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Jaunimo dienų belaukiant
Baigiasi mokslo metai. Jaunimui prasideda vasa

ros atostogos - toks įdomumų, džiaugsmų ir malonumų 
laikotarpis. Jis trumpas, bet dažnai paliekantis ilgiau išlie
kančių prisiminimų. Atostogos - taipgi ir poilsio laikas, 
kai pasikeitusi dienotvarkė nejučiomis gaivina, stiprina, 
praplečia ir dvasinius polėkius.

IEMET atostogų metu - jaunimui speciali šventė.
Tai Pasaulio jaunimo dienos Toronte liepos 23-28 

kJ d.d. Suskris, suplauks jaunimas iš visų pasaulio šalių 
kartu kelias dienas pabūti, pasimelsti, pademonstruoti. O 
svarbiausia - pasisakyti už pasirinkimą tikrųjų ir amžinų
jų vertybių, pro kurias ne vienu atveju žmonija praeina 
užsimerkus, arba kažkur per daug skubėdama, suvaržyta, 
gal ir paskatinta valstybinių įstatymų, kurie dažnai jau 
kryžiuojasi su tų vertybių esme, kuri tiksliai ir aiškiai yra 
išdėstyta dekaloge. “Jūs esate žemės druska, jūs esate pa
saulio šviesa”, - skelbia, kviečia ir padrąsina giliai pras
mingas kongreso šūkis. Taip - žmonijai reikia dvasinės 
druskos, kad negestų, reikia šviesos, kad neklaidžiotų. O 
toms būtinoms reikmėms šaltiniai - jaunimas. Tai svar
bus pripažinimas, didelis dėmesys, nekasdienis išaukštini
mas. Bet ir nelengvas įsipareigojimas, o tai tegali trykšti 
tik iš švarių ir gaivinančių versmių. Pastarosioms susida
ryti neužtenka paviršiumi srūvančių srovių srovelių, bet 
reikia gilumos. Užtat amžinųjų Dievo duotų vertybių ieš
kojimas ir suradimas yra ir bus ta didžioji jaunų žmonių 
užduotis, reiškiama įvairiais būdais, neišskiriant nė šio 
plačios apimties sąskrydžio Toronte. Reikia tikėtis, kad 
Pasaulio jaunimo dienos, kaip neeilinis atostogų meto 
renginys, kalbama prasme nuteiks dalyvius ir stebėtojus. 
IŠ LIETUVOS bei kitų posovietinių šalių į tą nepa

prastą šventę įsijungs įspūdingas būrys jaunimo. Per 
dvylika Lietuvos nepriklausomybės metų, šalia dau

gybės kitų uždavinių, rūpintasi ir tautos dvasiniu atgimi
mu, kuriame išskirtinę vagą yra išrėžusi Katalikų Bendri
ja su savo organizacijomis, sąjūdžiais, įvairiomis misijinė- 
mis grupėmis, ir apklausos duomenimis, pasitikėjimo 
klausime užimanti pirmaujančią vietą. Šis iškilumas jokiu 
būdu ne vien džiaugsmui ir pasididžiavimui. Lietuvos 
žmonių pasitikėjimas Katalikų Bendrija pastarąją ir įpa
reigoja. Tačiau antra vertus, žmonės, reikšdami jai pasiti
kėjimą, neturėtų tapti pasyviais stebėtojais, laukiančiais 
“stebuklingų” permainų, vedančių į pasiilgtą geresnį gy
venimą, kuriame ir pats žmogus, be niekur nieko, taptų 
kilnesnis, doresnis. Tokių ar panašių vizijų bei užmojų 
perspektyvoje būtina pripažinti, kad atgimimas yra didelis 
ir visų sutelktinis darbas. Jokia institucija ir su geriausiais 
norais, planais bei įspūdingais įstatymais nepasieks lau
kiamų rezultatų, jei žmonių dauguma stovės nuošaly ir 
tik lauks. Užtat ir didieji suvažiavimai, kaip ir šios Jauni
mo dienos Toronte, tampa sutelktinio ryžto ženklu daryti 
pasaulį geresnį - bendrom jėgom stengtis saugoti jį nuo 
sugedimo, skleisti šviesą, ir tai tokią, kurioje tegali išryš
kėti tamsoje slypinčios blogybės. Reikia laukti ir tikėtis, 
kad lietuviškasis jaunimas, tie ateities vadovai ir šviečian
tys pavyzdžiai, dalyvavę kongrese ar ne - visi, kuriems rū
pi Lietuvos likimas, ims sukti gyvenimą amžinųjų vertybių 
ieškojimo linkme. Tai keis mąstyseną ir gyvenseną. Blaš
kymosi ir įvairių naujovių vaikymosi įkarščiuose švieses
nių kelių suradimas - tai aiški perspektyva kuriant ateitį 
dabartyje. To tik ir tereikia. Tai ir linkėtina Pasaulio jau
nimo dienų proga. Č.S.
—

KANADOS ĮVYKIAI

Vaidai kenkia valstybei

Savaitė Lietuvoje

J. Chretien esąs kovotojas, 
tai pareiškė L. Martin, gerai pa
žįstantis J. Chretien. Jaunystėje 
jis mėgęs kumščio pagalba už
baigti ginčus. Dar prieš įsitrauk
damas į politiką, būdamas jau
nas advokatas, teisininkų susi
rinkime susimušė su kitu advo
katu. Susirinkime dalyvavusios 
teisininkų žmonos pasibaisėda- 
mos stebėjo šį įvykį. J. Chretien 
laimei, tas parmuštas advokatas, 
M. Chartier, jam neiškėlė bylos. 
Būdamas ministeriu pirmininku 
gana šiurkštokai elgėsi su savo 
ministeriais, ypač su P. Martin. 
Paprastai vadovas savo pavaldi
nį pasišaukia į kabinetą ir api
bara, arba ką nors gražiuoju iš
aiškina. J. Chretien mėgdavo P. 
Martin paniekinti kitiems mi- 
nisteriams stebint. Nė vienas 
nedrįsdavo P. Martin užtarti. L. 
Martin galvoja, kad buvusiam 
finansų ministeriui P. Martin 
nebus lengva su J. Chretien var
žytis. J. Chretien dabar bando 
susitvarkyti su savo partijos ne
paklusniais, kurių dauguma - P. 
Martin šalininkai.

Pasiūlė net rinkimus. Ta
čiau šis J. Chretien sumanymas 
nerado pritarimo. Liberalų par
tijos parlamento atstovai aiški
na, kad rinkimai buvo prieš dve
jus metus, ir jie dar nespėjo 
duotų rinkėjams pažadų ištesė
ti. J. Chretien teigia, kad jeigu 

krašto valdžią perimtų Sąjungos 
vadovas S. Harper, tai šis atsi
klauptų prieš amerikiečius. S. 
Harper prikiša liberalų vadovy
bei, kad dėl vidinių partijos gin
čų jie neturi laiko tvarkyti vals
tybės reikalų. Dar S. Harper 
priduria, kad J. Chretien jau per 
ilgai maišosi politikoje, ir jau 
laikas jam būtų eiti į poilsį. Li
beralų partijos šulai sako, kad 
opozicijos puolimai visai nepa
kenkė partijos įvaizdžiui, ir gy
ventojai ministeriu pirmininku 
pasitiki. J. Chretien norėdamas 
įsiteikti rinkėjams, paskelbė, 
kad visi jo vietą norintys užimti 
ministerial turėtų paskelbti, 
kiek pinigų gavo iš rėmėjų. Ta
čiau tai dar nesaisto P. Martin.

Kanada atsisako išduoti so- 
malietį, kuris JAV įtariamas 
Kanadoje ir Amerikoje surinktų 
pinigų siuntimu Osama bin La- 
denui. Atvykęs į JAV iš Soma
lio, Li Dan Hussein įtariamas, 
kad per savo firmą, kuri veikia 
Bostone su skyriumi Otavoje, 
siuntė Al-Qeda teroristams fi
nansinę paramą. L. Hussein yra 
31 metų. Atrodo, kai JAV jam 
pasidarė nebesaugu, persikėlė 
gyventi į Otavą. Anot Kanados 
teisingumo pareigūnų, jo kaltei 
įrodyti dar trūksta duomenų!

Federacinė valdžia išleido 
neįvykusiai Kvebeke žuvavimo

(Nukelta j 8-tą psl.)

