funeral Homes

(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 
paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Andrew W. Swan 
Direktorius

atsakyti į daugybę klausimų, susi
jusių su Atgailos sakramentu. A. 
Lukoševičius savo grupėje nagri
nėjo išganymo temą. Sės. Paulina 
aiškino, kaip šv. Benedikto dvasi
nis paveldas palietė moteris. Die
na baigta Mišiomis ir Valandų li
turgija. Vadovavo arkivyskupas S. 
Tamkevičius, pamoksle pasi
džiaugęs gražiomis pastangomis, 
išreiškęs ir susirūpinimą dėl Kata
likų Bendrijos dabarties ir 
ateities.

Palaimintojo Jurgio Matulai
čio kunigų seminarijos rektorius 
kan. Kęstutis Žemaitis ir kai ku
rie kunigai š.m. balandžio 7 d. 
lankėsi Gardino kunigų seminari
joje, kur svečius priėmė vysk. A. 
Kaškevičius ir kiti dvasininkai. 
Svečiai aplankė dvi naujai stato
mas Gardino šventoves, susitiko 
su kalėjimo sielovadoje dirbančiu 
kun. Kaz. Žiliu ir tuo metu Gar
diną lankiusiu Maskvos arkivys
kupu metropolitu T. Kondrusevi- 
čiumi, kuris katedroje vadovavo 
Mišių koncelebracijai. Viešnagės 
proga prisiminti reikšmingi Lietu
vai istoriniai įvykiai, kurių vienas 
- šv. Kazimiero mirtis senojoje 
Gardino pilyje 1484 m. kovo 4 d. 
Gardino kunigų seminarijoje šiuo 
metu mokosi 93 klierikai.

Kauno arkivyskupijos kuri
jos delegacija š.m. balandžio 16 d. 
lankėsi Lenkijos Elko vyskupijoje. 
Delegacijai, sudarytai iš “Cari
tas”, Jaunimo, Šeimos, Katecheti
kos, Evangelizacijos centrų vado
vų, vadovavo kun. dr. J. Ivanaus
kas. Apsilankymo metu susipažin
ta su Elko vyskupijos kurija, jos 
veikla bei kunigų seminarija. Visi 
pasidalino patirtimi, delegacijos 
dalyviai iš arčiau galėjo susipažin
ti su Lenkijos religiniu bei parapi
jiniu gyvenimu. Delegacijos vado
vas perdavė Kauno arkivyskupo 
S. Tamkevičiaus sveikinimą Elko 
vyskupijos įsteigimodešimtmečio 
proga. Šioje vyskupijoje, kurios 
užimamas plotas beveik toks pat 
kaip ir Kauno arkivyskupijos, dar
buojasi apie 330 kunigų, beveik 
trigubai daugiau nei Kauno arki
vyskupijos parapijose.

Paskutinio Lietuvos partizano ANTANO KRAUJELIO 35-rių metų su
kakties minėjime Utenoje: buv. seimo pirm. V. LANDSBERGIS ir ka
riuomenės vadas gen. J. KRONKAITIS su žmona

Lietuvos ūkininkai ir valdžia
VIKTORAS ALEKNA

Taigi pavasaris atėjo, artojai 
į laukus išėjo. Ars, akės, javus 
sės ir lauks... vyriausybės para
mos. Ji pažadėjo pridėti ir už 
brangų kurą, ir už hektarą javų, 
primokėti ir už pieną, bet tik 
tam, kuris laiko ne mažiau kaip 
penkias karves. Vadinasi, vy
riausybė linkusi remti stambes
niuosius ir pačius stambiuosius 
ūkininkus. O jei tu esi smulkus 
ūkininkas, tai ir būk smulkus iki 
amžiaus galo: plušėk, prakai
tuok ir lauk, kaip gervė giedros, 
Europos sąjungos paramos. De
ja, ir Europos sąjunga padės tik 
stipriems. .

Europoje veikia vadinamoji 
SAPARD programa, kur šiemet 
ir Lietuvos ūkininkams pažadė
jo didelius pinigus. Bet tuos pi
nigus gaus tik tie ūkininkai, ku
rie ir patys yra pakankamai tur
tingi. Mat jie turi parengti gerą 
verslo planą, jį įgyvendinti už 
savo pinigus, ir tik po to dalį iš
laidų padengs SAPARD.

Kaip tai vyksta, jau ne kartą 
rašė ir Lietuvos laikraščiai. Vie
nas iš paskutinių pavyzdžių apie 
SAPARD paramą papasakotas 
Valstiečių laikraštyje 2002.IV.16. 
numeryje. Čia rašoma, kad Pas
valio rajono žemės ūkio bendro
vė “Draugystė” parengė 25 mln. 
litų verslo planą. Ji jau panau
dojo pusantro milijono litų savo 
verslo planui įgyvendinti ir tiki
si, kad SAPARD greitai duos 
702,000 litų. Taigi šis pavyzdys 
aiškiai rodo, kad ta SAPARD 
programa remia tik turtinguo
sius. Smulkesnieji verskitės savo 
pinigais ir rankomis.

Tame pačiame laikraščio 
numeryje paskelbta, kad iki šių 
metų kovo 1 d. net 720,700 Lie
tuvos piliečių pateikė prašymus 
atkurti nuosavybes teises į 4.1 
mln. ha žemės ir miškų plotų 
kaimų vietovėse. Tie prašymai 
plaukė nuo pat nepriklausomy
bės atkūrimo pradžios per dvyli
ka metų. Žemės tvarkytojai pa
tenkino tik 536,100 prašytojų 
pageidavimus, ir jie gavo 3.19 
mln. ha. Taigi dar beveik milijo
nas hektarų Lietuvos žemių ne

turi savo 144,000 savininkų.
Taip lėtai tvarkomi žemės 

nuosavybės reikalai visų pirma 
todėl, kad 1992-1996 m. vadova
vusi seimui LDDP - Lietuvos 
demokratinė darbo partija (bu
vę komunistai), vadovaujama A. 
Brazausko bei Č. Juršėno, ir jų 
sudaryta vyriausybė, vadovauja
ma A. Šleževičiaus, sustabdė že
mės nuosavybės grąžinimą, o 
1996 m. išrinktas seimas, vado
vaujamas V. Landsbergio, ilgo
kai negalėjo grįžti į žemės nuo
savybės grąžinimo vėžes. ■

Ir naujasis seimas bei nau
joji vyriausybė nesistengia grei
čiau tvarkyti žemės reikalų. Ne
siskubina ir atlyginti tiems savi
ninkams, kurie dėl įvairių prie
žasčių negali atgauti savo že
mės. O tokių savininkų yra 
118,000, o jų žemės net 630,000 
hektarų. Už tą žemę savininkai 
turėtų gauti net 1,067 mln. litų, 
o visos vyriausybės lig šiol iš
mokėjo tik 165 mln. litų. Štai 
kodėl ir didžiuliai žemės plotai 
plaukioja neaišku kur, ir savi
ninkai negauna atlyginimo, taip 
pat neaišku kodėl, o vyriausybė 
viena po kitos palieka reikalus 
vis kitoms vyriausybėms, ramin
damos savininkus, kad iki 2009 
m. tikrai būsią atlyginta...

Bet ar sulauks tie seneliai 
atlygio už savo tėvų žemę? Gal 
dėlto spauda jau ne kartą rašė, 

, kad Lietuva pavasariais dega. 
Jau daug pavasarių visoje Lietu
voje liepsnoja pievos, rūksta dū
mai, pleška ir kai kurios sody
bos Kas čia per išradimas? Mat 
kai kurie ūkininkai rudenį pievų 
nenušienauja, nenugano, o pa
vasarį tą seną žolę degina, visai 
nesusimąstydami, kokią žalą da
ro ir gamtai, ir sau.

Ir šį pavasarį jau kovo mė
nesį visa Lietuva buvo padūma
vusi, sudegė kelios dešimtys tro
besių, o kaltų nebuvo. Tiesa, 
Vilniuje nubausti 148 gamtos 
niokotojai, iš jų surinkta apytik
riai po 22 litus.

Vis tiek Lietuvos žemės 
ūkis gyvuoja. Dar pernai rudenį 
kažkas paskaičiavo, o spauda 
paskelbė, kad beveik visose že
mės ūkio gamybos srityse tarp 
Baltijos šalių pirmauja Lietuva. 
Dutūkstantaisiais metais vie
nam gyventojui Lietuvoje pri
kulta 739 kg grūdų, o Estijoje 
tik 280 kg; prikasta 485 kg bul
vių, o Estijoje tik 280 kg, pri
rinkta 89 kg daržovių, Estijoje - 
31 kg, užauginta 49 kg mėsos, 
Latvijoje 26 kg. Tik pieno Lie
tuvoje primelžta šiek tiek ma
žiau kaip Estijoje: 422 ir 434 kg.

Žinoma, palyginti su Vaka
rų Europos, JAV, Kanados, Ar
gentinos, Australijos ūkininkais 
Baltijos šalių ūkininkai neturi 
kuo lygintis. Štai rugių lietuviai 
iš hektaro prikūlė tik 2340 kg, o 
estai dar mažiau - 1599 kg; 
kviečių Lietuvoje 3340 kg, Esti
joje - 1377 kg, bulvių 16390 kg, 
Estijoje 12970 kg, pieno Lietu
voje iš vienos karvės primelžta 
3500 kg, Latvijoje - 3898 ir Esti
joje - 4658 kg.

Taigi Baltijos šalių gyvento
jai ir patys turi ko valgyti, ir dar 
gali pamaitinti kitų šalių gyven
tojus. Todėl ūkininkai ir derasi, 
kad įstojus į Europos sąjungą jie 
turėtų kuo didesnes išvežimo į 
kitas šalis žemės ūkio gaminių 
kvotas.

Tik blogai, kad kartais to 
reikalauja įžūliai. Reikia gra
žiuoju tartis, derėtis.

JUOZAS KOJELIS
Lietuvos kariuomenės va

das gen. maj. Jonas Kronkaitis 
2002 sausio 26-27 dalyvavo Los 
Angeles LF bičiulių tradicinia
me politinių studijų savaitgalyje 
ir kalbėjo Lietuvos vaidmuo Va
karų Europoje tema. Kiti toli
mieji svečiai svarstybose - prof. 
V. Landsbergis, dr. E. Gentvi
las, J. Kairys iš Lietuvos, amba
sadorius dr. V. Dambrava iš Is
panijos, visi kiti - losangeliečiai. 
Bendrinė svarstybų tema buvo - 
Lietuvai reikia antro išsilaisvini
mo, atveriant duris teisingumui.

Praėjus vos porai dienų nuo 
svarstybų pabaigos, Lietuvos 
spaudoje pasirodė pirmieji puo
limai prieš kariuomenės vadą. 
Tie balsai greitai stiprėjo, įžūlė- 
jo ir iš laikraščių persimetė į ra
dijo, televizijos programas ir į 
seimą. Nė vienas Lietuvos laik
raštis, išskyrus XXI amžių, ne 
tik nepaskelbė gen. J. Kronkai- 
čio paskaitos, bet ir necitavo il
gėlesnių tos kalbos ištraukų. Vi
są laiką gromulavo poroje pas
kaitos vietų pasakytus sakinius, 
išgvelbtus iš dviejų paskaitos 
paragrafų.

Štai tie sakiniai: iš vieno pa
ragrafo - “sovietmečio nomenk
latūros spaudos kontrolė palie
ka visuomenę informacijos dy
kumoje”, iš antro - “sovietme
čio nomenklatūros finansinė ir 
politinė įtaka tebėra pagrindinė 
kliūtis smulkaus verslo plėtrai. 
Nesuderinti poįstatyminiai ak
tai, neskaidrūs nuostatai bei iš
tisos brigados inspektorių ieško, 
kaip apsunkinti smulkiųjų vers
lininkų veiklą, atimti galimybę 
užsidirbti pragyvenimui. Daugy
bė įvairių mokesčių yra nepake
liami net viduriniam verslui, ta
čiau reikalingi vis dar socialis- 
tiškai vyriausybės sudaromam 
valstybės biudžetui ir stambia
jam kapitalui”.

Iki uždusimo kartodami 
tuos sakinius, senojo mąstymo 
neatsikratę žurnalistai ir politi
kai daro tokias išvadas, kurios 
kaip tik patvirtina reikalą Lie
tuvai iš tokios žurnalistikos ir 
tokio politinio mąstymo išsiva
duoti.

Pažiūrėkime kiek arčiau į 
Lietuvos ryto, buv. Komjaunimo 
tiesos pučiamus burbulus. Studi
jos Los Angeles baigėsi sausio 
27, o LR jau sausio 31 paleido 
kreivai šaudančią gaubicą rašy
damas: “Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas majoras J. 
Kronkaitis šią savaitę Los An- 
dželo surengtoje lietuvių išeivi
jos konferencijoje privertė su
abejoti, ar jis gali vadovauti Lie
tuvos kariuomenei”, nes jis 
“ėmė pasakoti apie kažkokią so
vietmečio nomenklatūros spau
dos kontrolę, paliekančią visuo
menę informacijos dykumoje”, 
“su išeivijos pensininkais dūsa
vo dėl jam baimę varančios so
vietinės nomenklatūros”, “po
stringavo... kad valstybinėse in
stitucijose knibžda žmonių”. 
Daro išvadą, kad “bet kurioje 
šalyje, pirmiausia JAV, po tokių 
generolo pareiškimų jis iškart 
lėktų į atsargą”.

Lietuvos rytas dar keliuose 
numeriuose mala ir permala 
tuos pačius miltus. Sausio 6 vėl 
tvirtina, kad kariuomenės vadas

Kasdienis gyvenimas.
(Atkelta iš 1-mo psl.)- 

tojai vadinami Lietuvoje) atlygi
nimų Vakaruose. Valdininkai 
žino, kad didieji jų rėmėjai nesi
rūpina, jog mokesčių policija ar 
inspekcija suvaržys jų bizniu
kus! Ne, jie žino, ką reiškia pri
siglausti prie viršūnių. Jie žino, 
kad priklauso oligarchijai, ir tai 
suteikia jiems privilegijas, apie 
kurias paprastas žmogelis ar 
verslininkas negalėtų nei pasva
joti?

Ne, Lietuva yra įspūdingas 
kraštas. Tik paklauskite tuos, 
kurie statosi rūmus miestuose ir 
uždaruose rajonuose, prie kurių 
paprasti tautiečiai net prieiti ne
gali. Jiems nerūpi nei saugumas, 
nei leidimai, biurokratai ar ke
lių policija. Jie yra aukščiau vis
ko. Jie yra rinktieji, kad ir neiš
rinktieji.

Visa tai yra labai akivaizdu 
ir nereikia ilgai pabūti krašte, 
kad tai pastebėtum. Net nerei
kia ilgai kalbėtis su tais, kurie 
išvyko iš Lietuvos ir kodėl taip 
padarė. Visa tai nėra paslaptis.

Bet... su pavasariu
Tačiau Lietuva jau bunda. 

“leido sau atvirai politikuoti”, 
“leido sau viešai svarstyti, kas jo 
rango kariškiui draudžiama”, 
“emigrantų būryje pasijuto pen
siją gaunančiu vietos lietuviu”, 
“be abejo, pilietis J. Kronkaitis 
turi teisę blogai galvoti apie 
Lietuvą”. Generolą pamoko, 
kad “turi elgtis ne kaip ‘vaduo
tojas’ iš Los Andželo” ir padaro 
išvadą: “Ir tik aklas jo žodžiuose 
gali nematyti dabartinės Vy
riausybės kritikos”.

Kad Lietuvos ryto vedamųjų 
rašytojas iš aukšto žiūri ne tik į 
Los Angeles “pensininkus”, 
“ekstremistus” ir “vaduotojus”, 
bet ir visą išeiviją, rodo jo pa
rinkti pavyzdžiai - pulk. R. Kili- 
kauskas ir viceministerė V. 
Vėbraitė, arba “laime švietę V. 
Adamkaus palydoje buvę lietu
vių išeiviai, galėdami sveikintis 
su JAV prezidentu... besidžiau
giu reta sėkme iš arti išvysti G. 
V. Bushą”. Nesiginčijant, ar 
fabriko darbininkui Amerikoje 
paspausti ranką prezidentui yra 
sunkiau negu buvo sovietmečiu 
kolchozininkui pasisveikinti su 
kokiu genseku ar net kolchozo 
pirmininku, išskiriant medaliuo- 
tas kiaulių šėrikes ar karvių 
melžėjas, sustokime prie tvirti
nimo, kad “tik aklas jo žodžiuo
se gali nematyti dabartinės Vy
riausybės kritikos”.

Sąžiningai norint įvertinti 
gen. J. Kronkaičio kalbą, reikia 
prieš akis turėti visą jo paskaitą, 
bet ne išblusinėtus atskirus sa
kinius. Paskaitykime bent visą 
paragrafą, kuriame telpa frazė 
apie “informacijos dykumą” ir 
pa tikrinkime Lietuvos ryto žur
nalisto profesionalumą ir logi
ką. Kronkaitis kalbėjo:

“Politinio saugumo srityje 
Lietuva pasiekė gerų rezultatų. 
Valstybės valdyme vadovauja
masi demokratinėmis vertybė
mis, formuojasi ir nusistovi jų 
sistema. Sukurtos ir ėmė veikti 
pagrindinės demokratinei vals
tybei būdingos institucijos. Šiuo 
metu vidaus ir užsienio politiką 
galima apibrėžti kaip santyki
niai stabilią, t.y., keičiantis val
dančiosioms partijoms, išlaiko
mas jos tęstinumas. Ji remiasi į 
pagrindines demokratines ver
tybes, kurias toliau siekiama ga
rantuoti, stiprinti bei formuoti 
lietuviškas tradicijas. Neneigiu, 
kad dar turime didelių kliūčių 
demokratinei sistemai efekty
viai veikti. Pavyzdžiui, sovietme
čio nomenklatūros spaudos kon
trolė palieka visuomenę informa
cijos dykumoje. Lietuva vykdo 
aktyvią užsienio politiką, yra 
daugelio tarptautinių organiza
cijų narė, siekia narystės NATO 
ir ES. Jos interesai sutampa su 
daugumos Vakarų Europos 
valstybių ir pagrindinių tarptau
tinių organizacijų atstovauja
mais interesais. Jos politinė 
nuomonė bei valia mažai kuo 
skiriasi nuo kitų Vakarų socia
listinių demokratinių valstybių 
nuomonių”.

Kai Lietuvos ryto žurnalistas 
tvirtina, kad viena paragrafo ei
lutė nukreipta prieš dabartinę 
vyriausybę, būtų įdomu išgirsti 
iš jo lūpų, kam skiriamos kitos 
dešimt eilučių. Aišku, jis žino, 
kad visas paragrafas skirtas Lie
tuvos padėčiai vertinti, o ne vy
riausybei kritikuoti. Tąpat gali-

Po truputį, nematomai, gal net 
nepastebint oligarchams, kyla 
nauja drąsa, naujos idėjos ir 
nauja karta, nesutepta draugų ir 
organų, kuriuos Paulausko 
draugai nori iškelti iš šiukšlynų 
(buvusių NKVD, MGB, MVD, 
KGB, SMERS ir kitų struktūrų 
likučių, žinoma, nepamirštant ir 
VKP - bolševikų bei SSKP 
tarnų).