Pasaulio jaunimo dienų kryžius, neštas iš Montrealio, pasiekė Toronto katalikų katedrą

Birželis - jei mes jį pamiršime...
Tai neseni istoriniai įvykiai, kurių vykdytojai sovietai buvo užsimoję 

sunaikinti lietuvių tautą, kad liktų Lietuva be lietuvių
POVILAS ŽUMBAKIS
Vakaruose jaunimas nesido

mi istorijos mokslais. Amerikos 
mokyklose yra dėstoma politiš
kai priimtina (politically correct) 
propaganda - istorijos vardan.

Iš istorijos galime daug ko 
išmokti. Besigilindami į ją, gali
me suprasti pasaulio raidos ei
gą, taip pat galime geriau su
prasti savo šaknis, savosios tau
tos bruožus ir netgi numatyti 
ateitį.

Tauta, kuri nežino savo is
torijos ar ją pamiršta, sunyksta. 
Ji atsiduria istorijos šiukšlyne 
kartu su kitomis savo istoriją 
užmiršusiomis tautomis.

Birželio mėnuo mūsų kraš
tui Lietuvai yra ypatingas. Tuo 
laiku seneliai turėtų atsisėsti 
kartu su vaikaičiais, tėvai - su 
vaikais, dėstytojai - su studen
tais. Vyresnieji turėtų paaiškinti 
jaunimui, ką mūsų tauta patyrė 
birželio mėnesį - ne taip jau se
niai... Jie turėtų pasidalinti savo 
prisiminimais ir išgyvenimais.

Deja... Kasdienybė, įvairūs 
užsiėmimai, vasaros atostogos 
ir... mūsų abejingumas, laikui 
bėgant, nutolina mus nuo savo 
šaknų bei krašto istorijos.

Tačiau ne visi tautiečiai pa
miršta birželio mėnesio prasmę. 
Tie 60-ies metų senumo įvykiai 
lemia ne tik istorijos dėstymą 
Lietuvoje,_ bet ir krašto ateitį: 
įstojimą į ŠAS (NATO) ir Euro
pos sąjungą. Istorija tampa šių 
dienų ginklu. Tačiau labai gaila, 
kad tas ginklas yra nukreiptas 
prieš pačią lietuvių tautą.

Norint suprasti, kodėl ano 
birželio mėnesio įvykiai yra ak
tualūs dar ir šiandien, būtina 
prisiminti ar netgi daugumai 
žmonių susipažinti su keletu 
įvykių, kurie turėjo milžinišką 
įtaką mūsų tautos išlikimui bei 
krašto gyvenimo eigai.

1940-ųjų birželio 15-oji
Po ilgų provokacijų, grasini

mų, viliojimų (kai kurių valdžios 
žmonių) bei išsigynimo (kolabo
rantų, kurie pogrindyje rėmė 
būsimus okupantus), į Lietuvą 
įžygiavo bolševikų kariuomenė. 
Prasidėjo pirmoji okupacija.

Su Raudonosios armijos įžy- 
giavimu į Lietuvą prasidėjo kraš
to žlugdymas. Didžioji dauguma 
mūsų tautos žmonių nuliūdo, iš
sigando, nusivylė. Tuomet dar 
viešai nebuvo žinoma apie Rau
donosios armijos planus. Tačiau 
jau tada buvo daug pavyzdžių iš 
komunizmo istorijos: Ukrainos 
marinimą badu, Stalino terorą 
bei Sibiro stovyklas. Optimistai 
vis tikėjo, kad modernusis pa
saulis netoleruos tokio žiauraus 
elgesio, naikinančio vakarietiškai 
nusiteikusį kraštą.

Tuo pačiu metu Lietuvoje 
nemažai žmonių pasitiko Rau

donosios armijos tankus su gė
lėmis, raudonomis vėliavomis, 
dainomis bei džiaugsmu. Dau
giausia tai buvo vietiniai komu
nistai, kurių tarpe buvo nemažai 
lietuvių, rusų, lenkų bei kitų 
tautybių žmonių, kurie prieš tai 
gražiai gyveno Lietuvoje. Jų tar
pe buvo ir nemažai mūsų krašte 
gyvenančių žydų.

Kiekviena ethinė grupė, ko
laboruojanti su okupantais, tu
rėjo savo išskaičiavimus. Vieni 
matė galimybę prisidėti prie 
krašto valdymo (ypač lietuviai 
komunistai), kiti manė Lietuvą 
esant laikinu kraštu. Tad prisi
jungimas prie didžiulės sąjungos 
buvo laikomas didele pažanga 
(ypač kai kurių slavų kilmės gy
ventojų tarpe).

Žydų visuomenei ta okupa
cija turėjo keletą prasmių. Vie
niems tai buvo apsisaugojimas 
nuo Vakaruose kylančio antise
mitizmo bei Hitlerio skelbiamų 
ir pradėtų veiksmų prieš žydus. 
Kitiems tai buvo ideologiškai 
prįimtina. Kai kuriems Lietuvos 
žydams ta okupacija buvo skau
di, kaip ir didžiajai daugumai 
krašto žmonių. Tai buvo žmo
nės, kurie kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę, krašto ekono
mijos bei politinės valstybės kū
rimą.
Juodojo birželio įvykiai: 1941- 

ųjų 14-16-toji
Tai nepamirštama birželio 

įvykių data, liekanti mūsų istori
joje, tačiau bandoma užtušuoti 
kai kurių - būtent 1941-ųjų me
tų birželio 14-17 dienos.

Įžygiavus raudoniesiems į 
Lietuvą, propagandinis Stalino 
fasadas netrukus buvo visai už
mirštas ir prasidėjo tikrojo tiks
lo įgyvendinimas. Vyko “rinki
mai”. “Išrinktieji” prašė dėdės 
Juozo įsileisti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą. Buvo žudomi Lietuvos 
karininkai bei valdžios ir polici
jos pareigūnai. O po to buvo 
pereita prie tikrojo okupacijos 
tikslo - Lietuvos genocido!

Maskva su lietuviais kvislin- 
gais (taip buvo vadinami komu
nistų šaukliai Lietuvai “vaduoti” 
- tautos išdavikai) buvo seniai 
sukūrę Lietuvos naikinimo pla
ną. Buvo sudaryti sąrašai, ku
riuose buvo apie 700,000 lietu
vių, kurie turėjo būti “sutvarky
ti”. O tai reiškė beveik trečdalį 
krašto gyventojų. Sąrašuose vy
ravo krašto dvasininkija, ištiki
mi valdžios žmonės, karininkai, 
inteligentija ir sionistai - iš žydų 
tarpo. (Tai buvo pirmasis žydų 
naikinimo žygis Lietuvoje. Jį 
pradėjo sovietai).

Prieš tai paruošę tremiamų 
žmonių sąrašus bei trėmimo ko
mandas, sovietai ir jų kolabo
rantai pradėjo nekaltų žmonių 
vežimą iš Lietuvos į tolimus rytų 

kraštus, o daugiausia - į Sibirą. 
Tie žmonės nebuvo niekam nu
sikaltę. Okupantams nebuvo 
svarbu, ar išvežamųjų sąrašuose 
buvo bejėgiai seneliai, moterys, 
vaikai ar netgi ką tik gimę kūdi
kiai. Sovietai ir jų kolaborantai 
vykdė tautos naikinimą be jokio 
sąžinės graužimo ar gailesčio.

Gyvuliniuose vagonuose per 
keletą dienų iš Lietuvos buvo iš
vežta daugiau kaip 30,000 ne
kaltų žmonių. Daugelis taip ir 
negrįžo namo niekados. Vieni 
mirė šaltuose kraštuose, o ne
mažas skaičius išvežtųjų mirė 
dar pakeliui į juos - dėl nežmo
niškų sąlygų.

Išvežamųjų būtų buvę daug 
daugiau, tik silpna sovietų gele
žinkelių sistema ir nacių karo 
prieš sovietus pradžia laikinai 
sukliudė genocido darbus.

1941-ųjų birželio 22-oji
1941-ųjų birželio 22 d. vo

kiečiai užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Daug kas nuspėjo, kad na
ciai puls sovietus. Kai kurie net
gi tiksliai numatė datas. Tik Sta
linas, vis dar tikėdamas savo su
tartimi su Hitleriu dėl Rytų Eu
ropos pasidalinimo manė, kad 
karą gali atidėti iki tol, kol jis 
bus pasiruošęs pulti Vokietiją. 
Tačiau Hitleris jį apgavo. Jo pa
ties partneris jį apstatė. Jo bio
grafijoje tai buvo retas atvejis.

Kaip ir prieš metus, lietuvių 
elgesys okupacijos atveju nebu
vo vienodas. Vieniems karas 
reiškė galimybę sukilti prieš so
vietus, kurie traukėsi iš Lietu
vos. Kiti tikėjosi, kad vokiečiai 
suteiks galimybę Lietuvai atsi
kurti kaip nepriklausomai vals
tybei. Dar kiti buvo už vokiečių 
skelbtą naująją Europą ir norė
jo, kad Lietuva priklausytų jai.

Kitiems karo pradžia reiškė 
pražūtį. Tai buvo rusų mažuma, 
lietuviai komunistai ir dauguma 
žydų kilmės lietuvių. Jie jau ži
nojo apie nacių žiaurumą jų at
žvilgiu. Pirmosiomis karo die
nomis daugelis žydų prarado gy
vybes ar buvo žiauriai persekio
jami. Tų metų birželis žydų tau
tai buvo didžiausios jų tautos 
tragedijos pradžia. Tik maža žy
dų tautos dalis spėjo pasitraukti 
su sovietais. Daugelis jų liko 
krašte ir prarado gyvybes.

Prie nacių žiaurumų prisi
dėjo ir kai kurie lietuviai. Ta
čiau jų, kolaborantų, manyčiau, 
buvo daug mažiau, nei tų, kurie 
bandė gelbėti žydus ir stengėsi 
jiems padėti. Bet, prisimindami 
žydų elgesį prieš dvylika mėne
sių, kuomet didelė dalis jų pasi
tiko sovietų okupantus su dide
liu džiaugsmu, daugelis lietuvių 
buvo pasyvūs ir negelbėjo žydų 
(už pagalbą žydams grėsė net 
mirties bausmė).

(Nukelta į 2-rą psl.)

Paminėti sibiriniai trėmimai
Birželio 13 d. seime įvyko 

iškilmingas posėdis paminėti 
tragiškoms 1941 m. birželio at
minties dienoms, praneša LG- 
TIC. Jame kalbėjo seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas, pri
minęs skausmingus Lietuvos is
torijos puslapius, bet ir pabrė
žęs viltį, svarbą mokytis iš istori
jos. Taip pat kalbėjo istorikas, 
humanitarinių mokslų daktaras 
Algirdas Jakubčionis. Tremtinių 
tragiškos patirties Sibiro platy
bėse liudijimą seimo posėdyje 
pateikė Genocido ir rezistenci
jos tyrimų centro skyriaus vado
vė Birutė Barauskaitė. Iškilmin
game posėdyje dalyvavo minis- 
teris pirmininkas Algirdas Bra
zauskas ir vyriausybės nariai 
Konstitucinio teismo teisėjai, 
Aukščiausiojo, Apeliacinio teis
mų, seimui atsakingų institucijų 
vadovai, politinių kalinių ir 
tremtinių, visuomeninių organi
zacijų atstovai, kiti garbingi 
svečiai.

Šarvuočiai Lietuvai
Birželio 5 d. Krašto apsau

gos ir Vokietijos gynybos minis
terijų atstovai pasirašė sutartį, 
kuria iki šių metų pabaigos Lie
tuvai bus perduoti 57 šarvuočiai 
M-113. Lietuva jau yra gavusi 
67 tokius šarvuočius, dar-bus 
deramasi dėl 30-ties. Iš viso iš 
Vokietijos Lietuva ketina gauti 
154 šarvuočius, rašo LGTIC. 
Vokietija šią karinę techniką 
Lietuvai teiks nemokamai, ta
čiau jos remontui bei atnaujini
mui Vokietija skiria tik dalį lė
šų, likusias išlaidas padengia 
Lietuva. Vokietijoje buvo mo
komas šarvuočių priežiūros per
sonalas. Juo sudaromas Ruklos 
motorizuotasis pėstininkų bata
lionas, aukštos parengties pajė
gų branduolys. Iš Vokietijos 
Lietuva yra gavusi du minų me
džiotojų laivus, du kulkosvai
džius MG-3. Lietuva ir Vokieti
ja bendradarbiauja daugelyje 
gynybos sričių, pvz. karybos 
mokslų, karo geografijos bei ka
ro medicinos srityse.

Nauji ambasadų pastatai
Lietuvos ambasada Prancū

zijoje priversta nedelsiant išsi
kelti iš laikinųjų ambasados pa
talpų, nes Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerija nuo šių metų 
kovo 31 d. nutraukė mokėjimą 
už jų nuomą, o birželio 1 d. nu
traukiama patalpų nuoma. 
Prancūzija nuomojo Lietuvai 
patalpas diplomatiniam atstova
vimui, nes Lietuva 1925 m. buvo 
įsigijusi ambasados pastatą, ta
čiau 1940 metais jį užėmė So
vietų Sąjunga, o dabar ten vei
kia Rusijos ambasados skyriai. 
Pasirašius tarpvyriausybinę su
tartį, Prancūzija nupirko iš Lie
tuvos minėtą pastatą, todėl nu
stojo mokėti už patalpų nuomą. 
Kaip rašo LGTIC, Lietuvos vy
riausybė nusprendė pirkti dau
giau kaip 15 mln. litų kainuo
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“Sesė sodą sodino”

Dažnesni pasirodymai skatintų šokėjus labiau pasitempti
Adelė Katelienė ir jos kūryba

Labai svajojo grįžti į laisvą Lietuvą, atgauti žemę
Dvi poetės Tėvynėje

Dėmesį patraukia giria, samanėlių patalai...
Sudiev, mielosios seselės

Kai namus nugriaus, liks didelė tuštuma širdyje

jantį pastatą Paryžiuje, į kurį 
persikels Lietuvos diplomatinė 
atstovybė. Šių metų liepos 1 d. 
baigiasi ir ambasados Berlyne 
nuomojamų patalpų sutartis. 
Nutarta, jog geriau apsimoka 
pirkti nuosavas patalpas negu 
toliau nuomoti. Naujas sure
montuotas pastatas yra Vokie
tijos sostinės centre, prie vyriau
sybės ir Bundestago rūmų. Per 
metus už jį reikės sumokėti per 
18 mln. litų.

Naujas MN vadovas
Nuo birželio 3 d. JAV fir

mos “Williams International” 
valdomai “Mažeikių naftos” 
bendrovei vadovauja naujas ge
neralinis direktorius Tom 
Schneider. Tai trečiasis įmonės 
vadovas nuo 1999 m. spalio mė
nesio, kai “Mažeikių naftos” 
valdymą perėmė “Wjlliams”. Jo 
paskyrimui pritarė Ūkio minis
terija ir busimoji nauja “Mažei
kių naftos” akcininke - Rusijos 
naftos firma “Jukos”. T. Schnei
der yra įgaliotas iki birželio pa
baigos sušaukti neeilinį “Mažei
kių naftos” akcininkų susirinki
mą, turintį priimti sprendimus 
dėl sandorio su Rusijos firma 
“Jukos”, jeigu seimas priims 
“Jukos” investicijoms į “Mažei
kių naftą” būtinus įstatymus bei 
jų pataisas ir bus pasirašytos su
tartys dėl šio sandorio.

Muitinių darbo vertinimas
Pasaulio muitinių organiza

cijos (PMO) generalinis sekre
torius Michel Danet gegužės 17 
d. lankėsi Lietuvoje, rašo LG
TIC. Susitikime su ministeriu 
pirmininku Algirdu Brazausku, 
jo vyriausiuoju patarėju Zenonu 
Kaminsku bei Muitinės de
partamento direktoriumi Vale
rijonu Valicku svečias patarė 
Lietuvos muitinei aktyviau 
bendradarbiauti su verslinin
kais, sparčiau diegti naujausias 
prekių kontrolės technologijas.

PMO pareigūnas teigiamai 
įvertino teritorinių muitinių 
pertvarkymą ir pritarė tam, kad 
reikia didinti kontrolės punktus. 
Jis pabrėžė, kad Lietuvos mui
tinė, vykdydama reformas,, eina 
teisingu keliu. A. Brazauskas 
svečiui paaiškino, jog problemų 
vis dar kyla dėl neteisingo pre
kių muitinio įvertinimo, dėl ku
rio iš valstybės biudžeto išmo
kamos didelės pridėtinės vertės 
mokesčio sumos. Tačiau pasta
ruoju metu, muitinei ėmusis 
griežtų sankcijų, prekių mui
tinio įvertinimo išlaidos padidė
jo 30-40%.