Po truputį... beveik nepa
stebimai... ramiai, bet ryžtingai 
prasideda judėjimas - gal net 
judėjimai, kurių negalės sustab
dyti politikai, netgi padedami 
draugų iš kitų partijų ar net tų, 
kurie pralaimėjo rinkimus, bet 
gerai gyvena ir laukia sekančių 
rinkimų!

Ar oligarchai tai jaučia ir ar 
jie yra pasiruošę, to nežinau. 
Vis norėčiau tikėti mūsų tautos 
poeto Maironio žodžiais: “Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo...” 
Lietuvoje pavasaris išaušo anks
čiau nei paprastai. Tikėkime, 
kad ateis Lietuvoje ir naujas, 
antras atgimimas, nors pavėluo
tai, bet su nauja dvasia. Pavar
gusi mūsų Lietuva yra to tikrai 
užsitarnavusi!

ma pasakyti apie visą paskaitą.
Savo nepagirtinam tenden

cingumui paremti, talkon jis 
kviečia rašytoją Tomą Venclo
vą, kuris 1977 atvykęs į Los 
Angeles viešai pareiškė bėgęs 
“nuo komunistų”, ir dar pridėjo 
- “nuo lietuvių komunistų”, o 
vėliau, Lietuvai žengiant į ne
priklausomybę, Lietuvos televi
zijoje viešai apkaltino poetą 
Justiną Marcinkevičių bendravi
mu su KGB, nepateikęs įrody
mų. Nepagelbsti neįrodomus 
dalykus bandančiam įrodyti žur
nalistui nė du pateikti pavyz
džiai: esą dėl tokio politikavimo 
legendinis amerikiečių genero
las H. Norman Schwarzkopf bu
vęs atleistas iš pareigų ir dėl 
lietuvių kariškių “politikavimo” 
(t.y. dėl 1926 m. perversmo) su
sidariusios sąlygos “sovietams 
be kovos okupuoti Lietuvą 1940 
metų birželį”. Tik istorijoje 
pasiklydęs tuos pavyzdžius galė
tų priimti už tikrą pinigą.

Lietuvos ryto melodijai pri
tarė Kauno diena (tarp kurių 
šiaip jau meilės daug nėra) ir 
Respublikos žurnalistai, bet kas 
nuostabiausia - valdančiosios 
koalicijos įtakingieji politikai - 
Artūras Paulauskas, Gediminas 
Kirkilas, Vytenis Andriukaitis. 
Respublika sausio 30 pranešė, 
kad Andriukaitis “vakar pareiš
kė įtariąs, kad J. Kronkaitis su 
Amerikoje viešinčiais dešiniųjų 
partijų lyderiais, Vyt. Landsber
giu ir Eug. Gentvilu, planuoja 
išvaduoti Lietuvą nuo Socialde
mokratų partijos ir jos vadovau
jamos Vyriausybės”. Seimo 
pirm. Paulauskas, BNS praneši
mu, jau vasario 1 paprašė ka
riuomenės vadą pasiaiškinti, 
“nes Lietuvos įstatymai drau
džia kariškaims dalyvauti politi
nių partijų ir organizacijų veik
loje”. Seimo užsienio reikalų 
komisijos pirm. G. Kirkilas, 
anot Respublikos sausio 30, pa
reiškęs “nežinau apie ką jis (t.y. 
gen. JK) ten kalbėjo”, prideda: 
“Stebina toks mąstymas žmo
gaus, kuris yra išaugęs ameri
kietiškoje politinėje sistemoje”. 
Nežiūrint šios kontradikcijos 
“nežinau”, bet “stebina”, jis 
Spaudos klubo televizijos laido
je vasario 26 dar papildo, kad 
Los Angeles svarstybas surengė 
kraštutinė dešiniųjų politinė 
organizacija”.

Aišku kaip dieną, kad Ge
nerolo kalboje nebuvo jokio 
partinio politikavimo ir jis ne
dalyvavo jokioje “politinių par
tijų ir organizacijų veikloje”, 
kaip kad buvo kaltinamas. Jis 
kalbėjo kaip valstybininkas, ir 
bandymas tokiai kalbai užčiaup
ti burną reikštų grįžimą į liūdną 
praeitį. Įdomesnis klausimas, 
kodėl tam tikros jėgos Lietuvo
je, pritariant “pavargusiems he
rojams” išeivijoje, dirbtinai pūtė 
skandalą dėl Generolo paskai
tos ir ta pačia dingstimi užkabi
nėjo Lietuvių frontą ir apskritai 
patriotinę išeiviją. Daug kas pa
aiškėtų, jei atkreiptume dėmesį 
į kai kuriuos pastaruosius įvy
kius:

a) kovo 11 seimo pirminin
kas A. Paulauskas savo kalboje 
trynė ribas tarp rezistentų ir ko
laborantų;

b) gegužės 8 krašto apsau
gos min. L. Linkevičius tokiais 
pat žodžiais kaip Rusijos Putin 
vertino pergalę prieš nacizmą, 
pamiršdamas, ką ta “pergalė” 
atnešė Lietuvai ir visam pasau
liui;

c) šiuo metu kairiųjų ko
alicija seime keičia pensijų įsta
tymą, kad valstybinėmis pensi
jomis aprūpintų represinių 
struktūrų vadovus, neišskiriant 
net “smerš” kruvinųjų nusikal
tėlių. Prisimenant prieš kiek lai
ko slaptus Algirdo Brazausko ir 
kitų politikų bėginėjimus į 
Maskvą, apsimeluojant, pačios 
Rusijos priešinimąsi Baltijos 
valstybių įstojimui į NATO, 
“lietuviško kapitalo” apgaulę ir 
kai kurią kitą veiklą, kuria tu
rėtų domėtis saugumo organai, 
tų jėgų noras išstumti gen. maj. 
Joną Kronkaitį iš Lietuvos yra 
suprantamas.

^^X^X^X^H^X^X^X^X^H^K^X,
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Pelekų ir Vaičiūnų lietuviškų mokyklų mokiniai Gudųoje žiemos metu. Nuotrauka iš Pasaulio lietuvio

Kartojama klaidinanti nuotrauka
Apie klaidinančią Kauno geto nuotrauką, kuri buvo daryta 

1945 rudenį amerikiečių okupacinėje zonoje Vokietijoje, 
bet ne Lietuvoje

Ką Lietuva duoda šeimai?
Socialinės pašalpos bei lengvatos, kaip ir kiekviena lazda, turi du galus

ELĖ KAKANAUSKIENĖ
Nejsigilinus į problemą, gali 

pasirodyti, kad Lietuvos valsty
bės institucijos nuoširdžiai rūpi
nasi šeima. Juk tiek visokių pa
šalpų ir socialinių lengvatų ski
riama daugiavaikėms šeimoms, 
našlaičiams, vienišoms moti
noms. Neturtingų šeimų vaikai 
nemokamai maitinami mokyk
lose. Ar ne puiku?

Kaip nuoširdžiai valdininkai 
rūpinasi vargšais? O gal geriau 
būtų taip tvarkyti Lietuvą, kad 
tų vargšų nebūtų? Pasikalbėjus 
su Telšių savivaldybės socialinės 
paramos skyriaus vedėja Valeri
ja Jokšiene ir Socialinių išmokų 
poskyrio vadove Dainora Ged- 
mintiene paaiškėjo, kad tų pa
šalpų reikšmė dvejopa ir dauge
lis jų anaiptol neskatina kurti 
šeimos.

Kaime, kur vyrams nėra jo
kių šansų gauti darbo, jauni 
žmonės atrado išeitį - gyvena 
kartu, bet nesituokia. Tada 
mergina laikoma vieniša motina 
ir gauna valstybės paramą. Ne
žinia kiek tokia šeima yra tvirta. 
Socialinės paramos ir rūpybos 
skyriaus darbuotojos pastebėjo, 
kad vyrai daugumoje tokių porų 
nuolat keičiasi. Atsirado mote
rų, kurios vienišos motinos sta
tusą pavertė savotišku verslu. 
Gimus vaikui moteris gauna 
vienkartinę pašalpą - 750 litų. 
Po to, pirmus metus auginant 
kūdikį, motinai mokama 60% 
darbo užmokesčio dydžio pašal
pa. Apsukrios moterys dažnai 
sugeba padirbėti bent keletą 
dienų ir gauti pažymą, kad dir
bo ir mėnesinis atlyginimas yra 
pakankamai didelė suma - tūks
tantis ar daugiau litų. Gal ir to 
apsukrumo nereikia. Darbda
viai jas paprasčiausiai užjaučia.

Nuo vienerių metų iki trejų 
už vaiką mokama pašalpa 93.75 
lito per mėnesį. Vienišai moti
nai teikiamos ir kitos socialinės 
lengvatos - vaikai nemokamai 
maitinami mokyklose, nuo dar
bo užmokesčio atskaitomi žy
miai mažesni mokesčiai, teikia
mos lengvatos mokant mokes
čius už šildymą ir kitokios. Pa
kanka moteriai įforminti san
tuoką su savo sugyventiniu ir 
daugelio lengvatų ji netenka. 
Tad atsirado moterų, kurios 
gimdo vaikus ir gyvena iš socia
linių pašalpų. Telšių rajono 
Tryškių seniūnijos seniūnas 
Henrikas Adomaitis sakė, kad 

PADĖKA
A+A

RŪTA LIUIMAITĖ-AUGAITIENĖ 
gimė 1951 m. gruodžio 30 d., mirė 2002 m. balandžio 29 d.

Netekę dukters ir motinos, pasilikome dideliame 
liūdesyje. Daugiau ir daugiau jaučiame, kad Rūta buvo 
mums dar labai reikalinga. Artimųjų giminių globa ir 
rūpestis davė mums stiprybės. Liekame jiems labai 
dėkingi.

Iš visos širdies dėkojame visiems, kurie prisiminė 
Rūtą ir mus ir dalinosi skausmu, pareikšdami užuojautą, 
užprašydami šv. Mišias, aukodami auką, atsiųsdami gėlių 
ir dalyvaudami laidotuvėse.

Išskirtina padėka kun. Pijui Šarpnickui, OFM, ku
ris aplankė Rūtą ligoninėje, suteikė ligonio patepimą ir 
jautriais žodžiais prisiminė Rūtą paskutines valandas. 
Gedulines Mišias atnašavo kun. Jonas Bacevičius, OFM, 
klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM, ir kun. 
Liudas Januška, OFM. Gili padėka jiems visiems trims.

Angeliškas D. Viskontienės ir D. Radtkės giedoji
mas suteikė paguodą. Labai ačiū. Dėkojame B. Stanu
lienei, kuri lietuviškais valgiais stiprino visus. Ačiū M. Po- 
vilaitienei, ištikimai aukų rinkėjai.

Liekame dėkingi visiems -
sūnus Aleksandras Augaitis ir seneliai

seniūnijoje gyveną apie 150 to
kių šeimų, kurių pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis yra sociali
nės pašalpos.

Motinų “verslą” perima 
dukros - gimdo pirmąjį vaiką 
sulaukusios šešiolikos metų ir 
tampa vienišomis motinomis. 
Be įprastinių pašalpų dar moka
ma pašalpa šeimoms, auginan
čioms daugiau negu tris vaikus, 
ir šeimoms, kurių oficialios pa
jamos vienam šeimos nariui ne
siekia 135 Lt per mėnesį.

Tokių šeimų, kai žmonės 
gyvena nesusituokę, pagausėjo 
ir mieste. Tiesa, pasak skyriaus 
valdininkių, vienas skirtumas 
yra. Mieste sugyventiniai, nors 
ir nesituokia su savo partnerė
mis, tačiau dažniausiai gimus 
kūdikiui neatsisako įforminti tė
vystės. Kaime vienišos motinos 
savo vaikų tėvus prisimena tik 
jiems mirus ar žuvus, nes įro
džius, kad žuvęs vyras yra vaiko 
tėvas, paskiriama našlaičio pa
šalpa. Tad reikia ieškoti liudi
ninkų, kurie patvirtintų, kad tas 
žuvęs vyras gulėjo su moterimi 
lovoje ir yra to vaiko tėvas. Apie 
moralę ir savigarbą tokiais atve
jais nesamprotaujama. Tik gar
siai rėkiama ir piktai bei įžūliai 
reikalaujama.

Socialinės pašalpos neskati
na žmonių dirbti ar ieškoti išei
ties. Tas pats Tryškių seniūnas 
pasakojo, kad kaime gyvenan
čios kai kurios vienišos motinos 
reikalauja pašalpų motyvuoda
mos, kad reikia nusipirkti bul
vių... Nors visos prie namų turi 
sklypelius žemės ir galėtų tų 
bulvių užsiauginti. Taigi pašalpų 
sistema ne visada skatina kurti 
šeimą - kai kurioms moterims 
tai tapo galimybe palaidai gy
venti ir pragyventi gimdant vai
kus. Koks likimas tų vaikų lau
kia, kaip jie pragyvens, kokį įgis 
išsilavinimą ar profesiją - šios 
kategorijos motinų tai nedomi
na. Dauguma tokių motinų yra 
morališkai degradavusios.

Telšių rajono Ryškėnų se
niūnijos seniūnas Benediktas 
Šniauka kelioms tokios “šei
moms” nesiryžta mokėti pašal
pų, nes jos tuoj pat prageria
mos. Seniūnijos darbuotojai nu
perka vaikams drabužių, maisto 
ir atveža vienišoms motinoms. 
Teko girdėti, kad kartais ir at
vežti produktai iškeičiami į al
koholinius gėrimus. Telšių rajo
no Viekšnalių kaimo biblioteki
ninkė Zofija Stasiulienė atvirai 

pareiškė, kad tokios pašalpos ir 
žlugdo kaimą. Žmogus, įpratęs 
gyventi iš menkos išmaldos, pra
randa savigarbą, praranda norą 
dirbti, nebenori ieškoti išeities 
ir nebekuria ateities planų.

Bibliotekininkė pasakojo, 
kad jos tėvų karta augino po 8- 
10 vaikų ir sugebėdavo juos iš
auginti bei išmaitinti be jokių 
pašalpų... Gal geriau už tas lė
šas valstybė steigtų darbo vietas 
ir sudarytų galimybę savo pilie
čiams pragyventi žmoniškai? 
Gyvena netoli Varnių tokia Ba- 
gočių šeima. Augina 14 vaikų. 
Šeimos tėvui pasiūlė dirbti kūri
ku. Jis atsisakė. Neapsimoka, 
nes tada sumažės pašalpos ir 
šeimos pajamos beveik nepadi
dės... Atsiranda nenoras dirbti, 
abejingumas, jokios ateities per
spektyvų neturėjimas.

Vertėtų aptarti dar vieną 
“biznį”. Tai vaikų' globa. Jeigu 
nuspręsite įvaikinti našlaitį - jūs 
gausite špygą, tačiau jei imsitės 
jį globoti - valstybė mokės po 
500 Lt kas mėnesį. Pasirodo, 
vieno vaiko išlaikymas vaikų na
muose kainuoja apie 1000 Lt. 
Valstybė taip taupo, o globoto
jas gali ir pats pragyventi globo
damas kelis vaikus. V. Jokšienė 
papasakojo atvejį, kaip pas ją 
apsilankė buvusi kolūkio zoo
technikė, kuri norėjo imtis “biz
nio” - vaikų globos. Ji sakė, kad 
įrengs kolūkio kontoroje kelis 
kambarius, kur tie vaikai galės 
gyventi ir rūpinsis jų maitinimu 
bei kitomis reikmėmis. Norėjo 
pasiimti auginti devynis vaikus. 
Buvo apskaičiavusi, kad našlai
čius maitinant pigiau, liks pa
kankamai pinigų jai ir jos šei
mai. Į savo namus augintinių 
įsileisti neketino. Vienu žodžiu, 
norėjo savo kaime įsteigti savo
tišką vaikų “fermą”.

Dar vienas gudrus ėjimas - 
merginos ar moterys atsisako 
savo vaikų ir palieka juos vals
tybės globai. Vėliau paliktus 
vaikus imasi globoti jos motina, 
kokia nors motinos giminaitė ar 
šiaip draugė. Už 500 litų per 
mėnesį.

Nesunku pastebėti, kad visi 
socialiniai projektai ir progra
mos, kuriems skiriamos lėšos, 
kalba apie paramą asocialių šei
mų vaikams, narkomanams, vai
kams, turintiems bendravimo 
problemų... Šiose programose 
visiškai nekalbama apie gabius, 
sveikus ir protingus vaikus. Su
sidaro įspūdis, kad jie Lietuvai 
lyg ir nereikalingi. V. Jokšienė 
sakė, kad normaliai nedegrada
vusiai šeimai socialinė parama 
tėra “katino ašaros”, ir tikrai 
nepajėgs išspręsti jokių proble
mų. Gal nebent šiek tiek gelbsti 
nuo bado... Nuo realaus bado, 
kurį lietuviai jau buvo pamiršę.

AtA
KAZIUI BARONUI

Vokietijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
HELGĄ, dukrą JŪRATĘ, seserį GENĘ ir JULIŲ 
TELYČENUS.

Iš lenkų okupacijos laikų išlikusių vilniečių var
du išeivijoje -

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga

GENIUS PROCUTA
1990 m. Harvardo universi

teto leidykla išleido Avraham 
Tory Surviving the Holocaust, 
The Kovno Ghetto Diary. Tos 
knygos fotografinėje dalyje yra 
nuotrauka: lietuvė motina su sa
vo sūnumis eina pro lavonus žy
dų, nužudytų Kaune pirmomis 
karo dienomis (žiūr. nuotrauką).

Pirmosios karo dienos Lie
tuvoje buvo birželio paskutinėje 
savaitėje, vadinasi vasarą. Lavo
nai guli miške tarp nukritusių 
lapų, “lietuvė” su savo vaikais ir 
toliau sekantis vyras dėvi šiltus 
drabužius. Iš to matyti, kad 
nuotrauka daryta pavasarį o ne 
vasarą. Dar keisčiau, kad vienas 
iš moters sūnų aiškiai dėvi kal
nietis kas odines kelnes, nešioja
mas dažniausiai Bavarijoje... Ir 
kas dar keisčiau - už lavonų 
stovi du amerikiečių karines 
uniformas ir amerikiečių šalmus 
nešiojantys kareiviai! Amerikie
čių sargybiniai 1941 m. vokiečių 
okupuotame Kaune!? Aišku, 
nesąmonė.

Apie šią klaidą ir kelias ki
tas panašaus “sukirpimo” falsi
fikacijas, spausdintas The New 
York Times (dienraštyje) ir ame
rikiečių savaitraštyje Newsweek, 
rašiau knygoje A. Gurevičiaus 
sąrašai (apie žydų gelbėjimą 
Lietuvoje), išleistoje Vilniuje 
1999 m.”

Skaudu ir keista, kad tokie 
asmenys kaip Pranas Morkus 
net Šiaurės Atėnuose (1994 nr. 
35 psl. 13) ne tik pats klydo, bet 
ir kitus klaidino pristatydamas 
šią nuotrauką kaip autentišką 
vyksmą Lietuvoje: “Kaunas, bir
želio pogromai, holokausto pra
džia, pagrindiniai veikėjai - per
sigandęs žydas, pora egzekuto
rių trofėjiniais rusų šalmais, pir
mosios aukos”.