M. Danet premjerą patiki
no, kad PMO pasistengs padėti 
Lietuvos muitinei teikdama tei
sinę, metodinę paramą, padėda
ma diegti naują kontrolės įrangą.

Protestavo verslininkai
Birželio 10 d. Vilniuje prie 

seimo rūmų protesto demonst
raciją surengė smulkieji versli
ninkai, rašo LGTIC. Jų susirin-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

SPAUDOS BALSAI

Karaliaučius ir Rusija

Lietuvos vyskupų konferenci
jos visumos posėdis įvyko š.m. 
gegužės 15-17 d.d. Trinapolyje. 
Dalyvavo ir susirinkusius pasvei
kino apaštališkasis nuncijus arkiv. 
P. S. Zurbriggen. Konferencijoje 
apžvelgtos kunigų gyvenimo 
problemos. Pasisakyta, kad reikia 
laikytis visuotinės Katalikų Bend
rijos praktikos. Tikimasi greitai 
sulaukti oficialių nurodymų bei 
patarimų, kaip elgtis paaiškėjus 
kunigų nusikaltimams. Ruošiant 
būsimus kunigus yra būtina diegti 
jiems tvirtus moralinius principus, 
nes kunigas savo elgesiu bei gyve
nimo būdu neturėtų papiktinti ti
kinčiųjų. Konferencijoje taipgi 
tartasi dėl kunigų atsakomybės 
sudarant turtinius sandorius para
pijos vardu. Numatytos griežtes
nės normos įsigyjant, nuomojam, 
parduodant įvairios paskirties 
turtus. Būtina ir didesnė kontrolė 
kunigų kelionėms į užsienį. Nu
tarta dekanus skirti ne ilgesniam 
kaip septynerių metų laikotarpiui. 
Buvo pateiktas ganytojų laiško 
dėl savižudybių projektas, svarsty
ta narkotikų išankstinės apsaugos 
programa “Tinklas”, pateikta 
Lietuvos blaivybės fondo. Aptarti 
ateitininkų dvasinio vadovavimo 
klausimai, išreikštas pageidavi
mas, kad ateitininkai veikliau įsi
jungtų į Katalikų Bendrijos gyve
nimą. Dievo tarnų arkivyskupų 
M. Reinio, T. Matulionio ir vys
kupo V. Borisevičiaus beatifikaci
jos postulatoriaus pareigoms pa
skirtas kun. P. Smilgys, pakeitęs 
tas pareigas ėjusį vysk. J. Borutą, 
SJ. Mons. J. Antanavičius paskir
tas Lietuvos katalikių moterų ir 
aklųjų bei silpnaregių dvasios va
dovu.

Dirbtinio apvaisinimo klausi
mu spaudos konferencija buvo 
surengta Trinapolyje š.m. gegužės 
15 d. Pasisakyta prieš dirbtinio 
apvaisinimo įstatymo projektą, 
pažeidžiantį žmogaus teisę į gyvy
bę. Kalbėjo visi Lietuvos vysku
pai, evangelikų liuteronų vysk. 
Jonas Kalvanas, ortodoksų kuni
gas Vasilijus Novinskis, kun. A. 
Narbekovas, doc. dr. A. Šaulaus- 
kienė, Informacijos ir leidybos 
centro “Už gyvybę” direktorė B. 
Obelenienė. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius pranešė, kad per ke
letą dienų vajuje už gyvybę su
rinkta 80,000 parašų. Tai rodo vi
suomenės pažiūras šiuo klausimu. 
Kardinolas A. J. Bačkis nurodė 
esminius rengiamo įstatymo' 
prieštaravimus, pabrėžė, kad Ka
talikų Bendrija ir kitų tikybų 
bendruomenės gina žmogaus oru
mą. Vysk. J. Kalvanas priminė

nekintančią poziciją žmogaus gy
vybės klausimu. Kun. V. Novins- 
kio nuomone, šių dienų pasaulyje 
būdingas polinkis niekinti žmogų, 
o tai kelia susirūpinimą. B. Obe
lenienė, viena iš parašų rinkimo 
organizatorių, išreiškė viltį, kad 
įstatymo projekto svarstymas bū
siąs sustabdytas. Žiniasklaidos at
stovai buvo supažindinti su Lietu
vos teisininkų sąjungos “Už šeimą 
ir gyvybę” pastabomis bei siūly
mais - būtina nustatyti baudžia
mąją atsakomybę už pažeidimus, 
neleistinus veiksmus ir manipu
liavimą žmogaus lytinėmis ląste
lėmis bei embrionais.

Gyvybės diena buvo plačiai 
paminėta visose Lietuvos vietovė
se. Organizacijos, kurios rūpinasi 
žmogaus gyvybe bei sveikata, iš
platino bendrą pareiškimą, kuria
me pabrėžiama, kad aukščiausia 
visuomenės vertybė yra žmogaus 
asmenybė, jo dvasios ir kūno ne
liečiamumas bei orumas. Ta pro
ga buvo kviečiama pagalvoti, kaip 
Lietuvai būtų galima išbristi iš 
plintančių krašte negerovių? Pasi
sakyta apie vieną išeitį, būtent - 
kuo skubiau sutelkti visą dėmesį 
vaikams ir jaunimui. Visomis jė
gomis būtina apginti santuoką, 
šeimą ir pilietines vertybes. Auk
lėjimui valstybės biudžetas turėtų 
skirti pačią didžiausią sumą. Vals
tybės vadovai, politikai, pedago
gai savo gyvenimo pavyzdžiu tu
rėtų liudyti pagarbą kiekvienam 
žmogui. Pasisakyta, kad pasaulio 
ateitis ir gerovė priklauso nuo 
žmonių geros valios. Skatinama 
būti stiprios dvasinės meilės ir 
liesos kelyje.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus š.m. gegužės 10 d. lan
kėsi Kaišiadorių rajone, susitiko 
su vysk. J. Matulaičiu ir kitais 
dvasininkais bei parapijos veikė
jais. Prezidentas pokalbyje pareiš
kė, kad Katalikų Bendrija galėtų 
būti viena iš pagrindinių valstybės 
ramsčių kovoje su nusikalstamu
mu, ir tokios jos pastangos turėtų 
reikštis per dvasinį auklėjimą. 
Vyskupas J. Matulaitis sakė, kad 
Katalikų Bendrija nesišalina nuo 
skaudžių problemų sprendimo, 
pabrėžė, kad būtina labiau gręžtis 
į šeimas, labiau puoselėti gyvybės 
kultūrą, jaunimą ypatingai žalo
janti toji žiniasklaida, kuri propa
guoja smurtą ir seksą. Preziden
tas taipgi aplankė Paparčių Šv. 
Juozapo vaikų globos namus, ku
riuose ugdomi 29 probleminių 
šeimų vaikai.

Prof. kun. Marie-Dominique 
Philippe,OP, Šv. Jono Teologo 
vienuolyne skaitė paskaitas Šv. 
Rašto, šeimos ir pasauliečių šven
tumo temomis. Jis yra Šv. Jono 
kongregacijos įkūrėjas. Kongre
gacijos broliai, kardinolo A.J. 
Bačkio kvietimu, įsikūrė Vilniuje 
1993 m. ir darbuojasi kunigų se
minarijoje, rūpinasi apleistų Vil
niaus gatvių vaikų sielovada.

Lietuvos Kolpingo draugija 
š.m. balandžio 20 d. surengė šva
ros vajų. Jaunimas padėjo valyti 
Kardinolo V. Sladkevičiaus mu
ziejaus langus, tvarkė Kauno se
namiestį. Daugiausia šiukšlių su
rinkę buvo apdovanoti bilietais į 
kino teatrą. Užsiėmimuose daly
vavo jaunimas iš Kauno ir Vil
niaus. Kolpingo draugija stengiasi 
užimti jaunimą. Darbo dienų va
karais draugijos pastate, Raguvos 
g. 7, Kaune susirinkęs jaunimas 
gražiai leidžia laiką, bendrauja, 
savitai auklėjasi. Draugija organi
zuoja išvykas į istorines ar turisti
nes vietas.