Jei jis gerai žinotų holo
kausto literatūrą ir kas dėjosi 
per sąjugininkų nugalėtos Vo
kietijos denacifikacijos laiko
tarpį, kaip tūkstančiai vokiečių 
civilių buvo varomi pamatyti 
nacionalsocializmo ideologijos 
nužudytų aukų ir jų pagarbiai 
laidoti apsirengus tamsiais ge
dulo drabužiais, jis būtų supra
tęs, kodėl ta “lietuvė” su savo 
berniukais dėvi tamsius drabu
žius, kodėl “persigandęs žydas” 
eina iš paskos nusiėmęs skrybė
lę. Aš jam galiu duoti eilę foto
grafinių ir istorinių šaltinių, kur 
žodžiu ir vaizdu yra parodomas 
šis procesas, vykęs 1945 m. 
pavasarį Vokietijoje2’ visai kaip 
minima nuotrauka.

Tą pačią klaidingą nuo
trauką, kurią P. Morkus priski
ria Lietuvai, yra rodoma anglų 
kalba pagamintoje vaizdajuostė
je Vilnius, The Symbol of a New 
Europe, A. Thomas Wilbur 
Film, directed by David Bur
gess, pardavinėjama turistams 
Vilniuje. Aš ją įsigijau 1999 m.

2000-aisiais metais Mokslų 
ir enciklopedijų leidybos institu

Klaidinanti nuotrauka

tas Vilniuje išleido Avraham 
Tory knygos lietuvišką vertimą 
Kauno getas: diena po dienos. 
Įvadas Sauliaus Sužiedėlio. 
Mokslinis konsultantas - dr. 
Arūnas Bubnys. Lietuvos skai
tytojams knyga pateikiama su ta 
pačia klaidinančia nuotrauka, 
su pavadinimu: lietuvė su vai
kais eina pro lavonus žydų, nu
žudytų Kaune pirmosiomis karo 
dienomis.

Vadinasi, trys neeiliniai lie
tuviai Pranas Morkus ir du isto
rikai, vienas iš jų Amerikos pi
lietis, nepastebėjo, neatskyrė 
uniformuotų amerikiečių karei
vių nuo lietuvių aktyvistų, suki
limo vykdytojų. Kas jau kas bet 
Saulius Sužiedėlis Jungtinėse 
Valstijose užaugęs ir mokslus 
baigęs (bakalauras - modernių
jų laikų Europos istorija), JAV 
Teisingumo departamento kon
sultantas, daug rašęs apie 1941 
m. sukilimą ir LAF veiklą, turė
jo pastebėti, kad minimoje nuo
traukoje stovi du uniformuoti 
amerikiečių kariai. O ką ameri
kiečių kareiviai darė Kaune bir
želio gale 1941 m. tik vokie
čiams išstūmus rusus? Tai visiš
ka negalimybė! Vadinasi, išvada 
labai aiški, ta nuotrauka nega
lėjo būti daryta Lietuvoje. Ne
jaugi Saulius Sužiedėlis nėra 
girdėjęs, skaitęs apie ypač ame
rikiečių okupacinėje zonoje 
Vokietijoje uoliai vykdytą dena
cifikacijos programą? Tai kodėl 
jis ir jo kolega istorikas Arūnas 
Bubnys praleido tą klaidinančia 
nuotrauką, net be mažiausios 
pastabėlės ar prierašo.

Jei lietuviškame vertime bu
vo išimta ir pakeista keletas 
originalioje anglų kalbos laidoje 
esančių nuotraukų, tai kodėl 
nebuvo pašalinta ši klaidinanti 
ir autentiškai su Lietuva nesu
jungta nuotrauka?

Kas originaliai įdėjo šią 
klaidinančią nuotrauką į anglų 
kalbos laidą, pavartojo standai- 
tinį, ypač JAV vartojamą mani
puliacijos - sublimacijos3’ “triu
ką”: į keliasdešimtį autentiškų 
žydų geto Kaune nuotraukų 
įdedi panašios tematikos “netik
rą pinigą”, dar gaubiamą kaltės 
jausmo ir tikimasi, kad nebus 
pastebėta. Taip atrodo ir įvyko, 
nes Lietuvoje, niekas iki šiol tos 
klaidinančios nuotraukos nepa
stebėjo. Žinoti apie holokaustą 
reikia, bet negalima jo manipu- 
lioti.

’’A. Gurevičiaus Sąrašai. Tūks
tančiai lietuvių, kuri? gelbėjo tūks
tančius Lietuvos žydų Antrojo pa
saulinio karo metais. Vilnius, 1999 
psl. 11-12 ir 27-28.

2)Nick Yapp, The Hulton Pic
ture Collection 1940’s Koln, 1998 
psl. 155-156. Taip pat Robert Go- 
ralski, World War II Almanac, A 
Political and Military Record 1931- 
1945, New York 1981, psl. 401.

3,Wilson Bryan Key, The Age 
of Manipulation. Madison Books, 
1993, psl. 3-90.
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Šiaulių vyskupas EUG. BARTULIS šalia išeivijos lietuvių skautų 
pastatyto kryžiaus Kryžių kalne, š.m. kovo mėnesį LSS vadovams-ėms 
lankantis Lietuvoje Nuotr. R. Otto

Vietoj ginčo - susitarimas?
JAV Lietuvių bendruomenės viešas kreipimasis 

Niujorko lietuvių “Kultūros Židinio” reikalu
1997 m. balandžio 7 dienos 

laišku, Lietuvių pranciškonų Šv. 
Kazimiero viceprovincijos pro
vincijolas Tėvas Placidas Barius, 
OFM, pranešė Niujorko Kultū
ros Židinio tarybai Tėvų pran
ciškonų priimtą sprendimą ne
atnaujinti 1998 metų spalio 31 
dieną pasibaigiančios patalpų 
nuomojimov sutarties ir siekti 
Kultūros Židinio nuosavybės 
pardavimo.

Lygiai penkeriems metams 
praėjus po pasiuntimo sutartį 
nutraukiančio pranešimo, Kul
tūros Židinio klausimas tebėra 
neišspręstas. Amerikiečių teis
me sprendimo laukia trijų kon
fliktuojančių pusių (Kultūros 
Židinio tarybos, Niujorko Lie
tuvių atletų klubo ir Tėvų pran
ciškonų) užvestos bei apeliuoja
mos bylos. Visuomenės naudo
jimasis Kultūros Židinio patal
pomis yra sustabdytas. Niujorko 
lietuvių visuomenė skaudžiai iš
gyvena Kultūros Židinio netek
tį. Tapo paliestąją kultūrinė, vi
suomeninė, lituanistinio švieti
mo bei sportinė veikla. Žinias- 
klaidoje spausdinami išpuoliai 
bei abipusiai pasikeitimai kalti
nimais laiko tėkmėje nemažėja. 
Visuomeninio susipriešinimo 
ženklams stiprėjant ir net pasie
kiant Lietuvą, atsiranda balsų, 
siūlančių suabejoti paramos tei
kimu išeivijos lietuvių religinėm 
bendrijom, išeivijos istorijoje 
suvaidinusioms ypač svarbų 
vaidmenį tautiškumo palaiky
me. Kritika ima paliesti ir lietu
viškajai išeivijai ypač svarbią 
Vyskupo lietuviams katalikams 
išeivijoje instituciją.

JAV Lietuvių bendruome
nės krašto valdyba yra susirūpi
nusi ginčo šalių nepajėgumu sa
vo jėgomis taikingai išspręsti 
Niujorko Kultūros Židinio klau
simą. Asmenys bei organizaci
jos, praeityje artimai dalyvavę 
Kultūros Židinio kūrime bei jo 
išlaikymo darbuose, šiandieną 
“teisybės” ieško amerikiečių 
teismuose. Ieškoma “savosios 
teisybės”, pamirštant anksčiau 
vieningai puoselėtą visuomeni
nę gerovę bei tautinį solidaru
mą. Įskaudinančiais pareiški
mais apeliuojama į lietuviškąją 
visuomenę iš atminties išbrau
kiant tuos laikus, kai buvo suta
riama, bendradarbiaujama ir 
aukojamasi Dievo ir savosios 
tautos labui.

JAV LB krašto valdyba 
imasi iniciatyvos Kultūros Židi
nio klausimo ginče dalyvaujan
čias puses - Kultūros Židinio 
tarybą, Niujorko Lietuvių atletų 
klubą ir Tėvų pranciškonų pro
vinciją - sukviesti intensyvaus 
pobūdžio pasitarimams. Pasita
rimų tikslas - rasti ilgai uždels
tą, visus daugiau ar mažiau pa
tenkinantį sprendimą. Krašto 
valdybai prašant, Lietuvos gene
ralinis konsulas Niujorke dr. Ri
mantas Morkvėnas yra sutikęs 
tarpininkauti taikingo susitari
mo paieškoje. Norima pastebė
ti, kad dr. R. Morkvėnas yra pa
kviestas siekti klausimo išspren
dimo šalių geranoriško susitari
mo, o ne arbitražo būdu. Dr. 
Morkvėno tarpininkavimas nėra 
sąlygojamas reikalavimu šalims 
nutraukti ar sustabdyti užvestus 

teisminius procesus. Savo ruož
tu, JAV LB krašto valdyba, iki 
šiol stengusis išlikti neutralia 
stebėtoja, yra pasiruošusi dr. 
Morkvėnui ir besitariančiom ša
lim, pagal reikalą, visokeriopai 
talkinti.

JAV LB krašto valdyba vie
šai kreipiasi į Tėvų pranciškonų 
viceprovincijos JAV-se vadovy
bę (Tėvus Placidą Barių, OFM, 
Pranciškų Giedgaudą, OFM), 
vyskupą lietuviams katalikams 
išeivijoje. J.E. Paulių Baltakį, 
OFM, Kultūros Židinio tarybos 
ir Niujorko atletų klubo vadovy
bes (abiejų pirm. Praną Gvildį) 
su kvietimu dalyvauti Lietuvos 
generalinio konsulo dr. R. 
Morkvėno tarpininkavimu ve
damuose pasitarimuose. Vado
vybės savo sutikimą pasitari
muose dalyvauti yra prašomos 
pranešti iki 2002 m. birželio 1 
d., savo atsakymą nukreipiant 
adresu: JAV LB krašto valdyba, 
Algimantas S. Gečys, pirm., 
1357 Gantt Drive, Huntingdon 
Valley, PA 19006.

Teigiamai atsiliepus į kvieti
mą tartis, vadovybės paskirai dr. 
Morkvėno bus kontaktuojamos 
dėl pasitarimo vietos bei laiko. 
Tikimasi, kad kvietimas pradėti 
pasitarimus Kultūros Židinio 
klausimu bus priimtos gerano
riškoje dvasioje. Šią inicitayvą 
skatina J.E. vysk. Paulius A. 
Baltakio, OFM, laiške rašytame
2001 m. lapkričio 21 d. JAV LB 
Religinių reikalų tarybos pirm, 
sės. Margaritai Bareikaitei iš
reikšta viltis, kad “...su pozity
viu Lietuvių Bendruomenės va
dovybės tarpininkavimu, grįš 
per 50 metų puoselėtas nuošir
dus bendradarbiavimas ir vėl vi
si vieningai darbuosis dėl bend
ros visos išeivijos ir tėvynės ge
rovės”.
Pagarbiai,

Algimantas S. Gečys, 
JAV LB krašto valdybos 

pirmininkas
2002 m. gegužės 10 d.

S a v a i t ė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)' 

elektrinės uždarymą. Britų dele
gacija pritarė, kad politinė valia 
dėl paramos teikimo IAE užda
rymui po 2006 m. turi būti nu
statyta bendrame Lietuvos ir ES 
pareiškime prie Lietuvos stoji
mo į ES sutarties.

Didžioji Britanija yra viena 
svarbiausių Lietuvos prekybos 
partnerių. Lietuva daugiausia 
eksportuoja į Jungtinę karalys
tę, o pagal importo apimtis ji 
yra šeštoje vietoje. RSJ
įpręp

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
POLITIKŲ POPULIARUMAS

Balandžio mėnesį keturių po
puliariausių Lietuvos politikų po
puliarumas nukrito, rašo LGTIC, 
tačiau labiausiai - net 7% - su
mažėjo ministerio pirmininko Al
girdo Brazausko “reitingas”. Pir
moje vietoje liko prezidentas Val
das Adamkus - palankią nuomo
nę apie jį išlaikė 67% apklaus
tųjų. Lietuvos krikščionių demo
kratų vadovo Kazio Bobelio rė
mėjų sumažėjo 5%, nusmuko iki 
63%. A. Brazauskas išsilaikė tre
čiuoju su 52%, o ketvirtoje vieto
je buvo Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų frakcijos se
niūnė Kazimiera Prunskienė. Pa
sitikėjimo lentelės viršuje liko ži- 
niasklaida, su 71%. Lietuvos ban
ku pasitiki 63%, Bažnyčia - 60%. 
Prasčiausiai vertinamas seimo 
darbas - juo pasitikėjimą pa
reiškė tik 23% apklausos dalyvių. 
Apklausą atliko Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos bei vie
šosios nuomonės tyrimų firma 
“Baltijos tyrimai”, rašo LGTIC.

LĖŠOS KOMPIUTERIAMS
Gegužės 8 d. buvo pasirašy

tos sutartys telekomunikacijų 
bendrovės “Omnitel” bei versli
ninkų Juozo Kazicko ir Viktoro 
Gruodžio su švietimo įstaigomis, 
kurios bus remiamos pagal prezi
dento Vlado Adamkaus globoja
mą programą “Mokykla - infor- ■ 
macinei Lietuvai”. Lėšos šiemet 
skiriamos 70 Lietuvos mokyklų, 
kurios gaus po 4 kompiuterius, 
lazerinį spausdintuvą, vietinio 
tinklo, radijo ryšio įrangą, 100% 
nuolaidą interneto ryšio įdiegimo 
mokesčiui bei nuolatinį interneto 
ryšį lengvatinėmis sąlygomis. Pra
ėjusiais metais tokią paramą gavo 
124 švietimo įstaigos, “Omnitel” 
ir jos steigėjai skyrė tam tikslui 
apie 3 mln. litų, kaip ir šiemet.

AUTOMOBILIŲ STATYMAS
Šią vasarą poilsiautojai Nido

je turės laikyti automobilius mo
kamose stovėjimo aikštelėse, pra
neša LGTIC. Bus uždrausta pa
likti mašinas ne tam skirtose vie
tose. Taip tikimasi išvengti maši
nų grūsčių kurorte, nepatogumų 
vietos gyventojams ir specialio
sioms tarnyboms. Leidimai maši
nos stovėjimui bus išduodami vi
siems vietiniams Nidos gyvento- 
jarns bei privačių valdų savinin
kams, tačiau viena šeima turės 
teisę kieme statyti tik vieną auto
mobilį, kitus privalės laikyti gara
že ar saugojimo aikštelėse. Ne
leistinose vietose palikę automo
bilius bus baudžiami nuo 100 iki 
200 litų bauda.

AUGS ZOOLOGUOS SODAS

Kauno zoologijos sodo vy
riausiosios biologės Virginijos 
Raudeliūnienės žiniomis, pagal 
Retų ir nykstančių gyvūnų pro
gramą į Prancūziją gegužės pra
džioje buvo išsiųstas hienos pati
nas, tačiau daugiau į užsienį ne-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

LougheedFuneral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIOKŲ 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 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

planuojama siųsti gyvūnų. Sodas 
šiais metais sulauks naujų gy
vūnų, praneša LGTIC. Jie bus iš 
Olandijos, Austrijos, Rusijos ir 
Vokietijos bei kitų kraštų pagal 
pasaulio zoologijos sodų pro
gramą. Šiuo metu sode gyvena 
2,877 gyvūnai, jų yra 272 rūšių.
ESPERANTININKŲ KONGRESAS

Gegužės 15 d. Pasaulinės es
perantininkų sąjungos pirminin
kas Renato Corsetti ir vicepir
mininkas Lee Chong-Yeong pra
nešė Lietuvos seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui, jog 2005 m. 
planuojama surengti Vilniuje 90- 
ąjį jubiliejinį pasaulinį esperanti
ninkų kongresą. Lietuva buvo pa
rinkta dėl jos geografinės padė
ties, tarp Rytų ir Vakarų, ir dėl 
to, kad ten yra gyvenęs esperanto 
kalbos pradininkas L. L. Zamen- 
hofas. Tikimasi, kad 2005 metais 
į Lietuvą vyks apie 3,000 kong
reso dalyvių iš 70 valstybių.

KOMPIUTERIŲ VAJUS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) iniciatyva visos 
pagrindinės politinės partijos Lie
tuvoje sutarė ekonomiką plėsti 
žinių visuomenės pagrindu. Kaip 
rašo dr. Darius Furmonavičius, 
Lietuviškų tyrimų ir studijų fondo 
pirmininkas Jungtinėje karalystė
je, daugelis šeimų Lietuvoje, ken
čiančių nuo pokomunistinio tau
tos išnaudojimo, dėl ypatingai 
mažų atlyginimų nepajėgia įsigyti 
kompiuterių. Visi pasaulio lietu
viai skatinami padėti giminėms ir 
draugams įsigyti kompiuterius. 
Pigesni yra pagaminti pačioje 
Lietuvoje. Svarbu nepamiršti ir 
ūkininkų šeimų.

RŪPI VAIKŲ TEISĖS
Vilniuje gegužės 23-24 d.d. 

vyko Antroji tarptautinė konfe
rencija Vaikų teisės Europoje, rašo 
LGTIC. Dalyvavo daugiau kaip 
120 atstovų iš įvairių Europos 
valstybių, aptarė svarbiausius vai
kų apsaugos klausimus bei gali
mybes bendromis Europos mies
tų savivaldybių pastangomis ge
rinti vaikų teisių apsaugą ir vaikų 
padėtį Europoje. Renginio globė
jas Vilniaus meras Artūras Zuo
kas sveikino dalyvius ir jų darbą 
aptariant JT patvirtintą veiksmų 
planą artimiausiam dešimtmečiui. 
Švietimo ir mokslo ministeris Al
girdas Monkevičius pabrėžė, jog 
Lietuvos vaikų skriaudai mažinti 
reikia imtis skubių priemonių. Iki 
2005 m. numatoma įdarbinti per 
800 socialinių pedagogų, kurių 
šiuo metu yra tik 169, tespėjančių 
atlikti tik mažą dalį būtinų darbų. 
Jo nuomone, spręsti daugelį vai
kų teisių apsaugos problemų 
trukdo pasenęs teisinis pagrindas, 
ir jis tiki, kad naujasis Švietimo 
įstatymo projektas atskleis naujas 
galimybes rūpinantis visapusišku 
vaiko saugumu. RSJ

DCZMKV FOUR SEASONS 
KJZS V inft. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Vasagoje Gerojo Ganytojo stovyklavietės šventinimo dieną prie užrašo 
stovi klebonas kun. P. Ažubalis su adv. Arthur Maloney

Lietuviai Vasagoje
Tautiečių telkinys kurortinėj e' vietovėje 
Kanados Georgian Bay pakrantėje mini savo 

penkiasdešimtmetį
Šiais 2002 metais sukanka 

50 metų, kai Vasagoje pradėjo 
kurtis naujieji Kanados ateiviai 
lietuviai. Ontario valdžios nuta
rimu tarp kurortinio Vasagos 
miestelio ir Collingwod ilgoje 
smėlėtoje Georgian Bay pa
krantėje buvo įsteigtas provinci
jos pdrkas. Didelį žemės plotą 
valdžia paliko viešo naudojimo 
paplūdimiui, o likusią mišku 
apaugusią žemę padalino skly
pais, pravedė kelius ir pasiūlė 
žmonėms pirkti ir statytis vasar
namius. Sklypai buvo parduoda
mi labai prieinama kaina, ir pir
mieji apie juos sužinojo Toron
to lietuviai. Dabar jau sunku 
nustatyti, Kaškelis, Demikis ar 
dar kas nors kitas buvo tie pir
mieji, kurie supažindino Toron
to lietuvius su Vasagoje naujai 
besikuriančia vasarviete.

1952 m. Nepriklausomoje 
Lietuvoje V. P. (Pranckūnas?), 
rašydamas apie Toronto lietu
vius, mini ir Vasagą, kaip netoli 
Toronto naujai besikuriančią 
gražią vietovę, primenančią Lie
tuvos Palangą. Jis siūlė lietu
viams susidomėti ir pirkti ten 
prieinama ir gana žema kaina 
parduodamus sklypus. Po kiek 
laiko P. Lelis toje pat Nepriklau
somoje Lietuvoje pareiškė prie-, 
šingą nuomonę, esą Vasaga vi
siškai nepanaši į Palangą - 
smėlėtą ir kopomis pasipuošu
sią gražią vietovę su sausu pušy
nu. Jis tvirtino, kad Vasagoje vi
sur šlapias miškas, pilna uodų ir 
gyvačių.

Iš to reikia spręsti, kad To
ronto lietuviai apie naujai besi
kuriančią vasarvietę žinojo jau 
iš pat pradžios, bet didelio entu
ziazmo nerodė gal ir todėl, kad 
neseniai buvo užbaigę darbo su
tartis aukso kasyklose, miško 
darbuose ir kitur, ir dabar, atvy
kę į Torontą, ieškojo nuolatinių 
darbų bei pastovios apsigyveni
mui vietos. Be to, tuo laiku dar 
mažai kas turėjo susisiekimo 
priemones, o ir santaupos buvo 
menkos.

1952 m. Toronto Šv. Jono 
Kr. lietuvių parapijos klebonas 
kun. Petras Ažubalis pirko Va
sagoje porą sklypų ir, dar keletą 
gavęs nemokamai, planavo čia 
steigti pagalbinę parapiją, nes 
nujautė, kad lietuviai šia gražia 
vietove susidomės ir pradės čia 
kurtis. Kiekviena proga jis vis 
ragino torontiečius susidomėti 
Vasaga ir nepraleisti progos pri
einama kaina įsigyti ten sklypus.

Kaip ta parapija Vasagoje 
kūrėsi, išsamiau aprašyta Lietu
vos kankinių šventovės (Anapi
lio parapijos) 70 m. sukaktuvi
niame leidinyje, išleistame 1998 
m. Mississaugoje. Kun. P. Ažu
balio raginami ir galutinai apsi
sprendę apsigyventi Toronte 
tautiečiai pradėjo masiškai pirk
ti sklypus ir statytis vasarna
mius. Pirmieji entuziastai dar 
suspėjo sklypus nusipirkti ant 
ežero kranto. Čia sklypai buvo 
mažesni - vos 40 pėdų pločio, o 
toliau į mišką sklypai buvo di
desni - 50 pėdų pločio, su erd
vesniais kiemais ir pigesni.

Pradžioje čia nebuvo jokių 
statybos taisyklių ar suvaržymų. 
Kiekvienas statėsi pagal savo 
planą ir kaip jam atrodė geriau, 
kiek jo ištekliai leido, kokio dy
džio buvo jo šeima.

Su didžiausiu užsidegimu, 
vieni kitiems padėdami, tautie
čiai kirto medžius, rovė kelmus, 
valė sklypus ir statėsi vasarna
mius. Rami gamta, graži didžiu
lio Huron ežero pakrantė ir kur 
ne kur kopos priminė Palangą, 

arba dar taip neseniai prarastą 
tėviškę. Be to, čia po sunkaus 
darbo fabrikuose, po didmiesčio 
dulkių ir triukšmo, savaitgaliais 
galėjo čia atvažiuoti su visa šei
ma ir pailsėti gražioje gamtoje.

Daugumas naujųjų lietuvių 
ateivių buvo jauni žmonės, pilni 
energijos ir planų Kanadoje 
pradėti gyvenimą iš naujo, nes 
grįžimas į Lietuvą buvo tik toli
ma svajonė, o vargingas gyveni
mas Vokietijos lageriuose buvo 
dar labai gyvas atmintyje. Tad 
dabar viliojo nuosavybės įsigiji
mas, laisvė gamtoje ir grynas 
oras.

Vasagoje lietuviai jautėsi la
bai gerai, nes čia buvo jų daugu
ma. Vakarais čia degė laužai 
prie ežero ir skambėjo lietuviš
kos dainos. Čia buvo švenčia
mos įvairios sukaktys - varda
dieniai ir gimtadieniai. Lietuviš
ka daina skambėdavo kartais iki 
paryčių. Vasaros metu čia suva
žiuodavo giminės, draugai ir pa
žįstami pavasaroti, pasisvečiuo
ti. Tada lietuvių skaičius gero
kai padaugėdavo. Ilgą laiką vei
kė p. Legienės įietuviška valgyk
la ir Viktoro Korsako įvairių 
prekių parduotuvė.

Kun. P. Ažubalio pastango
mis Mosley ir 50-tos gatvių 
sankryžoje buvo pastatytas erd
vesnis pastatas lietuvių švento
vei. Toliau keletas mažesnių pa
statų vasaros stovykloms jauni
mui, o kitoje gatvės pusėje 
įrengta krepšinio aikštelė. Tad 
čia jauni ir seni turėjo progos 
po darbų pailsėti, pasimelsti ir 
pasportuoti. Statant šventovę 
buvo manoma, kad čia lietuviai 
tik vasaros, tad už šio pastato 
paliktas erdvus kiemas, pristaty
tas nekilnojamų suolų, ir atida
rius šventovės suveriamas duris 
kieme esantys žmonės gali ma
tyti, kas vyksta viduje, gali kartu 
giedoti ir melstis.

' Penktojo dešimtmečio pa
baigoje buvo susidaręs Vasago
je stambus kompaktinis lietuvių 
telkinys, gerai organizuotas ir 
susitvarkęs pagal jiems patinka
mus planus. Dabar, po 50 metų 
Vasaga yra gerokai pasikeitusi. 
Dauguma tų, kurie valė sklypus, 
kirto medžius ir statė vasarna
mius, yra iškeliavę į amžinybę. 
Daug senųjų mažų vasarnamių 
nugriauti ir jų vietoje stovi dide
li nauji namai, tinkantys gyventi 
ir žiemą. Juos dažniausiai stato- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

Burlington, Ont.
Danutė Mačienė, sekmadienį, 

gegužės 5, minėjo savo gimtadienį. 
Šią staigmeną jai suruošė dukros ir 
sūnus. Į B. Mačių namus suvažiavo 
giminės ir draugai iš Hamiltono ir 
Toronto, dauguma su gėlių puokš
tėm. Po gražiai ir skoningai paruoš
tų vaišių prie gimtadienio torto sve
čiai sukaktuvininkei sugiedojo “Il
giausių metų”, linkėdami Danutei 
daug saulėtų dienų ir sveikatos.

M. Biekšienė

Taip atrodė 1955 m. pastatyta salė-koplyčia Vasagoje

Wasaga, Ont.
Šios apylinkės lietuvius gegu

žės 19 d. aplankė jauniausias Ana
pilio lietuvių vaikučių choras “Gin
tarėliai”, vadovaujamas D. Grigu- 
tienės. Šventovėje gražiai pagiedo
jo ne visiems girdėtų giesmių. Po 
pamaldų Vasagos “Bočių” choristai 
pavaišino jaunus dainininkus. Be
veik perpildytoje salėje “Gintarė
liai” mums padainavo daug daine
lių. Ypač jautrios buvo, skirtos moti
noms ir močiutėms. Dėkojame choro 
vadovei D. Grigutienei ir akompa- 
niatorei E. Morkūnienei, “Gintarė
liams”, jų tėveliams, pasiryžusiems 
atkeliauti į Vasagą, pradžiuginti 
mus ir paįvairinti mūsų kasdienybę.

Vasagos choras “Bočiai” (O.S.)

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

PENSININKŲ KLUBO “ĄŽUO
LAS” visuotinis narių susirinkimas 
įvyko gegužės 9 d. Tai paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atosto
gas. Pirm. Petras Šidlauskas pra
nešė, kad valdybos posėdyje ap
tartas valdybos narių pasikeitimas 
pareigomis. Dėl sveikatos sutriki
mų iš pirmininko pareigų pasitrau
kė P. Šidlauskas ir pasiūlė tas pa
reigas Aldonai Matulicz, pats tap
damas vicepirmininku. Sekretore 
pakviesta Danutė Garkūnienė. Pri
tarta valdybos pasiūlymui. D.G.

“AUKURAS”, HAMILTONO 
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS, po 
ilgesnės pertraukos vėl pasirodė 
Jaunimo centro scenoje gegužės 25 
d., suvaidindamas Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų komediją 
“Paskutinė valia”. Veikalą režisavo 
teatro vadovė ir režisierė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė. Vaidino: 
Vyt. Taseckas, L. Nakrošienė, A. 
Venclovas, M. Kalvaitienė, R. So- 
lovienė, K. Keparutis, A. Matulicz 
ir L. Širvinskas. Teatro administ
ratorė - R. Choromanskytė. Apy
pilnę salę žiūrovų juokino gerai 
savo vaidmenis atlikę aktoriai, pa
teikę gyvenimo iškarpą apie turtuo
lį, neparašiusį testamento, sukūrusį 
palikimo painiavas ir problemas.

Po šiltai sutikto vaidinimo 
“Aukurą” sveikino ir gėlių puokštę 
įteikė “Aitvaro” teatro vadovė ir 
rež. Aldona Dargytė-Byszkievvicz. 
Programos atlikėjams skirtos vaka
rienės metu “Aukuro” administra
torė aktoriams įteikė dovanėlių, 
rež. E. Kudabienė visiems padėko
jo už puikiai atliktą darbą. S.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
VANDA ir PETRAS LAPIE- 

NIAI, gyvenantys Delhi, Ont., ge
gužės 4 d. šventė bendro gyvenimo 
auksinį jubiliejų. Mišias Šv. Kazi
miero šventovėje aukojo ir santuo
kos atnaujinimo apeigas atliko prel. 
kun. J. Staškevičius. Skaitinius skai
tė dukros Ritos dukrytė Angelė ir 
sūnus Jonas. Aukas nešė sūnaus Re
nio dukra Amber ir sūnus Paulius. 
Gražiai pagiedojo negausus pa
rapijos choras. Po apeigų rinkomės į 
šiai dienai užsakytą salę. Pasirašę 
svečių knygoje vaišinomės gėrimais, 
apžiūrėjom stendus su nuo
traukomis, primenančiomis jų nueitą 
ilgą gyvenimo kelią, sunkaus darbo ir 
malonaus poilsio akimirkas.

Oficiliajai daliai vadovavo su
kaktuvininkų sūnus Renis. Jis per
skaitė sveikinimus, gautus raštu. 
Žodžiu sveikino KLB Delhi-Til- 
Isonburgo apylinkės pirm. T. Par- 
gauskienė, KLKM dr-jos Delhi 
skyr. pirm. B. Dirsienė, choro daly
vių vardu - L. Cibulskienė, parapi
jos k-to vardu - pirm. P. Pargaus- 
kas, ilgamečio draugų būrelio var
du - D. Garkūnienė. Vanda ir Pet
ras yra aktyvūs parapijos nariai, il
gamečiai choro dalyviai, draugiški 
ir nuoširdūs bičiuliai. Jiems įteikta 
rožių pintinė - tai susirinkusiųjų 
pagarbos ir draugystės simbolis. Po 
sugiedotų Ilgiausių metų įdomią 
programą atliko sukaktuvininkų 
vaikaičiai, paaiškindami skaidrėse 
rodomas nuotraukas. Po gausių 
vaišių svečiai smagiai pašoko ir pa
dainavo. Dlv.

Vancouver, BC
A.a. KRISTINA WATT, Aldo

nos ir Vinco Skabeikių duktė, mirė 
Vankuveryje. Vietoje gėlių velionės 
artimieji ir pažįstami aukojo Lietu
vos našlaičių šalpai: $50 - V. A. 
Skabeikiai; $20 - B. A. Vileitos, P. 
A. Skučai, R. V. Maleriai, L. Kli- 
mienė, A. Šmitienė, V. Green, L. 
Macijauskienė; $15 - H. Tumaitis; 
$10 - A. Goranson.

Lietuvos vaikų šalpos fondo 
“Globa” atstovybė Kanadoje nuo
širdžiai dėkoja už auką Lietuvos 
našlaičiams ir kartu liūdi su tėve
liais. Lietuvos vaikų šalpos 

fondo “Globa” atstovas Kanadoje
V. Kulnys

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos vyčių pavasarinis su
važiavimas įvyko balandžio 6 d. 
Congress Plaza viešbutyje Čikago
je. Jame dalyvavo šios organizacijos 
atstovai iš septynių valstijų (Ilino
jaus, Niujorko, Mičigano ir kitų). 
Suvažiavimą globojo Lietuvos vyčių 
Čikagos 16-ta kuopa. Jam vadova
vo Centro valdybos pirm. R. A. 
Martin. Šios organizacijos teisinis 
patarėjas ir ALTos pirm. adv. S. 
Kuprys savo žodyje pažymėjo, kad 
Amerikos lietuvių tarybai priklauso 
14 organizacijų. Esą labai svarbu, 
kad būtų veikiama vieningai dėl 
Lietuvos įstojimo į ŠAS (NATO). 
Taipgi reikia, kad 67 JAV senato
riai šį įstojimą paremtų. Lietuvos 
vyčių garbės narė E. Sluzas apibū
dino naują sumanymą, kaip supa
žindinti pasaulį su Švč. Marijos ap
sireiškimu Šiluvoje. Numatyta isto
rinius faktus, datas, du apsireiški
mus ir stebuklą įrašyti anglų kalba 
interneto tinklapyje, ir apie tai pra
nešti JAV-bių, Lietuvos vyskupi
joms ir kelionių agentūroms. Nu
matoma taipgi įsteigti specialų fon
dą, kad visuomenė galėtų finansiš
kai paremti šį sumanymą. Ižd. R. 
Niedvaris pateikė iždo būklę. Pra
nešimus padarė specialių komitetų 
pirmininkai. Po to vyko įvairūs 
svarstymai ir nutarimai. Suvažiavi
mas baigtas seselės J. Šainauskaitės 
sukalbėta malda.

Britanija
Didž. Britanijos lietuvių są

jungos Wolverhamton skyriaus me
tinis susirinkimas įvyko kovo 16 d. 
A Pikevičiaus namuose. Kalbėta apie 
įvairius reikalus. Nuspręsta ir toliau 
veikti atskirai, nesijungiant su kitais 
arčiau esančiais skyriais. Nutarta 
stengtis vėl pritraukti buvusius sky
riaus narius, pasišalinusius dėl įvai
rių priežasčių. Bandyti įtraukti į lie
tuvišką veiklą jaunimą, nors jis to
kių norų nelabai rodo. Nusivilta dėl 
įsigytų lietuviškų nuosavybių pa
naudojimo. Renkant aukas, buvo 
pabrėžiama, kad lietuviai Anglijoje 
turės vietą, atitinkančią Lietuvos 
dalelę. Seneliai turės kur prisi
glausti ir apsigyventi tarp savų 
žmonių. O kas gi atsitiko? Lietuvių 
sodyba netoli Londono tapusi vieš
bučiu. Nuogąstaujama, kad sodybo
je ir skautai neturėsią vietos stovyk
lauti. (Pasaulio lietuvis 2002 m. 6 nr.)

Lenkija
Seinuose vasario 23-24 d.d. vy

ko XI vaikų teatrų festivalis, subū
ręs per 300 vaikų beveik iš visų Sei
nuos krašto lietuvių mokyklų. Šie
met šiame renginyje dalyvavo: Kras- 
navo vaidintojų grupė “Boružė”, 
vadovė O. Dzemionaitė; Punsko 
“Viltelės” klubas, vad. I. Pečiulie
nė; Aradnykų ir “Seinos” bei LLD 
skyriaus grupių mokiniai, vad. A. 
Maksimavičienė; Punsko “Dramos 
studija”, vad. V. Valenskaitė; Pris
toviu “Dzūkelis”, vad. Z. Ivoškienė; 
Punsko V-a klasės mokiniai, vad. 
D. Dzemionienė; Punsko V-b kla
sės mokiniai, vad. Z. Valinčienė; 
Ramoniškės mokyklos mokiniai,

“Talkos” lietuvių kredito kooperatyvui 
raštinės darbui, pilnam laikui 

reikalingas tarnautojas-ja
mokantis lietuvių ir anglų kalbas. Būtinas supratimas apie 
buhalteriją ir darbą su kompiuteriu. Kreiptis: “Talka” lietuvių 
kredito kooperatyvas, 830 Main St. E., Hamilton, Ont. L8M 1L6

Tel. 905 544-7125 “Talkos" valdyba

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

*irTAT A lietuvių kredito
1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........0.75%
santaupas................................. 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.................... 1.25%
180 dienų indėlius..................1.25%
1 m. term, indėlius................. 1.90%
2 m. term. Indėlius................. 3.10%
3 m. term. Indėlius................. 3.35%
4 m. term, indėlius.................4.10%
5 m. term, indėlius.................4.60%
RRSP Ir RRIF
(Variable).................................. 1.00%
1 m. ind......................................2.35%
2 m. Ind...................................... 3.35%
3 m. ind...................................... 3.60%
4 m. Ind......................................4.35%
5 m. Ind......................................4.85% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

vad. O. Zdanienė; Navinykų “Dzy- 
kaduoniai”, vad. O. Malinauskienė 
ir J. Parakevičienė; Vaitkiemio mo
kyklos mokiniai, vad. A. Zdanevi- 
čienė; Klevų ir Lumbių mokyklų 
mokiniai, vad. E. Vasiliauskienė, 
Punsko vaikų darželio “Boružėle”, 
vad. E. Jurkūnienė; Punsko Vl-b 
klasės “Nykštukai”, vad. G. Bliū- 
džiuvienė; Krasnagrūdos “Dusala- 
kas”, vad. J. Vasiliauskienė; Vidu
girių mokyklos mokiniai, vad. I. 
Nevalienė; Punsko vaikų darželio 
šešiamečiai, vad. A. Valinčienė ir A. 
Pečiulienė; Punsko VH-a klasės 
mokiniai, Suvalkų gimnazistai, vad. 
E. Degutienė; Suvalkų pradinukai, 
vad. R. Balytienė; Seinų I-II klasės 
mokiniai, vad. B. Mišiukonienė. Fes
tivalyje kaip svečiai dalyvavo Mari
jampolės kultūros centro jaunimo 
teatro grupė “Gaja”, režisierė V. 
Jakimavičiūtė. (Aušra 2002 m. 4 nr.)