<3

Kunigų seminarijos rūmai ir Švč. Trejybės šventovė Kaune, kuria naudojasi kunigų seminarija
Nuotr. Č. Jonio

Europos sąjunga ir Rytprūsiai
DR. JONAS KUNCA

Beveik pusantrų metų besi
tęsiančios derybos tarp Rusijos 
ir Europos sąjungos baigėsi ne
sutarimu dėl Karaliaučiaus sri
ties. Mat įstojus Lietuvai ir Len
kijai į ES rusų administruojama 
Rytprūsių dalis būtų izoliuota, 
atseit, jos gyventojam tektų gau
ti vizas važiuoti į Rusiją ar iš ten 
atvykti į Karaliaučiaus sritį. 
Prez. Putinas pareiškė, kad gy
ventojų judėjimas neturi būti 
varžomas vizomis ir kad šis 
klausimas atsilieps į Maskvos - 
ES santykius. Vizų reikalavimą 
prez. Putinas laiko iššūkiu prieš 
civilizuotą visuomenę ir pagrin
dines žmogaus teises. Tokį savo 
nusistatymą Rusijos prezidentas 
pareiškė ES komisijos pirm. 
Romano Parodi ir Ispanijos 
min. pirmininkui Maria Aznar, 
kuris dabartiniu metu yra ES 
prezidentas.

ES užsienio reikalų komisa
ras Chris Patten pareiškė, jog 
siūlymas įvesti bevizį susisieki
mą per Lietuvą įgalintų nelega
lių imigrantų kelionę į ES. Dėl 
to jis nesąs priimtinas. Dėl to 
teks pakeisti laikyseną ne ES, 
bet Rusijai. Prez. Putino reika
lavimas gali būti siejamas ir su 
jo asmeniniais interesais. Mat jo 
žmona Liudmila yra kilusi iš 
Rytprūsių ir, aišku, ten turi gi
minių.

Birželis - jei mes jį...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Nepateisinamas elgesys 
Jokiu būdu negalima patei

sinti sovietų genocido prieš lie
tuvių tautą. Jokiu būdu negali
ma pateisinti nacių holokausto 
prieš žydų tautą. Visi kolabo
rantai, prisidėję prie vieno ar ki
to okupanto, yra smerktini.

Visi, kurie elgėsi neteisingai 
nekaltų žmonių atžvilgiu, yra 
kalti. Teisingumas reikalauja, kad 
kiekvienas žmogus atsakytų už 
savo veiksmus. Tas, kas žudė 
nekaltą žmogų, yra žmogžudys. 
Už savo veiksmus jis turi būti 
pasmerktas ir nuteistas. Tas, kas 
suėmė nekaltus žmones, žinoda
mas pasekmes, yra kaltas. Ne
svarbu, ar tie žmonės buvo su
imti išvežimui į Sibirą, NKVD 
tardymui, ar nacių žydų medžiok
lei. Visi, prisidėję prie žiauraus 
nekaltų žmonių likimo, turėtų 
būti vienodai teisiami. Tai svar
biausias teisingumo principas.

Deja... taip nėra. Siekiant 
išvengti teisingumo Lietuvoje 
(bei daug kur kitur), yra klasto
jama istorija ir sumaišomos ver
tybės. Jeigu žmones žudė ar 
kankino NKVD, SMERS, KGB 
ar sovietų kolaborantai, tai ne
buvo taip baisu, kaip Gestapo 
ar nacių kolaborantų žiaurumas.

Jei dar kyla abejonių dėl is
torijos pamiršimo bei klastoji
mo ir iš to kylančios neteisybės, 
reikia tik pasižiūrėti, kaip yra 
persiorganizavusi komunistų par
tija Lietuvoje į du kairiuosius 
sparnelius. A. Paulausko vado
vaujamas seimas be jokios gė
dos bandė skirti pensijas buvu
siems KGB, NKVD ir net 
SMERS nariams. (Daugumas 
gal net nežino apie šią organiza
ciją. Tai buvo Stalino sukurta 
žudikų gauja. Jos tikslas buvo 
kankinti, žudyti bei naikinti 
tuos, kurie nebuvo politiškai 
priimtini. Jie tai darė su didžiu
liu, kruvinu entuziazmu).

Vėl gali būti, kad šiuo rei
kalavimu Maskva siekia apsun
kinti Lietuvos įstojimą į ES. Kol 
kas šis klausimas lieka neiš
spręstas. Įdomi bus Vašingtono 
laikysena, ypač po nusiginklavi
mo sutarties pasirašymo su Ru
sija ir naujo neva susidrauga
vimo.

Dabar toje Rytprūsių dalyje 
gyvena apie 900,000 žmonių, 
daugiausia iš kontrabandos ir 
gintaro pramonės. Iškilus minė
tam nesutarimui, verta peržiū
rėti Rytprūsių patekimą į Mask
vos rankas ir jo teisėtumą.

Į Potsdamo konferenciją 
1945 m. Stalinas atvyko pasiruo
šęs reikalauti sau Rytprūsių. Jo 
argumentai: čia nuo senų laikų 
gyveno lietuvių gentys. Taigi bū
tų teisinga tą sritį atiduoti Lie
tuvai. Kadangi ši tada buvo S. 
Sąjungos dalis - sovietinė res
publika, tai ir Rytprūsiai pri
klauso Rusijai. D. Roosevelt su 
Churchill buvo tokie gerašir
džiai, kad Stalinui nereikėjo nei 
išdėstyti savo argumentų. Gera
noriškai jie patenkino Stalino 
reikalavimą.

Maskva, gavusi Rytprūsius, 
įsteigė ten didelę karo bazę, 
siekdama palengvinti likusios 
dar laisvos Europos užėmimą. 
Išžudę didesnę dalį gyventojų, 
išprievartavę moteris, sovietai 
skubiai atsiuntė savo kolonistus.

Garsiai nutylėta
Kokia gi buvo JAV valdžios 

ir jos ambasados reakcija į šį 
įstatymą? Jokia. TYLA!

Pagalvokime, kokia gi būtų 
buvusi reakcija į tai, jeigu sei
mas būtų bandęs išleisti lygiai 
tokį patį įstatymą, suteikiantį 
pensijas “techniškiems Gestapo 
darbininkams”? Spėčiau, kad 
Lietuva būtų priversta panaikin
ti tokį įstatymą. Būtų viešai pa
reikalauta, kad būtų dažnai mi
nimos lietuvių nuodėmės ry
šium su nacių okupacija. Būtų 
pasibaigusios bet kokios kalbos 
apie įstojimą į NATO ar Euro
pos sąjungą!

Kad tokį įstatymą remia A. 
Paulauskas (KGB karininko sū
nus) ar A. Brazauskas (ilgalaikis 
vyriausias komunistų partijos 
pareigūnas), dar galima suprasti 
(jie gali pakeisti partijos kaili
nius, bet širdis lieka ta pati). 
Bet kodėl gi to klausimo neiškė
lė, nepaaiškino tautai Lietuvos 
prezidentas? Kodėl nepareiškė 
savo nuomonės, kaip kad yra 
įpratęs pareikšti ją, tik iškilus 
kaltinimams dėl lietuvių kolabo
ravimo su naciais? Prezidentinė 
TYLA...

Gaila, kad mūsų istorija yra 
rašoma tik vieno birželio įvykių 
perspektyvoje. Gaila, kad mes 
negerbiame savo istorijos, kaip 
kad žydų tauta gerbia savąją. 
Gaila, kad mes manome, jog 
margaspalvę ateitį, kurioje tei
sybė, teisingumas ir net papras
čiausi istorijos faktai liks perra
šyti ir iškraipyti. O visa tai yra 
Lietuvos nenaudai.

Jeigu mes dabar pamiršime 
savo istoriją - baisiuosius XX 
šimtmečio birželių įvykius, Lie
tuvos istorija bus perrašoma pa
gal naujas taisykles. Ji bus iš
kraipyta ir nuvertinta.

Birželis yra geriausias laikas 
susipažinti su savo krašto istorija, 
pagalvoti ir teisingai įvertinti ją. 

Nors kalbama, kad Stalinas siū
lęs Rytprūsius prijungti prie 
Lietuvos, o Sniečkus to atsisa
kęs, oficialių dokumentų, pa
tvirtinančių šį siūlymą nėra. Tai
gi Rusija turi prisijungus tuos 
6000 km2 svetimos žemės netu
rėdama tam jokios teisės.