Australija
Geelonge vasario 20 ir 24 d.d. 

vyko 20-tasis tautinių grupių festi
valis Pako Festa. Jame dalyvavo 
apie 35 tautybės ir per 80,000 žmo
nių. Čia žmonės pasirodo su savo 
tradiciniais drabužiais, maistu, šo
kiais bei kultūrine programa. Penk
tadienio, vasario 22, vakare St. 
Phillip šventovėje buvo tautinių 
chorų koncertas. Jame dalyvavo ir 
Geelongo lietuvių bendruomenės 
choras “Viltis”, vadovaujamas Al
donos Scano. Su solistu dr. A. Gra- 
šausku atliktos šešios dainos. Klau
sytojų buvo gerai įvertintos. Šešta
dienį, vasario 23, vyko paradas - ei
sena. Jame važiavo ir lietuvių veži
mas (didelė priekaba prie automo
bilio), talpinęs vyriausius ir mažiau
sius, pasipuošusius tautiniais dra
bužiais ir mosikuojančius tautinė
mis vėliavėlėmis. Grojo ir lietuviška 
muzika. Po parado buvo proga pa
sirodyti tautinių šokių grupei “Ge
gutė”, vadovaujamai Birutės Lie- 
bich, ir pašokti tautinius šokius. 
Sekmadienį, vasario 24, buvo gali
ma paragauti įvairių valgių, pasižiū
rėti menininkų paveikslų, pasiklau
syti įvairios muzikos, mokytis yoga, 
karate, aplankyti muziejų. Geelon
go lietuvių bendruomenė yra nedi
delė, bet turinti darbščių ir talen
tingų tautiečių. Jie pasirodo kon
certuose, parodose, ir apie juos ga
lima paskaityti vietinėje spaudoje. 
Visų tautiečių veiklą jungia Lietu
vių bendruomenės namai. LB Gee
longo lietuvių bendruomenės val
dybą sudaro: pirm. St. Šutas, vice- 
pirm. K. Starinskas, sekr. dr. E: 
Reilly, ižd. J. Obeliūnas ir nariai - 
G. Valaitienė, Pr. Saldukas, V. Bre- 
neizeris, O. Schrederis. (Tėviškės 
aidai 2002 m. 6-7 nr.) J. Andr.

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

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........5.10%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dot. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Liga, miegas ir sapnai I
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Jau nustatyta, kad miegas 
yra gyvybiškai būtina periodiš
kai atsirandanti funkcinė orga
nizmo būklė, užimanti apie 
trečdalį žmogaus gyvenimo. 
Miegui būdingi specifiniai ani- 
maliniai ir vegetaciniai reiški
niai, tikslinės veiklos nebuvi
mas, atsipalaidavimas nuo ap
linkos poveikių. Esminis miego 
požymis - centrinės nervų siste
mos, ypač galvos smegenų žie
vės, aktyvumo sumažėjimas.

Vis dėlto miegas nėra vien 
tik pasyvi organizmo fiziologinė 
būklė. Miego metu organizmas, 
ypač jo nervų sistema, persitvar
ko, o tiksliau sakant - apsi
tvarko.

Galimas dalykas, kad žmo
gui miegant vienas svarbiausių 
procesų yra per praėjusią dieną 
gautos informacijos apdoroji
mas, rūšiavimas, analizė, lygini
mas su jau turimąja, taip pat 
mažareikšmės informacijos “iš
trynimas”.

Jeigu žmogaus organizmas 
sveikas, tai prieš tai buvęs epi
zodinis psichologinis nejauku
mas miegant išnyksta. Todėl 
miegą galima vertinti ir kaip, 
vieną iš psichinės savigynos 
funkcijų, tam tikra prasme net 
kaip vieną psichoterapijos me-

Turi didžiuotis Prisiminimas
Turi didžiuotis, kad esi čia gimęs, 
Prie gintarinių Baltijos krantų. 
Į nieką neiškeistam juk Tėvynės, 
Nes motina ji tau, sūnus jos - tu.
Turi didžiuotis, kad joje tu augai 
Ir valgei duoną rupią juodą jos. 
Turi didžiuotis, kad jos vardą 

saugai,
Tėvynės vardą brangų - Lietuvos.
Turi didžiuotis, kad ji tau

Tėvynė,
Su kalvom, gojais, visa žaluma, 
Kur svetimtaučiai karo taką mynė, 
O ji vis viena liko - Lietuva.
Turi didžiuotis, kad ji daug 

kentėjo
Tartum vilkai ją draskė gabalais. 
Ne vienas plėšti buvo jos atėjęs, 
Bet kas ateiną, tas iš jos išeis.

Iškeliavo spaudos darbuotojas
A.a. Antanas Gurevičius 1911-2002

Antanas, Adomo sūnus, 
Gurevičius gimė 1911.XII.30 
Marijampolės apskrityje, Kalva
rijos valsč., Barauskų dvare. Tu
rėjo brolius - Vincą ir Juozą, 
sesutę Teofiliją. Tėvai nebuvo 
turtingi, bet stengėsi jauniausią 
sūnų išleisti į mokslus. Antanas 
baigė Marijampolės marijonų 
gimnaziją. Ekonominius moks
lus baigė Kauno universitete.

Jau būdamas moksleivis ak
tyviai reiškėsi skautų ir ateiti
ninkų organiazijose. Uoliai dir
bo su dr. Leimonu pavasarinin
kų organizacijoje ir padėjo ją 
organizuoti. Būdamas studentu 
rašydavo į spaudą.

Baigęs universitetą dirbo 
Lietuvos žemės ūkio bankuose. 
Sužinojęs, kad šeima bus tre
miama į Sibirą, su žmona, duk
rele Silvute ir sūnum Tadu pasi
traukė į Vokietiją. Dukrelė su
sirgusi difteritu, mirė Vokieti
joje-

Apsistojęs Blomberge, An
tanas įsijungė į visuomeninį dar
bą. Glaudžiai dirbo su visuome- 
ninkais J. Matulioniu, V. Sonda 
ir A. Rinkūnu. Padėjo organi

Pasaulio jaunimo dienų, įvyksiančių š.m. liepos 22-28 d.d. Toronte, lietuvių maldininkų globos komitetas. 
Posėdžiai vyksta kas mėnesį, aptariami nakvynių, įvairių renginių, liturginės dalies ir kiti pasiruošimo 
reikalai. Viduryje - vysk. P. Baltakis, OFM, lankęsis Toronte š.m. gegužės 13 d. posėdžio metu. Pirmas iš k. 
antroje eilėje - komiteto pirmininkas kun. E. Putrimas Nuotr. R. Jonaitienės

todų. Gydytojo darbe pasitaiko 
daug keistybių, ne visada liūd
nų. Šia prasme man ypač įdomu 
buvo tirti ir gydyti pacientą, ku
ris miego psichoterapinį poveikį 
stiprindavo muzika. Pasirodo, 
miegodamas jis turėjo klausytis 
operečių muzikos. Jeigu, išse
kus baterijai, magnetofonas nu
tildavo, šis pacientas pabusda
vo. Tai psichinių savigynos na
tūralių funkcijų derinimas su 
vienu efektyvių psichoterapijos 
metodų. Anot paciento, efektas 
esąs labai geras: iš ryto atsikėlęs 
jis jaučiasi pailsėjęs, žvalus, 
linksmas, kupinas iniciatyvos.

Miegą sudaro dvi besikaita
liojančios fazės, kurios vadina
mos lėtuoju ir greituoju miegu. 
Lėtojo miego fazėje atsiranda 
gilūs ir pastovūs jau minėtų ani- 
malinių ir vegetacinių organiz
mo funkcijų pokyčiai. Greitojo 
miego fazėje elektroencefalo
gramos bangos yra greitesnės ir 
mažesnės apimties, panašios į 
tas, kurios registruojamos vos 
užmigus, arba net į tas, kurios 
būna žmogui nemiegant. Abi 
minėtos miego fazės sudaro 60- 
90 min. ciklą, kuris per naktį pa
sikartoja 4-5 kartus. Sveiko 
žmogaus greitasis miegas užima 
apie penktadalį viso miego lai
kotarpio. Į rytą greitojo miego

Jeigu būčiau dailininku gimęs, 
Ar poetu, rašančiu eiles, 
Nepamirščiau aprašyt gimtinės, 
Savo sodžiaus kaimo pirkeles.

Seną liepą, baigiančią nuvysti 
Prie šaltinio ten, sodžiaus gale, 
Ir vaikystę, brangiąją vaikystę 
Su piemens nemieląja dalia.

Iš praeities prikelčiau seną sodžių 
Ir jaunimo vakaro dainas, 
Jos man širdį taip dažnai 

paguodžia,
Kai prisimenu aš tas dienas.

Arba nutapyčiau mišką, gojus, 
Upes, pievas ar laukus žalius 
Ir artojus, tuos pilkus artojus 
Ne spalvotus, bet natūralius.

Stasys Ramanauskas

zuoti pabėgėlių stovyklą, lietu
viams skirstė butus.

Po trejų metų Vokietijoje 
išvyko į Angliją. Čia, susitaupęs 
pinigų, išsikvietė žmoną su sū
numi. Ketverius. metus dirbo 
tekstilės fabrike. Reiškėsi įvai
riose organizacijose. Talkinin
kavo Dainorai parengti satyrinį 
laikraštuką Apuokas.

1951 metais atvyko į Kana
dą, Toronto miestą, ir čia grei
tai pradėjo reikštis visuomeni
niuose darbuose. Rašydavo sla
pyvardžiu A. Kalnius Tėviškės 
žiburiuose ir kitoje spaudoje. 
Ypač įžvalgius straipsnius rašy
davo žydų klausimais ir susi
laukdavo pozityvaus dėmesio.

Antano pastangomis buvo 
išleista anglų kalba net dvi lai
dos knygos Chosen People. Ilgus 
metus rinkti žydų gelbėtojų są
rašai buvo išleisti A. Gurevi
čiaus vardu.

Priklausė Kanados lietuvių 
žurnalistų sąjungai ir buvo kele
rius metus jos pirmininku bei 
patarėju.

Velionis gausiai prenume
ravo lietuvišką spaudą. Turėjo 

fazės ilgėja, o lėtojo - trumpėja.
Lėtojo miego fazės sapnų 

žmogus neprisimena. Bet, būda
mi šioje fazėje, tikrai sapnuoja
me (tą liudija specialūs tyrimai), 
kartais ištariame vieną kitą ne
rišlią frazę arba net surinkame. 
Pabudę atsimename 70-90% 
greitojo miego fazės sapnų.

Nustatyta, kad kiekvienas 
žmogus miegodamas patiria 4-5 
sapnus, tačiau juos prisimena 
tik tada, jeigu prabunda greitojo 
miego fazėje. Žmonės, prabudę 
lėtojo miego fazėje, tvirtina, 
kad jie iš viso nesapnuoja arba 
sapnuoja labai retai.

Neurologų duomenimis, 
miego sutrikimu skundžiasi apie 
40% sergančiųjų neuroze. Mie
gą sukeliančias tabletes epizo
diškai arba net nuolat vartoja 
apie 20% visų Maskvos gyven
tojų.

Tačiau miego sutrikimas 
nėra pirmasis jau išsivysčiusių 
ligų - funkciniais centrinės ner
vų sistemos sutrikimais ir neu
roze sergančių pacientų simpto
mas. 58% šių ligonių miego su
trikimai atsiranda jau praėjus 
keletui mėnesių nuo susirgimo 
pradžios. Jeigu pacientas skun
džiasi, kad per parą miega tik 2- 
3 vai., jį reikėtų įtarti sergant 
psichastenija, įkyrių būsenų 
(miego sutrikimo) neuroze, o 
galbūt tai išlikę liguisti reiški
niai po persirgto encefalito arba 
psichinės ligos. Po sunkaus fizi
nio darbo, psichinės įtampos ar
ba psichinės traumos miegas su
trinka 10% žmonių.

Sapnai yra vienas iš svar
biausių galvos smegenų veiklos 
požymių. Apie tai žinojo jau Hi
pokratas ir Galenas. Nemaža 
darbų apie miegą ir sapnus pa
sirodė viduramžiais (J.O. La 
Mettrie, D. Diderot, P. H. Hol- 
bach ir kt.). Todėl visai nenuo
stabu, kad pvz. šiuo metu JAV 
sapnus tiria apie 20,000 moksli
ninkų. Mūsų amžiuje daug dė
mesio psichikos ligomis sergan
čiųjų sapnams aiškinti skyrė ir 
skiria tokie žinomi psichiatrai ir 
filosofai kaip F. Jost, W. Weil- 
gart ir W. Sinn (1955), P.H. 
Knapp (1956), C.H. Ward, A. 
T. Beck, E. Rascoe (1961) ir kt.

A.a. ANTANAS GUREVIČIUS, 
uolus Tėviškės žiburių bendradarbis

didžiulę biblioteką. Sveikatai 
sušlubavus, daug knygų išsiuntė 
i Marijampolės gimnaziją, ku
rioje mokėsi. Keletą siuntų iš
siuntė į Vilniaus universitetą.

Buvo labai ramaus būdo, 
pašventęs visą savo gyvenimą 
lietuvybei. Iškeliaudamas amži
nybėn paliko didelę spragą Ka
nados lietuvių žurnalistų sąjun
gos eilėse. Teilsisi Kanados že
mėje, priglaudusioje mielą An
taną Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Stasys Prakapas

N.Pr.M.M. seserų vienuolyno salėje, Putnume, koncerto “Neringai” atli
kėjai solistė DANUTĖ MILEIKIENĖ ir pianistas GABRIELIUS ALEKNA

Putnume įvykusiame koncerte “Neringai” - stovi iš k.: pianistas Gab
rielius Alekna, solistė Danutė Mileikienė, “Neringos” jaunimo stovyk
los administratorė Danutė Grąjauskaitė, “Neringos” tarybos pirm. Re
gina Jagminienė; sėdi: Aldona Prapuolenytė, koncerto organizacinio 
komiteto pirmininkė, ir Gitą Kupčinskienė, seselių rėmėjų valdybos 
pirmininkė po koncerto balandžio 14 d. Putname, seselių vienuolyne

Iškilas koncertas seselių vienuolyne
N. Pradėtosios Marijos seserų vienuolyne Putname buvo 
surengtas “Neringos”stovyklavietės rėmėjų koncertas, kurio 

programą atliko pianistas Gabrielius Alekna ir solistė 
Danutė Mileikienė

ALDONA PRAPUOLENYTĖ

Pirmoje koncerto dalyje 
pianistas atliko įvairių tautų 
kompozitorių kūrinius, parody
damas puikią techniką. Tačiau 
technika dar ne viskas, dar ne 
muzika. Pianistas turi ir įgimtą 
muzikalumą, Dievo dovaną, ku
ri puoselėjama auga, žydi. Gab
rielius yra išsireiškęs, kad jo 
mama buvo numačiusi “dar 
prieš gimstant muziko dalią”. 
Prie jo visapusiško kūrėjo ir kū
rimo supratimo pirmiausia pri
sidėjo M. K. Čiurlionio menų 
gimnazija ir Lietuvos Muzikos 
akademija Vilniuje. Ten jis stu
dijavo prieš atvykdamas į Niu
jorką, kur šiuo metu Juilliard 
School of Music studijuoja pas 
žinomą profesorių Jerome Lo- 
wenthal ir ruošiasi doktoratui 
(Doctor of Musical Arts).

Gabrieliaus Aleknos muzi
kalumu klausytojai buvo suža
vėti. Stebėsime tolesnę pianisto 
karjerą, linkėdami koncertuoti 
ne tik su Lietuvos Filharmonija, 
bet ir būti pakviestam Čikagos, 
Bostono, Niujorko dirigentų, 
pasirodyti su jų, pasaulinio gar
so orkestrais.

Antroje koncerto dalyje sol. 
Danutė Mileikienė mezzosop-

Atsiųsta paminėti
ANTIKOMUNISTINIS KONG

RESAS IR TARPTAUTINIO VIL
NIAUS VISUOMENINIO TRIBU
NOLO PROCESAS “Komunizmo 
nusikaltimų įvertinimas”, Vilnius, 
2002 m. Didelio formato, kietais 
viršeliais įrištas, spalvotomis ir juo
da-balta nuotraukomis iliustruotas 
926 psl. leidinys. Spaudai parengė 
pirmąją dalį (Antikomunistinis 
kongresas) doc. dr. Arvydas Anu- 
šauskas, antrąją dalį (Tarptautinio 
Vilniaus visuomeninio tribunolo 
procesas) - Vytautas Zabiela ir Vy
tautas Raudeliūnas. Tiražas 2000 
egz. Leidykla “Ramona”, Vytauto 
g. 32, LT-4520 Marijampolė. Kaina 
nepažymėta.

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly, volume 48:1 (2002). 
Editor - Violeta Kelertas, Univer
sity of Illinois at Chicago. Admi
nistration: Lituanus, Arvydas Ta
mulis, 47 West Polk Street, Suite 
100-300, Chicago, IL 60605-2000, 
USA. Library and institutional sub
scriptions are $45.00 per year, 
others - $10.00 per year. 

ranas, akompanuojant pianistui 
Gabrieliui Aleknai, atliko tarp
tautinių ir lietuviškų kūrinių.

Solistė yra žinoma Bostono 
muzikiniuose sluoksniuose kaip 
operų or oratorijų atlikėja. Yra 
atlikusi daug operinių vaidme
nų.

Su gražiu pasisekimu š.m. 
kovo mėnesį ji giedojo Čikagoje 
su “Dainavos” choru Vivaldi 
Gloria, o balandžio mėnesį - su 
Los Angeles lietuvių ansambliu 
- Verdi Requiem. Praėjusiais 
metais ten pat, diriguojant muz. 
Viktorui Raliui, atliko sunkią 
mezzosoprano dalį Rossini Sta
bai Mater kūrinyje.

Danutė Mileikienė yra bai
gusi operinio dainavimo studi
jas Lietuvos Muzikos akademi
joje Vilniuje, dėstytojos Regi
nos Maciūtės klasėje. Ji taip pat 
yra Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorijos absolventė. Šiuo 
metu Danutė tobulinasi pas 
Anna Gabrieli jos privačioje 
dainavimo studijoje prie Bos
tono.

Nors solistės specialybė yra 
operinė muzika, ji puikiai pa
dainavo lyriškas B. Dvariono 
dainas ir emocingą V. Kairiūkš
čio meilės dainą Aš viską užmir
šau, neperžengdama artistišku
mo ribų.

Danutė turi labai dėkingą 
“stage presence” - norisi jos 
klausytis ir su ja gyventi tuo, ką 
ji išgyvena. Tai buvo ypač aišku 
klausantis Mascagni, Saint 
Seans, Verdi operų arijų, kurio
se ji parodė visapusišką balso 
grožį, plačią balso skalę, jokių 
pastangų nereikalaujančius že
muosius ir aukštuosius balso re
gistrus, sukurdama ryškius 
Lolos, Dabilos, Azučenos per
sonažus.

Po II Travatore Azučenos 
arijos klausytojai išprašė papil
dą. Padainavo Senos ponios tan
go iš Bernsteino Kandid. Klau
sytojai ir vėl liko sužavėti jos 
interpretaciniais sugebėjimais.