Dar prieš 300 metų Rytprū
siuose gyveno apie 600,000 
žmonių, daugiausiai lietuvių. 
Gumbinę Prūsijos karalius pa
darė administraciniu centru, ku
riam priklausė Gumbinės, Įsru- 
ties, Tilžės ir Klaipėdos valsčiai. 
Per Didžiojo maro epidemiją 
1709-11 m. mirė beveik pusė jų. 
Valdžia skubiai atgabeno vokie
čių kolonistų, kad dirbtų liku
siuose tuščiuose ūkiuose, ku
riuos dalino ir lietuvių ūkininkų 
vaikam. Dėl to Rytprūsiai pra
dėjo vokietėti. Dar vėliau nu
tautinimą pradėjo skatinti pati 
valdžia. Vis dėlto spaudos laisvė 
nebuvo labai varžoma. Užtat, 
kai Lietuvoje buvo uždrausta 
lietuviška spauda, Rytprūsiuose, 
ypač Tilžėje, buvo spausdinami 
lietuviški laikraščiai ir slapta ga
benami į Didžiąją Lietuvą. Maž
vydo katekizmas ir Donelaičio 
Metai pasirodė Rytprūsiuose, 
kurie buvo pavadinti Mažąja 
Lietuva.

Vokiečių-lietuvių mišinys 
pagimdė stiprią Prūsijos valsty
bę su daug garsių karvedžių ir 
gilių mąstytojų, kaip E. Kantas, 
kurio proseneliai gyvenę prie 
Šilutės, vėliau Klaipėdoje ir Ka
raliaučiuje. Prūsija suvienijo 
Vokietiją Bismarko valdymo 
metu. Išnaikinti tokią tautą yra 
istorinis nusikaltimas.

Dabar prez. Putino reikala
vimą ES turėtų griežtai atmesti. 
Betgi čia gali įsimaišyti Vašing
tonas, kuris lyg ir susidraugavo 
su Maskva. Panašią draugystę 
jau matėm per buvusį karą. Ta
da D. Roosevelt palaikė dau
giau Staliną negu Churchill. 
Norėjo iš jo padaryti kilnų de
mokratą. Kuo anoji JAV - S. 
Sąjungos draugystė baigėsi, ge
rai žinome, būtent Europos per
leidimu Maskvai, kurios vergo
vėje jai teko išvargti 50 metų. 
Tikimės, jei prez. Bush nusi
lenks Maskvai, tai kongresas ir 
senatas prie panašių nuolaidų šį 
kartą neprileis. Mūsų vadai ir 
diplomatai bei išeivija turėtų 
paveikti Vašingtoną, kad jis ne
prisidėtų prie nuolaidų Mask
vai. Gana rusų pasodinimo prie 
NATO tarybos stalo, kur jie tik
riausiai reikalaus nepriimti Bal
tijos valstybių į šią organizaciją. 
Lietuva trukdo rusams laisvai 
keliauti be vizų, o Latvija ir Es
tija turi didelį nuošimtį rusų gy
ventojų, kuriem kliudo gauti pi
lietybę ir t.t. Tokių priekabių 
ieškojimas turi aiškų tikslą: mė
ginti stabdyti Baltijos valstybių 
įstojimą ŠAS (NATO) ir ES. 
Juk tada Maskvai neliktų vilčių 
tas valstybes vėl okupuoti atėjus 
pirmai progai.

LsamoctpLį Knygų rišykla
Bįj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Rusijos vyriausybės dienraš
tis Rosijskaja Gazeta š.m. gegu
žės 17 d. laidoje rašo apie gegu
žės 15 d. įvykusias derybas tarp 
Rusijos ir Europos sąjungos dėl 
tranzito tarp Karaliaučiaus sri
ties ir Rusijos teisių: “Kaip ir 
anksčiau, abi pusės nesutiko dėl 
labai principingo punkto - žmo
nių ir krovinių tranzito iš Kara
liaučiaus srities į ‘didelę Rusiją’ 
po to, kai Lietuva įstos 2004 m. 
į Europos sąjungą. Šiuo klausi
mu ryšiams su užsieniu Genera
linės direkcijos viršininko pava
duotoja K. Day, vakariečių de
legacijos vadovė, buvo labiau
siai kategoriška: po ES plėtros 
Rusijos ir kitų kraštų piliečiams, 
vykstantiems sausuma per są
jungos teritoriją tarp Karaliau
čiaus ir likusios Rusijos bus rei
kalingi užsienio pasai ir vizos 
(...)•

Rusijai toks problemos 
sprendimas dėl suprantamų 
priežasčių yra nepriimtinas. 
(...) Rusija negali sutikti su tuo, 
kad Rusijos piliečiai, kurie vyks
ta iš Karaliaučiaus į likusios Ru
sijos teritoriją, priklausytų nuo 
kitos valstybės valios. Be to, Ru
sija siūlo žmonėms bevizių kori
dorių variantą. Jie sujungtų ap
tvarą su ‘žemyno teritorija’.

Tuo pačiu klausimu Kara
liaučiaus srities gubernatorius 
V. Jegorov Vokietijos žurnalo 
Der Spiegei š.m. 21-moje laidoje 
pasisakė: “Mes pasiūlėme patį 
geriausią variantą: Karaliau
čiaus gyventojų tranzitą į Rusi
ją, per Lietuvą ir Lenkiją, per 
du nustatytus kelius autoveži- 
miams ir vieną geležinkelio lini
ją, Tranzito laikas būtų 12-kos 
valandų, žmonės įvažiuodami 
turėtų gauti specialų pažymėji
mą, kurį po kelionės reikėtų 
grąžinti. (...) Briuselio pozicija 
gali mūsų sritį privesti prie eko
nomiško sugriuvimo. Mes turi
me ryšius su visais Rusijos re
gionais ir 125-iais kraštais. Jeigu 
gyvenimo sąlygos Karaliaučiuje 
nebus aiškiai apibrėžtos, sričiai 
gresia visiškas chaosas. (...) Is
torinis karalienės Luizos tiltas 
Tilžėje yra visiškai netinkamas, 
ir prekių pervežimui tarp Euro
pos ir Lietuvos negali būti nau
dojamas. Vien tik jo pataisymas 
kainuotų 50 mln. dolerių”.

Rusų kalba Niujorke lei
džiamas dienraštis Novoje Rus- 
koje stovo š.m. gegužės 27 d. lai
doje rašo: “K. Day pareiškė, 
kad lietuviai palyginus su rusais 
tvirčiau laikosi įstatymų bei yra 
patikimesni. Jeigu Rusijos vals
tybės seimas neratifikuos Lietu
vos sutarties su Rusija dėl vals
tybių sienos, kurią savo metu 
pasirašė prezidentai Jelcinas ir 
Brazauskas - Lietuva vis tiek 
bus priimta į ES”.

Lietuvos konsulo patarimai
Lietuvos konsulas Antanas 

Muralis Rosijskaja Gazeta š.m. 
gegužės 16 d. laidoje paaiškino 
Karaliaučiaus srities gyvento
jams apie tranzito per Lietuvą 
įstatymo pakeitimą: “Lig šiol 
galioja tokia taisyklė: su užsie
nio arba vidaus pasu, taip pat su 
pažymėjimu apie gyvenimą Ka
raliaučiaus srityje galima įva
žiuoti į Lietuvą ir ten viešėti 30 
parų. Bevizių traukinių kelei
viams, vykstantiems per Lietu
vos teritoriją, vizų nereikia, už
tenka užsienio bei vidaus paso 
arba tapatybės pažymėjimo. 
(•••)

Nuo 2003 m. sausio 1 d. 

PADĖKA
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PETRAS GABRYS
iškeliavo amžinybėn 2002 m. balandžio 19 d.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. dr. Feliksui 

Jucevičiui už maldas laidotuvių namuose ir atnašautas ge
dulines Mišias Šv. Kazimiero šventovėje. Dėkojame kun. 
Vytautui Staškevičiui už atnašautas šv. Mišias ir palydėji
mą į Šv. Jono lietuvių kapines (Mississauga, Ont.).

Ačiū L.K. Mindaugo-Neringos kuopos šauliams 
už garbės sargybą. Dėkojame Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopai už paskutinį atsisveikinimą kapinėse.

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už 
pareikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias ir dalyvavimą 
laidotuvėse. Nuoširdžiausia padėka visai Petro Adamonio 
šeimai, padėjusiai tvarkyti laidotuvių reikalus, ir už paly
dėjimą į amžino poilsio vietą.

Matilda ir Vincas Markauskai

Rusijos federacijos piliečiams, 
važiuojantiems tranzitu per Lie
tuvos respubliką, Lietuva reika
laus vizų, t.y. bevizių traukinių 
nebus. Vėliau, nuo 2003 m. lie
pos 1 d., ir Karaliaučiaus srities 
gyventojams, važiuojantiems 
per Lietuvą, vizos bus privalo
mos. Tam būtinai reikia ruoštis 
jau dabar. Juk nėra palaptis, 
kad toli gražu ne visi kariškiai, 
jų šeimos, Karaliaučiaus srities 
gyventojai turi užsienio pasus. 
Antra, jų išdavimas tai ne vie- 
nos-dvejų savaičių reikalas. Ne
reikia laukti lapkričio-gruodžio, 
kada prasidės ažiotažas”.

Ispanai apie Karaliaučių
Madrido dienraštis EI Pats 

š.m. gegužės 26 d. laidoje pasky
rė visą puslapį Karaliaučiaus 
aptvaro atsiradimui ir dabarti
nei jos gyventojų būklei. Laik
raštis rašo: “Europos sąjunga 
nenusileidžia Maskvos reikala
vimams ir pageidauja, kad Ka
raliaučiaus rusai, leisdamiesi 
kelionėn į likusią savo krašto te
ritoriją, įsigytų važiavimui per 
Lietuvą ir Lenkiją vizas, kai tie 
kraštai įsijungs į ES. Sąjungos 
komisija baiminasi, kad Kara
liaučiaus sritis gali būti nusikal
tėlių ir nelegalių emigrantų pa
naudota proveržiams į Europą.

(...) Ligi šiol tarp kraštų- 
narių buvo tarpusavio skirtingu
mai. Lietuva ir Lenkija, kurias 
liečia sprendimas dėl bevizio 
tranzito, galutinai sutiko su Eu
ropos komisijos nutarimu. Ba
landžio mėn. Rusijos min. pirm. 
Kasianov pristatė Briuseliui ge
ležinkelio ir automobilių kori
dorių planą, kuris užtikrintų 
laisvą Karaliaučiaus susisiekimą 
su Rusija, tačiau komisija jį at
metė. Bet to, rusai sujaudino 
kalbėdami apie ‘koridorius’. Šis 
žodis ispanams yra neutralus, 
tačiau lenkams jis yra nervinan
tis, nes primena Dancigo 
(Gdansko) koridorių ir Hitlerio 
invaziją. Kai kuriems traukinių 
važiavimas per Lietuvą be su
stojimo sukelia įtarimą.

Karaliaučiuje yra 25,000 ka
reivių. Rusija pranešė, kad šį 
skaičių sumažins daugiau negu 
8,600 asmenimis. Plėtros forma, 
kurią panaudos ŠAS (NATO) 
šioje Europos dalyje, taps būdu 
nustatyti kariuomenės vaidmenį 
šiame regione”. J.B.

S a v a i t ė... |
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ko apie 10,000 iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų ir rajonų. Jie 
šūkiais ragino nežlugdyti smul
kaus verslo, atšaukti vyriausybės 
nutarimą dėl patentininkų. 
Kreipimesi į prezidentą Valdą 
Adamkų, seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską ir ministerį pir
mininką Algirdą Brazauską jie 
pažymėjo, kad informacijos trū
kumas, skirtingi nutarimo dėl 
patentininkų aiškinimai, nuo
statų neišaiškinimas ir jų nepa
grįstumas fizinius asmenis pa
tentininkus atvedė į visišką ak
lavietę. Protesto dalyvių nuo
mone, vyriausybės nutarimas 
dėl patentų išdavimo tvarkos 
neduoda nei ekonominio rezul
tato, nei biudžeto papildymo. 
Smulkieji verslininkai taip pat 
išreiškė nepasitenkinimą dėl 
prekių ženklinimo taisyklių ne 
maisto prekėms, ragino panai
kinti kaip ekonomiškai nepa
grįstą Prekyviečių mokesčio 
įstatymą. rsj

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


Istorinė nuotrauka - grupė lietuvių kunigų ir klierikų Belgijos Liege mieste 1947-1950 metais. Iš kairės: P. 
Baltakis, OFM, (būsimas vyskupas), J. Lukošiūnas, neatpažintas, neatpažintas, J. Dėdinas, kun. Pr. Gaida, 
kun. J. Aranauskas, SJ, neatpažintas, A. Prakapas, OFM

Sielvartingi stulbimai
Konferencija, kurios duomenys yra skylėti ir kreivi

Skaudieji Lietuvos rūpesčiai
Atviras laiškas Lietuvos vyskupams ir kunigams

77 redakciją pasiekė šis laiš
kas, pasirašytas grupės Lietuvos 
katalikų akcija. Jame išryškintas 
susirūpinimas dabartiniais krašto 
skauduliais, kuriuos hierarchija ir 
kunigai turėtų kelti viešumon, ko
voti su esamu blogiu, kad krašte 
nekiltų revoliucinė suirutė. Čia pa
teikiame didžiąją ilgo laiško dalį.

RED.
Vilniaus arkivyskupas met

ropolitas kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje Vasario 16- 
osios proga pasakytame pa
moksle klausė: “Ar neatrodo, 
kad kuriame savo Tautos gyve
nimą ne ant pamatų, bet ant 
smėlio, kuris kasdien keičiasi, 
byra, deformuodamas visa, kas 
ant jo laikosi?” Kiek anksčiau 
kardinolas interviu Lenkijos 
dienraščiui Rzeczpospolita pa
reiškė dar atviriau: “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvos visuomenės 
gyvenime neužima deramos vie
tos, o valdantis elitas, seimo na
riai nėra išauklėti krikščioniško 
tikėjimo dvasia”.

Šie pasisakymai suteikia vil
ties, kad Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vadovai ateityje dar atvi
riau prabils apie tragišką valsty
bės ir visuomenės būklę, dėl ku
rios labiausiai atsakingas val
dantysis elitas. Valdžiai labai 
patogus Bažnyčios tylėjimas, ji
nai jį priima tarsi pritarimą jos 
darbams, kurie dažnai yra tie
siog antikrikščioniški.

Vyskupų ir kunigų šventi
niuose bei kasdienybei skirtuose 
žodžiuose dažniausiai cituoja
mas Šventasis Raštas, primena
ma Geroji Naujiena, retsykiais 
atsargiai įvertinama visuomeni
nė padėtis. Viskas teisinga, tiks
lu ir beveik nepriekaištinga. Ta
čiau perskaičius ar išklausius 
apima jausmas, kad kažkas svar
baus liko nepasakyta, nutylėta. 
Tas pats jausmas persekioja ir 
bažnyčiose. (...)

Hierarchų ir kunigų pasisa
kymuose labai mažai vietos Lie
tuvos socialiniam skausmui. 
Apie sveiko proto ribas peržen
gusį turtuolių lobimą ir varguo
lių dar didesnį skurdinimą be
veik neužsimenama. Kristus ra
gino kitų sąskaita pralobusius 
turtuolius išdalinti savo turtus 
vargšams. Pirmaisiais krikščio
nybės dešimtmečiais taip ir bu
vo daroma. Tada krikščionybė 
buvo gyva religija. O jeigu šian
dien vyskupas ar kunigas viešai 
paprašytų politinio-ekonominio 
elito atstovų panašiai pasielgti? 

PADĖKA
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iškeliavus amžinybėn 2002 m. gegužės 8 d., 
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos kle
bonui prel. J. Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose 
ir kun. V. Staškevičiui už atnašautas šv. Mišias ir maldas 
kapinėse. Esame dėkingi L. Turūtaitei už gražias giesmes 
šv. Mišių metu.

Tariame nuoširdų padėkos žodį karsto nešėjams, 
ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems ir kaimynams už 
gėles bei užprašytas šv. Mišias ir dosnias aukas velionės 
atminimui, sergantiems Lietuvoje našlaičiams ir tremti
niams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems šv. 
Mišiose ir palydėjusiems velionę į amžinojo poilsio vietą. 
Dėkojame M. Povilaitienei už aukų rinkimą; B. Stanu
lienei už puikiai paruoštus lietuviškus pietus ir ponioms 
už skanius pyragus.

Niekada neužmiršime visų parodyto nuoširdumo 
šią skaudžią išsiskyrimo valandą.

Dukterėčios - Teresė ir Roma

Juk reikia priminti turtingiau- 
siems mūsų žmonėms, kad leng
viau kupranugariui išlįsti pro 
adatos skylutę, nei turtuoliui 
patekti į dangaus karalystę. Rei
kia rūpintis ir turtuolių sielova
da. Tada ir vargšams bus leng
viau. (...)