Reikia tikėtis, kad didesni ir 
mažesni lietuvių telkiniai susi
domės šiais menininkais ir su
darys sąlygas pas juos atvykti. 
Juk visiems aišku, kad pianistas 
ar dainininkas galėtų egzistuoti, 
jam reikalinga scena, klausyto
jai, rimtą muziką vertinantys 
rengėjai.
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a kliltukiaieje veikloje
Prof. Aleksandro Štromo 

knygą Laisvės horizontai išleido 
“Baltų lankų” leidykla Vilniuje. Į 
šią knygą sudėti įvairiu laiku ra
šyti straipsniai, pokalbiai su juo, 
geriausiai atskleidžiantys A. Štro
mo sugebėjimą nagrinėti skau
džias praeities bylas, jo idėjų pa
saulį, asmenybę bei gyvenimo ke
lią. Pasak istoriko E. Aleksandra
vičiaus, tai drąsaus Lietuvos ir pa
saulio piliečio, teisininko erudito, 
įžvalgaus politikos mokslininko 
bei jausmingo esteto, istorijoje 
ieškančio amžinųjų tiesų, veika
las. Jame įdėti įvairialypiai sovie- 
tologiniai, futuristiniai, dar nese
nos praeities politines aktualijas 
gvildenantys straipsniai, tačiau tai 
tik dalis palikimo, kuris profeso
riaus valia saugomas Vytauto Di
džiojo universiteto Lietuvių išei
vijos institute esančiame A. Štro
mo politinių mokslų archyve. 
Knygos Laisvės horizontai prista
tyme Vilniaus miesto rotušėje da
lyvavo autorių pažinoję kultūros 
ir mokslo veikėjai: teatrologė I. 
Veisaitė, istorikai E. Aleksandra
vičius ir A. Kulakauskas, teisinin
kas S. Stačiokas, užsienio reikalų 
viceministeris J. V. Paleckis, lite
ratūrologas S. Žukas, filosofas M. 
Šaulauskas, fizikas R. Katilius, 
kino scenaristas P. Morkus.

Prof. Jonas Vederas, lietuvių 
kilmės mokslininkas Kanadoje, 
trejiems metams paskirtas Kana
dos gamtos mokslų ir inžinerijos 
tyrimų tarybos (NSERC) nariu. 
Stanford universitete (Kaliforni
joje) baigęs chemijos mokslus, 
daktaratą įsigijo Bostono Massa
chusetts technologijos institute. 
Šiuo metu profesoriauja Albertos 
universitete Edmontone. Prof. J. 
Vederas savo biocheminių tyrimų 
darbe yra atradęs kaip veikia cho
lesterolio kiekį mažinantys vaistai 
ir antibiotikai, pirmas nustatė gam
toje esančių nenuodingų peptidų 
poveikį maiste esančioms žalin
goms bakterijoms. Jis yra genero
lo Povilo Plechavičiaus vaikaitis.

Lietuvos valstybinėje filhar
monijoje kovo pradžioje Lietuvos 
muzikos akademijos ir Paryžiaus 
valstybinės konservatorijos sureng
tame koncerte programą atliko ir 
svečiai iš užsienio. Valstybiniam 
simfoniniam orkestrui dirigavo 
svečias iš Vokietijos Georg Hort- 
nagel, solo partijas obojumi atli
ko Prancūzijos David Walter. G. 
Hortnagel muziką studijavo Augs
burge ir Muenchene, grojo kont
rabosu Bavarijos valstybinės ope
ros orkestre, vėliau įsteigė plačiai 
pagarsėjusią koncertų agentūrą 
Muenchene ir atsidėjo dirigavi
mui. D. Walter pirmą apdovano
jimą gavo dar būdamas Paryžiaus 
konservatorijoje, vėliau laimėjo 
dar penkis tarptautinius konkur
sus; būdamas 29 metų tapo jau
niausiu Paryžiaus konservatorijos 
profesoriumi. Siekdamas pratur
tinti negausų obojaus repertuarą, 
parengė per 230 pritaikymų ir 14 
kūrinių obojui.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos,

Dali. Snaigės Šileikienės meno kūrinys iš seruos “In Place”: Chicory 
(“dry point”), 2002 Nuotr. R. Puterio

Briuselio mokslų ir menų 
aukštojoje mokykloje bus galima 
pasirinktinai mokytis lietuvių kal
bos dvejų metų kurse. Belgijos 
Flandrijos srities švietimo minis- 
terė Marleen Vanderpoorten pa
skelbė, kad bus finansuojamas 
lenkų, čekų, vengrų ir lietuvių 
kalbos mokymas Flandrijos aukš
tosiose mokyklose. Tam projektui 
2002-2007 m. paskirta beveik mi
lijonas eurų. Praėjusį pusmetį, kai 
Belgija pirmininkavo Europos 
sąjungai, M. Vanderpoorten buvo 
ES Švietimo bei jaunimo reikalų 
tarybos pirmininkė. Pasak jos, ši 
kalbų mokymo programa buvo 
konkretus žingsnis pažymint Eu
ropos kalbų metus, kurie sutapo 
su Belgijos pirmininkavimu.

Liuksemburge kovo vidury 
vykusiame kasmetiniame Kultūrų 
festivalyje dalyvavo ir Lietuva. 
Lietuvos garbės konsulo Liuk
semburge N. Parulio iniciatyva, 
padedant Lietuvos ambasadai 
Belgijoje, buvo suorganizuotas 
Lietuvos piviljonas. Jame buvo 
išstatytos Lietuvos leidyklų išleis
tos knygos prancūzų, anglų ir 
vokiečių kalbomis, informaciniai- 
turistiniai leidiniai. Festivalio lan
kytojai galėjo įsigyti lietuviškų 
tautodailės darbų, paragauti lie
tuviškos virtuvės patiekalų, Lietu
voje pagamintų maisto produktų 
bei gėrimų.

Aušra Stasiūnaitė, mezzo- 
sopranas, buvo pagerbta savo 50 
metų sukaktuvių proga Lietuvos 
valstybiniame operos ir baleto 
teatre, kuriame ji dainuoja nuo 
1976 metų. Ta proga operos sce
noje buvo pastatyta Broniaus Ku
tavičiaus opera Lokys, kurioje ju
biliatė atliko Grafienės vaidmenį. 
Operos svarbesniuose vaidmeny
se taip pat dainavo Vytautas Juo- 
zapaitis, Vladimiras Prudnikovas, 
Audrius Rubežius, Irena Zelen- 
kauskaitė ir Laima Domikaitė. Į 
operą A. Stasiūnaitė atėjo sekda
ma savo tėvo baritono Jono Sta
siūno pėdomis. Dar studijuodama 
valstybinėje konservatorijoje (doc. 
Salomėjos Vaidžiūnaitės dainavi
mo klasėje), 1975 m., ji laimėjo 
VI Tarptautinio M. Glinkos dai
nininkų konkurse I premiją. Ki
tais metais laimėjo I premiją 
XXVII tarptautiniame G. B. Vi- 
otti konkurse Italijoje. Šis laimė
jimas jai atvėrė kelią tobulintis 
Milano Teatro alia Scala operoje 
(1976-77 m.). Grįžusi į Lietuvą, 
Vilniaus operoje ji sukūrė per 20 
pagrindinių vaidmenų, iš kurių 
paminėtini Rozinos (II barbiere di 
Seviglia), Suzuki (Madama Butter
fly), Zybelio (Faust), Orlovskio 
(Die Fledermaus). Dainavo dau
giau kaip 550 spektaklių Lietu
voje bei Maskvoje, Sankt Peter
burge, Taline, Belgijoje, Italijoje 
ir kitur. 1992 m. dainininkė tobu
linosi Mozarteum vasaros muzi
kos akademijoje Salzburge, 1993- 
94 m. dėstė muzikos akademijoje 
Venezueloje. Lietuvos radijo fon
duose yra sukaupta per 140 jos 
įdainuotų kūrinių. Šiuo metu A. 
Stasiūnaitė taip pat dėsto Lietu
vos muzikos akademijoje. G.K.
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3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

SIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA 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 pat.

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

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

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

Nekiln. 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%

t
Duodame komercinius 
mortglčlus

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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas,

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto

(/) JUMS TIK 
KAINUOS 

3’/t%
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^eiftbiai parduo
damas 6 kamb^C^kiras namas, 2 
virtuvė^d^fižas su bendru Įvažia- 
vlmii^raso $319,900.^ 

DUFFERIN-WltjV^^ 1’/2 aukšto, 6 

kamb. į£jf><PS249,900

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANUL1UI,ba

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

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

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

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

laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

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

Lietuvių skautų sąjungos vadovybės delegacija, įteikusi Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui “Geležinio 
vilko” ordiną prezidentūroje š.m. kovo 5 d. Iš kairės: R. Griškelis, L. Kiliulienė, R. Penčylienė, prezidentas 
V. Adamkus, B. Banaitienė (LSS pirmininkė), M. Mickienė, L Markevičienė, T. Ciapetta ir R. Otto.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Qaeda teroristai iš Afganistano 
nepaspruktų į kitus kraštus. 
Spėliojimas, kad kanadiečius 
pakeis Rumunijos kariai neati
tinka tikrovės, nes rumunai tu
rės atlikti kitus uždavinius.

Papildomi rinkimai libera
lų partijai pateikė staigmeną, 
kai Naujųjų demokratų partija 
(NDP) išstūmė liberalus po 39 
metų vyravimo vakariniame 
Windsore, o po 28 metų New 
Foundlande; Grander-Grand 
Falls įsitvirtino progresyvūs 
konservatoriai. Opozicijos at
stovai tuos laimėjimus vertina 
kaip atoliepj į korupciją liberalų 
partijoje. Ministerio pirmininko 
pavaduotojas J. Manley sako, 
kad dviejų vietų parlamente 
praradimas yra surištas su vals
tybės kontrolieriaus pranešimu 
apie pinigų švaistymą. Tai vyko 
būnant ministeriu A. Gagliano, 
kuris šiuo metu yra ambasado
rius Danijoje.

J. Clark, konservatorių 
partijos vadovas, gal pasitrauks 
iš politinės veiklos. Tas klausi
mas iškilo, kai per papildomus 
rinkimus jo partija laimėjo tik 
vieną vietą parlamente. Yra gal
vojančių, kad jau laikas ateiti 
naujam vadovui ir J. Clark re- 
miantieji norėtų sudaryti jam 
palankias aplinkybes atsisakyti 
vadovo pareigų. Tam proga bū
tų, kai rugpjūčio mėnesį, kon
servatorių partijos visuotiniame 
susirinkime bus perbalsuojama, 
ar pasilikti su tuo pačiu vadovu. 
Tačiau J. Clark pareiškė, kad jis 
norėtų ir toliau partijai vado
vauti.

Šimtai laukia vizų pratęsi
mo, nes jų buvojimo laikas Ka
nadoje pasibaigė. Teigiama, kad 
Pilietybės ir imigracijos pareigū
nai yra užversti darbu, ir šimtai 
užsieniečių, gavusių laikinas vi
zas ir jų nepratęsę, nežinia ką 
daro ir kur gyvena. Apie 6-8% 
gavusių laikinas vizas turėtų bū
ti apklausinėjami, bet nespėja
ma tai daryti, ir nežinia, ar tarp 
jų yra kriminalistų bei saugumui 
pavojingų. Atrodo, įvedus nau
jus saugumo nuostatus, Piliety
bės ir imigracijos darbuotojai

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

nespėtų prie jų prisitaikyti ir su
sitvarkyti.

Albertoje aktyvistai prisira- 
kino prie “Exxon Mobil” dega
linių, nes ši bendrovė nenori, 
kad Kanada pasirašytų Kyoto 
susitarimą, kuris siekia suma
žinti į orą išmetamų dujų kiekį, 
nes prisideda prie globalinio 
oro atšilimo. Policija suėmė ke
lis žaliųjų judėjimo veikėjus, ku
rie kaltinami išdaigomis prie 
“Imperial Oil Esso” degalinių 
Montrealyje, Toronte ir Vanku
veryje. “Imperial Oil” taip pat 
nepritaria susitarimui dėl oro 
dujomis teršimo sumažinimo. 
Federacinės valdžios pareigūnai 
sako, kad susitarimą gali pasira
šyti ir be provincijų sutikimo.

Vinipege vis dar kovojama 
su uodais, ir tai jau vyksta trečią 
vasarą. Manitobos sostinėje Vi
nipege žmonėms dažnai reikia 
slėptis nuo uodų savo kamba
riuose. Sakoma, kad ten pasiro
do net 38 rūšių uodų. Manito
bos vyriausybė kovai su uodais 
paskyrė 900,000 dolerių. Kova 
vyksta pagal karinius reikalavi
mus. Miesto sraigtasparniai 
žvalgo ir nustato vietas, kur uo
dai veisiasi. Pelkės, grioviai, 
kūdros purškiamos iš lėktuvų, 
arba tai atlieka apie 100 kovoto
jų žemėje. Br.St.

Kvebeko provincija paskel
bė žemiausio atlyginimo lygio 
pakėlimą iki $7.30. Šis 20 centų 
pakėlimas bus įvestas š.m. spa
lio mėn., o likusieji 10 centų bus 
pridėti kitų metų vasarį. Ap
skaičiuojama, kad šis padidini
mas palies apie 200,000 darbi
ninkų. Tada Kvebeko provinci
jos žemiausias atlyginimas bus 
mažesnis tik už Br. Kolumbijos 
su $8 minimumu. Ontario pro
vincijos žemiausias atlyginimas 
per pastaruosius 7 metus pasili
ko $6.85 lygyje.

Į Montrealio meno muziejų 
atkeliavo įdomi itališko XV - 
XVIII š. meno paroda. XVIII š. 
Vengrijos didikai ir meno me
cenatai - Esterhazy šeima savo 
rinkinius papildydavo įvairių 
menininkų, bet daugiausia italų 
tapytojų darbais. Vėliau Ester
hazy ir kitų Vengrijos didikų 
meno rinkiniai buvo perkelti į 
Budapešto meno muziejų. Iš šio 
muziejaus 43 italų menininkų - 
Titian, Tintoretto, Veronese, 
Rafael, Lorenzo Marco ir Tie
polo - darbai buvo atgabenti 
specialiai tik į Montrealį ir po 
parodos grįš atgal į Budapeštą. 
Paroda vyks iki rugpjūčio 4 die
nos Montrealio Museum of Fine 
Arts Jean-Noel Dasmarais pa
viljone. G.K.

SU ŠTURMU I
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

=‘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

Sporto žinios
“Aušros” žinios

- Klubo metinis pokylis su pre
mijų įteikimu ir Mišiomis įvyks bir
želio 9, sekmadienį, 5 v.p.p. Visi 
sportininkai, treneriai, tėveliai, se
neliai, rėmėjai ir svečiai yra kviečia
mi dalyvauti. Suaugusiems įėjimas 
$5. Sveikinam ŠALFASS krepšinio 
varžybose Čikagoje “Aušros” vyrų 
“A”, mergaičių “A” komandas, lai
mėjusias sidabro medalius.

Vyrų pirmenybės
Toronto “Aušros” vyrų A 

krepšininkai š.m. gegužės 17-19 
d.d. Čikagoje vykusiose krepšinio 
pirmenybėse po pratęsimo 78:71 
rezultatu pralaimėjo prieš “Lituani- 
cą” Tai buvo “Aušros” vyrų penkta 
baigmė nuo 1996 m., kai jie 1998 ir 
1999 m. žaidynėse buvo tapę čem
pionais. Žaidė Linas Balaišis - 16 
taškų, Andrius (Krasauskas) Tyler 
- 14, Hayes - 13, George Shimko - 
12, Andrius (Gilevičius) Rupf - 7, 
Paulius Sergautis - 4, Andrius Va- 
lickis - 2. “Aušros” vyrai laimėjo 
prieš praeitų metų čempionus Ha
miltono “Kovą” (66-53) ir “Litua- 
nicos” antrą komandą (69-65). 
Baigmėje jie lengvai sutvarkė To
ronto “Vytį” 61-48, kuris laimėjo 
trečią vietą 73-72 rezultatu prieš 
“Lituanicos”antrą komandą.

Pirmenybėse dalyvavo šešios 
vyrų A komandos. Detroito “Ko
vas” pasirodė pirmą kartą po kele- 
rių metų pertraukos. Vyrų B čem
pionais tapo “Lituanicos” antra ko
manda su 89-78 pergale prieš Čika
gos “Nerį”. Toronto “Aušra” liko 
šeštoje vietoje, Hamiltono “Kovas” 
8-oje ir “Vytis” 9-toje. Toronto 
“Vyčio” ir Hamiltono “Kovo” su
dėtinė komanda laimėjo jaunių A 
berniukų pirmenybes 61-58 rezulta
tu prieš “Lituanicos” antrą koman
dą. Toronto “Aušra” liko 4-oj vie
toje, 54-45 pralaimėjusi prieš “Li
tuanicos” pirmą komandą. Hamil
tono “Kovas” ir Toronto “Vyčio” 
sudėtinė A mergaičių komanda lai
mėjo prieš Toronto “Aušrą” 40-26.

Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: pasibaigė LKL 

čempionato pirmenybės. Čempio
natą ir aukso žiedus po metų vėl 
susigrąžino Vilniaus “Lietuvos ry
tas”, laimėjęs seriją 4:3 prieš Kau
no “Žalgirį”. Pirmą kartą klubo is
torijoje Alytaus “Alita”, laimėjusi 
seriją 3:2 prieš Šiaulių “Šiaulius”, 
iškovojo bronzos medalį.

STALO TENISAS: Liuksen- 
burge pirmą kartą specialiosios 
olimpiados Europos stalo teniso 
čempionate dalyvavę šeši Lietuvos 
neįgalieji parsivežė tris aukso ir po 
vieną sidabro bei bronzos meda
lius. 53-iajame Lietuvos stalo teniso 
komandų aukščiausios lygos vyrų 
čempionais tapo Kauno “Ricoch” 
tenisininkai. Antri - Klaipėdos 
“Ping pong” ir treti - Kauno “Lu
kas” tenisininkai.

ORDINAS: Lietuvos tautinio 
komiteto (LTOK) prezidentui A. 
Poviliūnui Malaysia sostinėje Kuala 
Lampur įteiktas valstybinių olimpi
nių komitetų dr-jos (ACNO) ordi
nas už olimpinių (dejų propagavi
mą ir skleidimą. Jis taip pat išrink
tas ACNO vykdomojo komiteto 
nariu ir atstovaus Europai.

IMTYNES: Europos sambo 
čempionate Italijoje dalyvavę 36 
Lietuvos sportininkai iškovojo net 
24 medalius. Suaugusiųjų čempio
nate lietuviai iškovojo penkis bron
zos medalius - vilnietis K. Ušinskas 
(iki 100 kg), alytiškė I. Milenina 
(60 kg), jurbarkietė L. Ručinskaitė 
(64 kg), telšietė I. Beglecovaitė (72 
kg) ir šaulietė I. Ruzgytė (80 kg). 
Sėkmingiausios, buvo 17-18 metų 
grupės Lietuvos merginos, kurios 
nugalėjo komandų įskaitoje, o čem
pione tapo ukmergiškė Š. Dragū
naitė (60 kg).

BOKSAS: lietuvis A. Osmans- 
kis (iki 81 kg) iškovojo bronzos me
dalį Vengrijoje vykusiame pasaulio 
jaunių (iki 17 metų) čempionate. 
Lietuvos rinktinė komandų įskaito
je pasidalijo 13-15 vietomis su Gu
dija ir Lenkija. 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. 
3.00% už 2 m. GIC invest. 
3.25% už 3 m. GIC invest. 
4.00% už 4 m. GIC invest. 
4.50% už 5 m. GIC invest.
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.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.4.00%

.5.45%

.5.60%

.6.25%

.6.45%

.4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) 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 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

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

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

stra Travel_______
& Services Inc

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 rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d.
Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

1111111111111111111111

■■■■■■■■■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Lina Kuliaviene

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!
17 birželio, 10 dienų - Montrealis, Quebec City, Rytų Kanada;
27 rugsėjo, 13 dienų - Austrija, Šveicarija, Prancūzįja-Liurdas, Monte Carlo
28 spalio, 15 dienų - Italija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija-Liurdas, Fatima
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.

@ TORONTO, Ont. M6R 2L2
MEDELIS i.iiijjisLnAi -r. -z--«««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.

__________ * Jk_*__________________________
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c._____ .
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Išlydėjom į Tėvo namus
Atsisveikinant su a.a. sesele Augusta Sereikyte Putname

Prikelkime Prisikėlimo šventovę
KUN, TOMAS KARANAUSKAS

Sesuo Augusta gimė 
1907.III.19 Burios vsd., Kurklių 
vis., Ukmergės aps., baigusi Uk
mergės gimnazijų 1927 metais, 
studijavo VDU teologijos-filo
sofijos fakultete istoriją, pedago
giką ir sociologiją. Dar būdama 
gimnazijoje pradėjo veikti su atei
tininkais ir pavasarininkais, buvo 
išrinkta Moksleivių ateitininkų 
sąjungos reikalų vedėja. Plačiai 
važinėjo po Lietuvą, organizavo 
ateitininkes, rūpinosi jų veikla. 
1929-1930 metais A. Sereikytė 
priklausė “Birutės” ateitininkų 
draugovei, buvo jos pirmininkė.

1931 metais ji buvo išrinkta į 
VDU studentų atstovybę. Ji ypa
tingai mylėjo jaunimą ir mielai su 
juo dirbo. Tuo metu A. Sereikytė 
ypatingai rūpinosi Naujosios vai
dilutės 'žurnalo leidimu ir jo plati
nimu.

Nepamiršo ir Moters žurnalo 
platinimo. Be ateitininkų ir pava
sarininkų, A. Sereikytė daug dir
bo ir su Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Ji rūpinosi visokeriopu 
moterų švietimu. 1933 metais 
švenčiant Lietuvių katalikių mo
terų draugijai 25 metų veiklos su
kaktį Kaune buvo sudarytas kong
resui rengti komitetas, kuriame 
A. Sereikytė buvo reikalų vedėja. 
Jai teko pats sunkiausias, viso
kiausių darbų paruošimas.

Praėjus kongresui A. Serei
kytė 1936 metais įstojo į N.Pr.M. 
M. seserų kongregaciją Marijam-

A.a. seselė AUGUSTA SEREIKYTĖ

Pasaulio jaunimo dienos
Informacija iš organizacinio komiteto posėdžio

Pasaulio jaunimo dienų 
(PJD) lietuvių organizacinio ko
miteto posėdis įvyko š.m. gegu
žės 13 d. Prisikėlimo parapijos 
kavinėje. Dalyvavo svečias iš v 
JAV vyskupas Paulius Baltakis, 
Toronto ir Hamiltono parapijų 
klebonai - Anapilio prel. Jonas 
Staškevičius, Prisikėlimo - kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, Ha
miltono Aušros Vartų parapijos 
kun. Juozapas Žukauskas, 
OFM., kiti tų parapijų kunigai 
bei komitetų vadovai ir nariai.

Buvo padaryti pranešimai 
įvairiais maldininkų iš Lietuvos 
ir kitų kraštų priėmimo klausi
mais bei vietinių dalyvių pasi
ruošimo reikalais. Nakvynių pri
vačiose šeimose jau yra parū
pinta daugeliui atvykstančių, ta
čiau reikia dar patalpinti 60 
maldininkų. Šeimoms, priiman
čioms keliautojus, informacinis 
posėdis įvyks birželio 18 d. Pri
sikėlimo parapijoje.

Šeimos, galinčios priimti 
bent du ar tris maldininkus nak
vynei liepos 22-27 (penkios nak
tys), prašomos skambinti KLB 
telefonu (416 533-3292), palikti 
atsakovui pavardę ir telefoną.

Pirmieji atvyks pranciškonų 
“Šlovinimo” giesmininkų grupė 
ir muzikinė grupė “Rebeka” iš 
Plungės. Jie skris per Prahą į 
Torontą liepos 14 d. Autobusu 
vyks pirmiausia į Hamiltoną, 
kur jie pabus iki liepos 18 d. Tą 
dieną per Helsinkį ir Amsterda
mą atskris kiti maldininkai, bus 
vežami į Otavą, Diecezinių die
nų renginiui, grįš pirmadienį, 
liepos 22 d. Tą vakarą maldinin
kus globojantys pasiims juos į 
namus.

Antradienį, 12 v. dienos, 
planuojama gegužinė High par
ke, kur lietuviams bus surengtos 
vaišės ir programa. PJD pra
džios Mišios ir koncertas vyks 
Exhibition Place, 4 v.p.p. Tre
čiadienį, ketvirtadienį ir penkta
dienį, liepos 24, 25 ir 26 d.d., 
maldininkai rinksis kas rytą į 
Prisikėlimo parapijos patalpas 
kateketinėms sesijoms ir Mi
šioms, po to vyks į įvairius PJD 
renginius mieste. Liepos 25, 
ketvirtadienį, numatyta išvyka 
autobusais į Anapilį, Niagara 
Falls, Hamiltono Aušros Vartų 
parapiją. 

polėje. Daug kam buvo didelė, 
nelaukta staigmena, kad ji, bū
dama tokia žinoma katalikų vei
kėja, pasitraukė į ramybės ir susi
kaupimo namus. Dievo kviečiama 
ji atsiliepė: “Taip, Tėve, mane 
šauki ir aš dabar eisiu į Tavo tar
nybą”. Atlikusi noviciatą vienuo
lyne, sės. Augusta 1937 metais at
liko vienuolės įžadus, Lietuvos 
vyskupams leidžiant, sugrįžta tęsti 
savo darbo Lietuvių katalikių mo
terų draugijoje iki 1940 metų.

1941 metais, karo audros nu
blokšta, sės. Augusta atsidūrė Ar
gentinoje. Tenai ji įsijungė į lietu
vių veiklą. Pagaliau 1943 metais 
sės. Augusta atvyksta į JAV ir čia 
įsijungia į dar besikuriančios savo 
kongregacijos veiklą. Ji rūpinosi 
mergaičių stovyklavietės įsigijimu 
ir jos suorganizavimu, ypač po 
1945 metų, kai pasibaigus karui, 
pradėjo iš Europos atvykti nauji 
lietuvių tremtinių būriai. Tada at
sirado daug lietuviško jaunimo, 
kuriam labai buvo reikalingos va
saros stovyklos. Šiuo tikslu sės. 
Augusta lankė lietuvių telkinius, 
aiškino ir ragino tėvus siųsti savo 
vaikus į lietuvišką, seserų tvarko
mą stovyklą.

1960 metų eigoje sės. Augus
ta taip pat rūpinosi Matulaičio 
slaugos namų projektavimu, sta
tyba ir lėšų telkimu. Pagaliau 
1960 metais jie buvo užbaigti ir 
pašventinti. Seselė Augusta nuo 
1960 iki 1966 metų buvo kongre
gacijos vadovė - provinciolė. Tuo 
pačiu metu ji buvo ir Lietuvaičių 
seserų instituto pirmininkė.

Velionė mirė 2002 m. balan
džio 25 d. po ilgos ligos, sulaukusi 
95 metų amžiaus.

Miela sės. Augusta, tegul Jū
sų genialumas, veiklumas ir šven
tumas reiškiasi ir mūsų gyvenime, 
pilname dvasinių ir fizinių kentė
jimų, bet visados nušviestame 
giedrumo ir meilės spindėjimo iš 
Jūsų.

Su liūdesiu atsisveikiname su 
Jumis, sės. Augusta. Mes kiekvie
nas esame šiandien mūsų tarnys
tės pasiuntinybėje, kurią Jūs per- 
ėmėte ir tęsėte pirma mūsų. Ilsė
kis Višpaties ramybėje ir Jo prie
globstyje.

Šeštadienį, liepos 27, visi 
Prisikėlimo par. patalpose iš ry
to palieka savo bagažą, vyksta į 
Downsview Lands vigilijai su 
Popiežiumi, lieka ten per naktį 
su visais PJD dalyviais. Sekma
dienį keliautojai grįš į Prisikėli
mo parapiją prieš išvykdami į 
oro uostą skrydžiams atgal į Eu
ropą.

Atvykstantiems iš Lietuvos 
rengiamas leidinėlis, kuriam is
torinę informaciją apie Toronto 
lietuviškas institucijas parašė 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
moksleiviai. Jame bus sukaupta 
keleiviams naudinga informaci
ja apie susisiekimą Toronte ir 
pan.

Jaunimo (16-25 m. amžiaus, 
t.y. ne profesionalų) meno pa
rodą Prisikėlimo parapijoje 
PJD laikotarpiui įsipareigojo 
surengti Elena Astrauskaitė ir 
Livija Jonaitytė. Norintys daly
vauti prašomi skambinti pasta
rajai telefonu 416 239-3421. Kū
rinių tematika turėtų būti labiau 
dvasinio pobūdžio, negu pasau
lietiško.

PJD informacijos stalas 
veiks visą savaitę Prisikėlimo 
parapijoje - nuo pirmadienio 
iki sekmadienio, liepos 23 d. (4- 
7 v.v.), liepos 24, 25, 26 ir 27 
d.d. (9 v.r. - 1 v.p.p.), ir liepos 
28 d. (8-11 v.r. ir 4-7 v.v.). Infor
macija teikiama šioje parapijo
je, kuri buvo paskirta lietuvių 
maldininkų centru, kaip esančiu 
arti požeminio traukinio.

Besiruošdamos PJD Toron
te, balandžio pabaigoje vietinio 
lietuviško jaunimo grupelės ap
lankė 10,000 Villages ir dalyvavo 
Taize pamaldose. Gegužės 31d. 
liturginis komitetas kviečia jau
nimą aplankyti ir padirbėti pora 
valandų Scott Mission benamių 
prieglaudoje. Norintys dalyvauti 
prašomi skambinti Onutei Sta
nevičiūtei telefonu 416 762- 
2572.

Pasiruošimas šiai išskirtinei 
šventei yra nepaprastai svarbus, 
kaip ir dalyvavimas pačiuose 
PJD renginiuose, rašo Popie
žius Jonas Paulius II. Jis neabe
joja, jog pasiruošimo pastangų 
vaisiai liks visiems nepamaino
mas PJD reiškinys. Dlv.

Išniekinta ir suniokota Pa
minklinė Prisikėlimo šventovė 
Kaune buvo grąžinta (1990 m.) 
tikintiesiems. Prasidėjo atstaty
mo darbai. Tačiau dėl lėšų sty
giaus (negaunant paramos iš 
valstybės) kelerius metus darbai 
buvo beveik sustoję (buvo vyk
domi tik kai kurie darbai už au
kotojų lėšas). Pastaraisiais me
tais, gavus iš valstybės nors ir 
nežymią finansinę paramą, at
statymo darbai suaktyvėjo. Jau 
atlikti šie darbai: išgriautos ir 
pašalintos buvusios viduje gelž
betoninės konstrukcijos, sutvir
tintas (iš vidaus) ir nutinkuotas 
iš išorės bokštas, nutinkuota 
viršutinė šventovės (centrinės 
navos) dalis ir kita. Iki 2001 m. 
pabaigos atliktų darbų apimtis 
jau viršijo 7 mln. Lt., iš kurių 3.5 
mln. Lt. skyrė valstybė, kitą dalį 
sudaro žmonių aukos.

Praėjo daugiau kaip dešimt 
metų nuo šventovės atstatymo 
pradžios. Tačiau tenka apgailes
tauti, kad, nepaisant atstatymo 
komiteto pastangų, 2002 m. 
Lietuvos valstybės biudžete nė
ra numatytas finansavimas šios 
šventovės atstatymui. Šiuo metu 
įsiskolinimas statybinėms orga
nizacijoms už atliktus dar 2001 
metais darbus viršija 250,000 Lt. 
Nutraukus valstybės paramą, 
sunyks ir tai, kas jau padaryta. 
Mus labai stebina ir kai kurių 
dabartinės valdžios aukštų pa
reigūnų požiūris į šį Nepriklau
somybės simbolį, priskiriantis jį
eilinei šventovei, kai tuo tarpu 
šios šventovės didingumas ir 
svarba yra daugiaplanė: istori
ne, tautine, architektūrine ir 
dvasine prasmėmis. Dėl savo 
unikalumo, geografinės padė
ties, erdvės, išplanavimo ir gerų 
akustinių savybių (1000 sėdimų 
vietų, 5000 maldininkų), neabe
jojame, kad ši šventovė taps vie
nu iš svarbiausių kultūros židi
nių, turistų traukos centrų Lie
tuvoje, kur be sakralinės paskir
ties renginių galės vykti pasauli
nio lygio klasikinės muzikos kon
certai, istorinių datų iškilmingi 
paminėjimai, kiti renginiai. Mi
nėtas galimybes patvirtina ir čia 
jau surengti koncertai.

Šiuo metu neatidėliotinai 
būtina sustabdyti šventovės toli
mesnį irimą nuo atmosferinio 
poveikio, - nutinkuoti apatinę 
(pagrindinę) šventovės dalį, su
tvarkyti stogą. Todėl kreipiamės 
į Lietuvos visuomenę (verslinin
kus, pavienius žmones) bei už
sienio lietuvių bendrijas prisidė-

Anapilio vaikučių choras “Gintarėliai” gieda Mišių metu Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje š.m. gegužės 19 d.

Lietuviai
(Atkelta iš 4-to psl.) 

si tų pirmųjų gyventojų vaikai ir 
vaikaičiai. Nuo jaunystės jie čia 
praleisdavo savaitgalius, ir Va- 
saga juos traukia.

Įvestas vandentiekis ir ka
nalizacija. Miestelio link išaugu
sios didelės maisto ir kitokios 
krautuvės, o ir pats Vasagos 
miestelis sparčiai auga ir plečia
si. Ant ežero kranto dar daug 
nuosavybių lietuvių rankose. 
Nors ir nedaug yra likusių pir
mųjų Vasagoje kūrimosi pionie
rių, dar vis jie susirenka vaka
rais prie ežero pasižiūrėti saulė
lydžio, pasidalinti dienos įvy
kiais. Prisimena dažnai ir praei
tus laikus... Nors sunkiai jie dir-

Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Taip dabar atrodo Lietuvos Prisikėlimo šventovė Kaune, laukianti 
intensyvesnių atstatymo darbų

Ant Prisikėlimo šventovės (Kaune) stogo terasos koplyčia žuvusiems 
kovose už Lietuvos laisvę

ti aukomis atstatant šį Lietuvos 
Nepriklausomybės simbolį.

Viliamės, jog prikeldami 
Prisikėlimo šventovę tam tikra 
prasme padėsime ir mūsų tautai 
prisikelti dvasiškai, padėsime la
biau vertinti tikrąsias vertybes, 
pasitikėjimą savimi, tikėjimą 
ateitimi.

Paminklinės Prisikėlimo šven
tovės atstatymo komiteto atsisk. 
sąskaita litais - nr. 10002254880, 
atsisk. sąskaita valiuta - 
100342976 “AB Hansa” banko 
Kauno regiono skyriuje; banko 
kodas - 73000. Užsienyje gyve
nantys aukas gali pervesti ir per 
Katalikų religinę šalpą: Lith
uanian Catholic Religious Aid,

A. a. Gediminui Vindašiui 
mirus, išreikšdamos užuojautą 
jo šeimai ir giminėms, Ramutė 
Kudirkienė ir Marija Rybienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Vytauto Narušio atmi-

Vasagoje 
bo, bet žinojo, kad dirba sau, 
kad kuria čia lietuvišką kampelį, 
nors ir toli nuo tėviškės.

Savaitės dienomis čia ramu, 
bet savaitgaliais suvažiuoja ligi 
šimto tūkstančių vasarotojų. 
Jiems įtaisytos sustojimo aikšte
lės, išmūryti patogumų kamba
riai, paruošti stalai, kad atvažia
vusios šeimos galėtų praleisti vi
są dieną, čia pavalgyti ir poil
siauti. Paplūdimys yra bendras 
visiems. Pašaliniai atvažiuojan
tys už tuos patogumus turi užsi
mokėti nustatytą mokestį. Va
karais ir naktimis, ypač savait
galiais, čia budi policija. Laužų 
kūrenti negalima ir tik retkar
čiais pasigirsta lietuviška daina. 
Vasaga virsta miestu ant ežero 
kranto. Daug lietuvių pensinin
kų čia gyvena nuolatos, Švento
vės pastatas gražiai pertvarkytas 
ir pritaikytas žiemos metui. Lie
tuvių telkinys dar gana stiprus ir 
gražiai tvarkosi. Kiekvieną sek
madienį čia vyksta pamaldos, vi
sų Svarbių lietuviškų sukakčių 
minėjimai, o vasaros savaitga
liais linksmos gegužinės. P.B.

361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, USA.

Paaukoti galima ir paskam
binus atitinkamais telefonais 
(skambinant tik Lietuvos terito
rijoje): - paskambinę telefonu 
890080019 paaukosite 10 Lt., 
paskambinę telefonu 890070019 
paaukosite 5 Lt.

Pastarosios aukos, paten
kančios į Šventovės atstatymo 
komiteto sąskaitą, bus prisu- 
muotos prie Jūsų telefono abo
nentinio mokesčio.

Iš anksto dėkojame.
Prof. Vytautas Nezgada, 

Paminklinės Prisikėlimo švento
vės atstatymo komiteto narys 

(tel. 8-27/263485)

nimui, užjausdama dukterį Al
doną, vaikaičius, gimines ir arti
muosius, Aldona Falikauskienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

Alinos ir Kazimiero Žilvy
čių 50 metų vedybinės sukakties 
proga Aldona Falikauskienė, 
Brantford, Ont., Tėviškės žibu
riams aukojo $20.

“Vilniaus” rūmuose gegu
žės 8 dieną buvo pagerbti Sta
nislovai, kurių čia gyvena net 
trys: Stasys Kuzmickas, Stasys 
Pranckevičius ir Stasys Kalytis. 
Tuoj po gegužinių pamaldų jie 
buvo pasveikinti, palinkėta jiems 
sveikatos ir sėkmės, sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Stasiai pavai
šino visus įvairiais skanumynais 
ir gėrimais, padėkojo už jų pri
siminimą ir pagerbimą.

P. Norušienė

Mirusiųjų prisiminimas
Pavasarinis kapinių lanky

mas įvyko gegužės 26, sekma
dienį. Pasitaikė malonus oras, 
tad Mišias buvo galima aukoti 
Šv. Jono kapinių koplyčioje, 3 v. 
p.p. Mišias koncelebravco prel.
J. Staškevičius, kun. V.’ Staške
vičius, kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. E. Jurgutis, OFM, 
kun. J. Žukauskas, OFM, kun.
K. Kaknevičius, kun. Edmundas 
Putrimas, pasakęs ir pamokslą. 
Giedojo Prisikėlimo parapijos ir 
Lietuvos kankinių šventovės 
jungtinis choras. Autoaikštėje ir 
kapinėse judėjimą tvarkė To
ronto VI. Pūtvio kuopos šauliai, 
garsiakalbių sistemą kapinių 
koplyčioje - Vladas Paliulis. 
Anapilio salėje Lietuvos kanki
nių parapijos KL katalikių mo
terų skyrius suruošė kapinių 
lankymo pietus. Buvo galima 
pietauti, alučiu bei vynu atsigai
vinti ir pabendrauti ištisą dieną. 
Kanados lietuvių muziejuje-ar- 
chyve vyko jaunų menininkų pa
roda, kuri susilaukė daugelio 
lankytojų. Visa didžiulė Anapi
lio sodyba buvo pilna žmonių, 
atvykusių iš Toronto, Hamilto
no, Oakvilės bei kitų vietovių. 
Po žiemos atnaujintos kapavie
tės buvo išpuoštos pasodintomis 
gėlėmis, kai kur žibėjo uždegtos 
žvakutės prisimenant amžiny
bėn iškeliavusius, kurių jau čia 
priskaitoma apie pusketvirto 
tūkstančio.Dlv.
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Nemokamas namų Įvertinimas

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

''40V 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 RB.Ity Ine.

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s. m s Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Informaciją teikia administratorius L. Baziliauskas tel. 905 279-8226



A.a. KAZYS BARONAS (dešinėje), žurnalistas, nuolatinis ir uolus Tėviškės 
žiburių bei kitos lietuviškos spaudos bendradarbis, visuomenininkas, Ka
nados ir Vokietijos lietuvių bendruomenių veikėjas, mirė š.m. gegužės 20 d. 
Viernheimo mieste, Vokietijoje, kur jis su šeima gyveno pastaruosius 20 
metų. Po atsisveikinimo Viernheimo kapinių koplyčioje velionies palaikų 
urna palaidota Miunchene, kur gyvena jo duktė Jūratė. Nuotraukoje velio
nis, tuometinis Vasario 16 gimnazijos reikalų vedėjas, su tos gimnazijos 
kuratorijos valdybos pirmininku kun. A. J. Bernatonių, kapucinu, ir gim
nazijos ūkio reikalų vedėju A. Veršeliu

« TORONTO^
Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
sekmadieninės Mišios vėl bus tę
siamos įprasta tvarka - 2 val.p.p.

- Anapilio kriygyne galima 
įsigyti: Viktoro Suvorovo knygą 
Savižudybė (kodėl Hitleris užpuolė 
Sov. Sąjungą), mons. K. Vasiliaus
ko knygas Širdies neskiriamasis ir 
Mūsų atsiminimuose.

- Panevėžio vyskupija prašo 
paramos vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje. Aukos 
priimamos per mūsų parapiją.

- Arkiv. Sigitas Tamkevičius 
prašo paramos Kaune įsteigtiems ir 
dar steigiamiems Vaikų dienos cent
rams, kuriuose benamiai ir skurdan 
patekusių šeimų vaikučiai pavalgo, 
paruošia pamokas, praleidžia savo 
laisvalaikį ir randa prieglobstį bei 
užtarimą.

- Mišios birželio 2, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Penkauskų ir Trinkų 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Bronių Pakštą (III 
metinės); Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje birželio 1, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Domicėlę Bartulienę.

Muziejaus-archyvo žinios
- Į jaunų Kanados lietuvių dai

lininkų parodos atidarymą susirin
ko ir menu grožėjosi apie 200 sve
čių. Parodos atidarymo iškilmes fi
nansavo “Paramos” kredito koope
ratyvas. Premijoms $1,000 paskyrė 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvas. Vertinimo komisijos 
nuosprendžiu, pirmą premiją lai
mėjo Andrius Butkevičius (Wind
sor), antrą - Kristina Baliūnaitė 
(Torontas), trečią premiją laimėjo 
Kris Jurėnas (Barrie).

- Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo lankymo valandos sekma
dieniais: nuo 10.30 v.r. iki 11 v.r. ir 
nuo 12 v.d. iki 6 v.v.; pirmadieniais: 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Muziejaus 
vedėja dr. Rasa Mažeikaitė. Muzie
jaus tel. 905 566-8755.

Maironio mokyklos žinios
- Prisikėlimo parapija paauko

jo $1,500 Maironio mokyklai. KLB 
Toronto apylinkė - $200. Nuošir
dus ačiū.

- Pamokos vyks iki birželio 8 
d. Paskutinę dieną prašome atsi
imti vaikus 11.30 v.r.

- Aktyviai dirbę mūsų mokyk
loj J. Kriščiūnienė, G. Sinskaitė, R. 
Rusinienė, B. Batraks, A. Rusinas 
ir K. Gruodytė numato truputį pa
ilsėti. Dėkojam visiems už gerą 
darbą.

- Gausiai dalyvavo svečiai, tė
vai ir mokytojai mokslo metų už
baigime Prisikėlimo parapijos pa
talpose gegužės 24 d., 6.30 v.v. Iš
kilmingas vakaras pradėtas abitu
rientų eisena - gražus būrys jau
nuolių įžengė į salę. Mokyklos ve
dėja Aid. Simonėlienė tarė žodį. 
Vyko aštunto skyriaus ir aukštes
niųjų lituanistinių kursų abiturien
tams diplomų įteikimas, kurį atliko 
jų mokytojos Gintarė Sinskaitė ir 
Nijolė Benotienė. Darius Kuras ir 
Algis Valiulis atsisveikino aštunto 
skyriaus abiturientų vardu; Rūta 
Samonytė ir Tomas Kuras atsi
sveikino aukštesniųjų lituanistinių 
kursų vardu. Vyko padėkų ir žy
menų įteikimas. Kun. Algimantas 
Žilinskas sukalbėjo maldą prieš 
šiltą ir labai skanią vakarienę.

Meninę programą atliko aš
tunto skyriaus abiturientai. Stebė
jome gražų šokį Lietuviškas kaimas 
- tautos lobių skrynia, atliktą tauti- • 
niais drabužiais apsirengusio jauni
mo. Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų abiturientai suvaidino Papročius 
ir tradicijas, prie ilgo stalo, aptiesto 
tautine drobe. Taip ir buvo įdomiai 
apibūdintas giminystės žodynas. 
Rūta Samonytė maloniai nustebino 
bei prajuokino visus savo sukurta 
satyriška kalba apie ateities planus 
savo klasės draugams. Jurgis Kulie
šius, tėvų komiteto pirmininkas, 
baigė programą nuoširdžia padėka 
visiems. Dainius Šileika atliko pra
nešėjo pareigas, o Lilija Turūtaitė 
akompanavo. Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Birželis yra skirtas Jėzaus šir

dies garbinimui. Jėzaus širdies lita
nija bus kalbama šiokiadieniais po 
7 v.v. Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadieniais po kiekvienų Mišių.

- Kunigų rekolekcijose Šv. Au
gustino kunigų seminarijoj nuo pir
madienio iki penktadienio praeitą 
savaitę dalyvavo kun. Eugenijus 
Jurgutis, OFM, šią savaitę dalyvau
ja kun. Edis Putrimas ir klebonas.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Gintarė Sinskaitė ir Ričardas 
Kalendra.

- Pakrikštytas Andrius Jonas, 
Gailės (Jonytės) ir Justino Rasų 
sūnus.

- Australijoj mirė a.a. Bronė 
Naujokaitienė, Genės Vyšniauskie
nės sesuo.

- Sibirinių trėmimų paminėji
mas parapijoje įvyks birželio 16 d. 
per 10.30 v.r. Mišias, kuriose giedos 
parapijos ir “Volungės” chorai. Po 
šio giedojimo abu chorai pradės 
vasaros atostogas.

- Pirmą mėnesio šeštadienį, 
birželio 1, Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi rožiniui ir Mišiom 
10.30 v.r. Po Mišių muzikos studijoj 
vyks dr-jos narių susirinkimas.

- Parapijos jaunimas yra skati
namas registruotis ir dalyvauti Pa
saulio jaunimo dienose. Užsiregis
travę gaus pasus į visus PJD įvy
kius, Toronto miesto transportaciją 
ir maistą.

- Mišios sekmadienį, birželio 
2: 8 v.r. už Mariją Miceikienę; 9.15 
v.r. už a.a. Antaną Žemaitaitį; 
10.30 v.r. už a.a. Petronėlę ir Anta
ną Poškus, už a.a. Stefaniją ir An
taną Dvaranauskus, už a.a. Rimą 
Jurcevičių; 12 v.d. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, birželio 2, 11.15 

v. ryto pamaldos su Šv. Komunija.
- Pirmadienį birželio 3, 7 v.v. 

šventovės patalpose - bendras lie
tuvių ir anglų parapijų patalpų ko
miteto posėdis.

- Birželio 23 d., įvyks tradicinė 
parapijos iškyla, pradedama pamal
domis 11 v. ryto Richard’s Memo
rial Parke, Mississaugoje. Parkas 
yra prie Lake Ontario kranto, į pie
tus nuo Lakeshore Blvd. West ir 
Mississauga Rd.

- Praeitą sekmadienį, gegužės 
26, pamaldose buvo prisiminti a.a. 
Adelė Milda Pacaitė-Dauginienė, 
gimusi 1903 m. lapkričio 23 d. Ly
duvėnuose, Raseinių apskr., mirusi 
1987 m. spalio 22 d. Toronte bei jos 
vyras a.a. Jurgis Dauginis g. 1902 
m. balandžio 11 d. Ubėsiuose, Kel
mės apskr., miręs 1987 m. balan
džio 27 d. Toronte. Abu palaidoti 
Šv. Jono kapinėse, Mississaugoje. 
Paliko liūdinčius: dukrą Eleną Ju- 
zukonienę, vaikaičius - Algį Juzu- 
konį, Rūtą Jaglowitz ir Vidą Juzu- 
konytę; provaikaičius - Valę, Vytu
ką, Liną, Miką ir Matą, sūnus Bro
nių ir Valterį, vaikaičius Wally ir 
Ričardą, provaikaičius - Alicią, 
Andriuką, Natašą ir Ryan bei gimi
nes Amerikoje, Vokietijoje ir Lie
tuvoje.

Lietuvių Namų žinios
- Gegužės 26 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 233 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino LN vyrų būrelio pirm. 
T. Stanulis. Svečių knygoje pasirašė 
garsus NHL lietuvių kilmės žaidė
jas, šiuo metu rungtyniaujantis 
“Phoenix Coyotes” klube Sean 
Burke su žmona Leslie, B. M. Bur
ke iš Windsoro, Ont., P. Sergautis 
iš Londono, Ont., V. S. Kadis iš 
Edmonton, Alta, R. A. Kassault iš 
North Barrington, IL, JAV, E. 
Luošienė iš Kauno.

- LN valdybos posėdis - birže
lio 13, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Dėmesio visoms lietuviškoms 
organizacijoms. Yra dar paskutinė 
galimybė savo veiklos aprašymą 
įdėti į šiuo metu baigiamą ruošti 
Lietuvių Namų 50-mečio jubiliejinį 
leidinį. Pageidautina aprašymus pa
teikti kuo skubiau, t.y. iki birželio 5 
d., arba paskambinti į LN raštinę, 
tel. 416 532-3311 ir pranešti apie

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE ĮVYKS

NIAGAROS
TARPTAUTINIS

KAMERINĖS MUZIKOS FESTIVALIS 
MENO VADOVAS ATIS BANKAS

BIRŽELIO MUZIKINE MOZAIKA
š.m. birželio 1, šeštadienį, 5 v.p.p.

PROGRAMOJE: populiarūs klasikinės muzikos kūriniai, kuriuos atliks LINDA 
MARCINKUTĖ, ATIS BANKAS, ILONA BERESNEVIČIENĖ, taip pat latvių, italų, ir 
ukrainiečių atlikėjai. Bilietus galima užsisakyti tel. 416 766-9959, 416 530-4050. 
Bilieto kaina $35 (čekius prašome adresuoti labdaros organizacijai CANADIAN CHAMBER 
ACADEMY).

VAKARO METU JŪSŲ LAUKIA VAIŠĖS SU VYNU
Pelnas skiriamas Niagaros Tarptautiniam kamerinės muzikos festivaliui

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS”

METINĮ KONCERTĄ
“Scii lodą sodina ”

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
Įėjimas - $12 Rengia “Gintaro” ansamblis

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame

TEMIMŲ 1MIIIMĘJI1I1MIE 
birželio 13, ketvirtadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje (1 Resurrection Rd ).Visos organiza
cijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 6.30 valandą 
vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir Sibire 
žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

ŠAIPOS GOLFO VARŽYBOS
Lietuvių kredito kooperatyvas “PARAMA” 

kviečia visus dalyvauti pirmosiose 
ŠALPOS GOLFO VARŽYBOSE

PARAMA

'■ T 7 š.m. birželio 23, sekmadienį, 1 v.p.p.
y Y ▼“Harbourview Golf & Country Club” aikštyne 

' (prie 400 ir 89 greitkelių)
MFF*9 5 2 jį Kaina - $125 asmeniui
' 2 O Q (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

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

Tinklapis: www.parama.ca

Šiais metais KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
ŠVENČIA 50) METŲ JUBILIEJŲ

Paskirkite š.m. lapkričio 8-9-10 d.d. savaitgalį šiai šventei
Numatyta plati programa: KLB tarybos suvažiavimas, sporto varžybos, šeštadienio 
popietė su visų kartų rateliais, dainomis, šokiais, vakare iškilmingas pokylis. 
Sekmadienį bus pašventintas KLB kryžius, visose parapijose vyks pamaldos, po 
pietų iškilmingoj akademijoje bus pateikta 50 metų KLB veiklos apžvalga. Kanados 
lietuvių muziejuje veiks mūsų veiklos nuotraukų paroda, yra leidžiamas 
sukaktuvinis leidinys.

SEKITE VISUS KITUS PRANEŠIMUS "TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE"

KLB krašto valdyba

aprašymo įteikimo datą.
- Birželio 5 d., 7 v.v., LN sek

lyčioje įvyks LN visuomeninės veik
los būrelio posėdis.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galite ne tik skaniai papie
tauti, bet ir pasiskaityti naujausių 
žinių iš Lietuvos dienraščių, pasi
žiūrėti Lietuvos televizijos laidų, 
pasinaudoti interneto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- “Labdaros” slaugos namams 

reikia tarnautojų. Ypač reikalingos 
lietuviškai kalbančios, diplomuotos 
ar turinčios patirtį gailestingos se
serys. Darbo prašymus prašome 
siųsti raštu: Mrs. Joan Ciupek, c/o. 
Lietuvių Namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6 arba fak- 
suoti 416 233-5519. Yra galimybių 
kai kuriems darbams pasiruošti 
specialiuose kursuose.

DĖMESIO!

Operos vakaras, įvykęs pra
eitą šeštadienį, gegužės 25, Pri
sikėlimo parapijos salėje, su
traukė porą šimtų žiūrovų, ku
rie klausėsi ištraukų iš įvairių 
populiariųjų operų. Iš lietuvių 
programoje dalyvavo sol. Algir
das Kynas, pianistė Edita Mor
kūnienė ir smuikininkė Audro
nė Šarpytė. Šį vakarą rengė ir jo 
pelną Prisikėlimo parapijos sta
tybos vajui paskyrė “Opera En
core”.

A.a. Kazimiero Simaičio 4 
metų mirties prisiminimui žmo
na Elena ir šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $70.

A. a. Juozo Samušio mirties 
prisiminimui Bronius Barisas 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.
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A. a. Jurgio Gudinsko de
šimties metų mirties prisimini
mui pagerbti sesuo Onutė Mel- 
nykienė Tėviškės žiburiams au
kojo $300.

Alinos ir Kazimiero Žilvy
čių 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga Stasys Matu
lionis, Brantford, Ont., Tėviškės 
žiburiams aukojo $25.

Alinos ir Kazimiero Žilvy
čių 50 metų vedybų sukakties 
proga Nijolė Raccvičienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $25.

A. a. Gedimino Vindašiaus 
šviesiam atminimui pagerbti, 
užausdama jo žmoną Onutę, 
vaikus, seserį ir brolį bei visus 
artimuosius, Aldona Čerškienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

Sibirinių trėmimų minėjimą 
rengia Montrealio Baltiečių federa
cijos vardu latvių bendruomenė 
2002 m. birželio 16, sekmadienį, 1 
vai. p.p. Aušros Vartų šventovėje. 
Vyks ekumeninės pamaldos. Kvie
čiami visi gausiai dalyvauti ir prisi
minti tūkstančius tremtinių.

Aušros Vartų parapijos chorų 
garsajuostės (kompaktinio disko) 
sutiktuvės bus birželio 9 sekmadie
nį, po pamaldų Aušros Vartų para
pijos salėje. Garsajuostės turinį su
daro giesmės ir dainos, įgiedotos 
parapijos choro, vyrų okteto ir ma
žojo choro “Aušra” lietuvių ir loty
nų kalbomis. Kviečiami visi pasi
klausyti. Galima bus ją ir įsigyti.

Sol. Elzbietos Kardelienės dai
nininkų trečiojo konkurso komisija 
paskyrė I-ojo laipsnio diplomą ir 
sol. E. Kardelienės premiją IlI-ojo 
kurso studentui Mindaugui Putnai. 
Jis yra gimęs 1981 m. Dabar studi

Jaunimo būrys, kuris priėmė Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo
sakramentą iš vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, rankų 2002 m. gegužės 5 
d. Montrealio Aušros Vartų šventovėje Nuotr. L Staškevičiaus

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

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Vygos ir Vyto Augėnų 50 
metų vedybų sukakties proga 
Br. Žiobienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A. a. Marytei Miceikienei 
mirus, Ona ir Bronius Ser
gančiai jos atminimui pagerbti 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Vytautui Narušiui mi
rus, užjausdamas dukrą Aldoną, 
vaikaičius ir Žilvyčių šeimą, Sta
sys Matulionis, Brantford, Ont., 
tėviškės žiburiams aukojo $25.
IEŠKAU moters prižiūrėti ligonį 
senuką ir gyventi kartu. Skambinti 
tel. 416 762-4158.
REIKALINGA ateinanti auklė 1.5 
metų mergaitei. Skambinti tel. 416 
760-8584.

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.
RENGIAMAS “AUŠROS” GIM- 
NAZIJOS 1941 metų laidos abitu
rientų susitikimas Lietuvoje, Kau
ne š.m. rugsėjo 21-22 dienomis. 
Norintys apie tai daugiau informa
cijos prašomi klausimus siųsti E- 
paštu danuzis@aol.com arba faksu 
1 248 344-0782 Danutei Anužienei 
(Neveravičiūtei).

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisėsaugos 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621 -1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Toronto, Ontario M9B 5C9

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.l.s.,o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

(2724)

juoja Klaipėdos universiteto menų 
fakultete dainavimą pas doc. O. 
Glinskaitę.

Baltiečių menininkų susirinki
mas šaukiamas birželio 3, pirmadie
nį, 7 vai. v. Latvių namuose, Lachine, 
Que. Visi lietuviai menininkai kvie
čiami dalyvauti.

“Rūtos” klubas paskutinį susi
tikimą seselių namuose rengia ge
gužės 29 d. Po to bus susirenkama 
parapijos salėje, į kurią jau perkel
ta biblioteka ir kitas klubo turtas. 
Užtruks kiek laiko, kol biblioteka 
bus visai sutvarkyta ir knygos iš
duodamos pasiskaityti.

A.a. Mykolas /Mike/ Tapa- 
rauskas, 84 m. amžiaus, mirė gegu
žės 17 d. Po gedulinių Mišių Sv. 
Kazimiero šventovėje gegužės 21 d. 
palaidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko du sūnūs, du vaikai
čiai, kiti giminės ir artimieji Kana
doje bei Lietuvoje. B.S.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. O. Kirvaičiai, E 
Mockus (a.a. Vidos Mockuvienės 
atminimui); $50 - S. Stankus.
REIKALINGA PAGALBININKĖ 
vyresnio amžiaus lietuvei. Skam
binti tel. 70S 445-6409; mob. 416 
830-4494.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Nupjaunant, 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.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, 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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:danuzis@aol.com
mailto:tom.senkus@sympaiico.ca