Ar nėra pažeminimas sim
bolinės pensijos (200-250 Lt)? 
Juk milijonai valstybės lėšų kas
met nebaudžiamai iššvaistoma 
valdančiojo elito egomaniakiš- 
kotns užgaidoms patenkinti. 
Kodėl Bažnyčios vadovams ne
prabilus apie valdžios žmonių 
privilegijas? Prieš keliolika me
tų piktinomės sovietinės no
menklatūros privilegijomis. Da
bar padėtis dar blogesnė. Tai ir
gi žeidžia menką atlyginimą 
gaunančių ir vien iš savo darbo 
mintančių žmonių orumą. Ko
dėl demokratinėje visuomenėje, 
kaip ir bolševikmečiu, tebėra ly
gūs ir lygesni? Beprotiškas pa
slaugų kainų augimas skurdina 
net tuos, kuriuos dar galima pri
skirti viduriniajam sluoksniui. 
Nežabotas energetikų, teleko
munikacijų monopolitininkų 
godulys vartotojus varo tiesiog į 
neviltį. Žmonės vis mažiau beiš
gali aukoti ir savo Bažnyčiai. 
Tuo tarpu vyskupai ir kunigai 
vis dar vengia atvirai įvardinti 
priežastis, dėl kurių katastrofiš
kai daugėja socialiai ir dvasiškai 
sužalotų žmonių - beglobių vai
kų, sąvartynų gyventojų, prosti
tučių, bedarbių, ištisus mėnesius 
ar net metus atlyginimų negau
nančiųjų.

Sumažėjusi pagarba ūki
ninkams bei šalies žemės ūkį iš
tikusi bendra ekonominė krizė 
kelia didelę grėsmę tautos kul
tūrai, jos tradiciniams ryšiams 
su kaimu ir žeme. Jei daug ga
bių jaunų žmonių iš kaimo vie
tovių dėl finansinių sunkumų 
negali tęsti studijų aukštojoje 
mokykloje ar universitete, tai 
dvasiškai nuskursta ne tik pro
vincija, bet ir visa visuomenė. 
(•••)

Popiežius drąsiai kalba apie 
socialinių prieštaravimų drasko
mą pasaulį, kritiškai atsiliepia 
apie tamsiąsias kapitalizmo pu
ses. 1993 m. savo kelionės po 
Baltijos šalis metu Rygoje Jonas 
Paulius II priminė ir tai, jog 
Bažnyčia yra pasmerkusi tarp
tautinį finansinį imperializmą ir 
kapitalistinę ideologiją. Tvirta ir 
aiški Popiežiaus pozicija esmi
niais klausimais daug kam ne

patinka. Mūsų Popiežius gyvena 
Evangelijos dvasia. Lietuvos ka
talikų dvasininkai turi iš ko imti 
pavyzdį.

Katalikų Bažnyčia nekuria 
ekonominių programų, neįgy
vendina socialinių reformų, ta
čiau Ji turi brandų ir išmintingą 
socialinį-teologinį mokymą, iš
dėstytą Leono XIII enciklikoje 
Rentm novarum, tobulintą II- 
ajame Vatikano susirinkime, 
komentuotą Jono Pauliaus II 
enciklikoje Centesimus annus 
(1991. Bažnyčios socialinis mo
kymas domisi ekonomika ir po
litika ne techniniu bei organiza
ciniu, o etinių prielaidų požiū
riu, supažindina su politinių 
programų vertinimo kriterijais, 
atsižvelgiant į šių programų de
rėjimą su dorinėmis normomis 
ir žmogaus orumu. Neteko gir
dėti, kad mūsų kunigai apskritai 
šia tema bažnyčiose kalbėtų. O 
juk daugiausia kraujo Lietuvoje 
praliejama dėl socialinių prie
žasčių. Žmogus, kuris metų me
tais savo valstybės yra socialiai 
išnaudojamas, apgaudinėjamas, 
ekonomiškai skurdinamas, o dėl 
to žeminamas jo orumas, nere
tai griebiasi desperatiškų veiks
mų, pavyzdžiui - savižudybės. 
Ekonominiai-socialiniai valsty
bės gyvenimo klausimai eili
niam Lietuvos piliečiui yra vieni 
iš aktualiausių. Jei dvasininkai 
šiuos klausimus ignoruoja arba 
apeina tylomis, vadinasi, jie tuo 
pačiu nusišalina ir nuo tikinčių
jų kasdieninių reikmių. Ganyto
jai nuolat primena Šventą Tie
są: “Žmogus gyvas ne vien duo
na, bet ir kiekvienu žodžiu, išei
nančiu iš Dievo lūpų”. Taip, 
pirmiausia būtina rūpintis dva
siniais dalykais, o visa kita bus 
pridėta, tačiau Viešpaties mal
doje neatsitiktinai yra ir šie žo
džiai: “Kasdienės mūsų duonos 
duok mums šiandien”.

Kristus ne tik skelbė artė
jančią Dievo Karalystę, bet ir 
praktiniais veiksmais ją artino. 
Mes neprašome vyskupų ir ku
nigų išgydyti nepagydomus ligo
nius, prikelti mirusiuosius. Mes 
tik prašome drąsiai ir atvirai 
prabilti apie Lietuvoje trium
fuojantį neteisingumą ir jį griež
tu ganytojišku žodžiu pasmerk
ti. Jeigu Jūs tylėsite, tuomet 
“akmenys šauks”!

Katalikas turi pagrįstą teisę 
tikėtis motinos Bažnyčios mora
linio ir socialinio užtarimo. 
Priešingu atveju toks žmogus 
tampa našlaičiu. Kai trokštamo 
užtarimo nesulaukiama, pasi
girsta: “aš nusiraminimą randu 
gamtoje, kapinėse, bet ne baž
nyčioje”. Dar liūdniau, kai to 
užtarimo ieškoma sektose. 
Būkime atviri: dauguma tų, 
kurie patraukė į sektas, visų 
pirma paguodos ieškojo mūsų 
bažnyčiose.

Tikriausiai esate girdėję, 
kad darbdaviai kai kur verčia 
žmogų dirbti po 16 valandų per 
parą už kelis šimtus litų algos! 
Argi tai ne XXI amžiaus vergi
ja, argi tai ne žmogaus teisių, jo 
orumo paniekinimas? Bažnyčia 
neturi galios užtikrinti žmogaus 
teisių, bet prabilti apie akivaiz
džius jų pažeidimus privalo. So
vietmečiu mūsų drąsiausieji ku
nigai buvo jautrūs tokiems pa
žeidimams, ypač sąžinės laisvės 
srityje. Negi dabar sparčiai į 
NATO ir ES žengiančioje vi
suomenėje turėtų būti toleruo
jami panašūs reiškiniai? O gal 
mums jau vis vien? O gal mes 
jau susitaikėme su dvigubos mo
ralės standartais, kurių apstu ir 
ES šalyse? (Nukelta į 4-tą psl.)

ANTANAS MUSTEIKIS
Praeitais 2001 metais rugsė

jo 29-30 d. įvyko Lietuvių kultū
ros instituto (LKI) drauge su 
“Rozdostdeutshes Kulturwerk” 
institutu suvažiavimas Hiutten- 
felde, Vokietijoje, kur paskaito
se ir diskusijose dalyvavo per 60 
LKI narių ir svečių. Kaip galima 
spręsti iš LKI vedėjo dr. Vinco 
Bartusevičiaus apžvalgos Lietu
va 1941 m. (Draugas, 2001 m. 
gruodžio 22 d.), buvo nagrinė
tos bei paliestos kontroversiškos 
temos apie 1941 m. lietuvių su
kilimą. Plačios apimties konfe
rencija teikė vilčių, kad ji tars iš
samų mokslinį žodį apie gyvybi
nes tarptautines problemas, ta
čiau paaiškėjo, jog jos galutiniai 
duomenys yra skylėti bei kreivi.

Apibendrinant galima teig
ti, kad tie duomenys giminiuoja- 
si su tais pat metais pagarsėju
siu amerikiečių žiniasklaidos, 
tiksliau - purvasklaidos, stulbi- 
mu, jog lietuviai yra “žydšau
džių tauta”. Šio pobūdžio žo- 
džiavimus galima panašiai taiky
ti ir kitoms tautybėms. Kaip ži
noma, anuo vokiečių okupacijos 
metu žydų getų tarybos buvo 
priverstos išskirstyti suimtuosius 
į dvi grupes: vieną - darbingų 
žmonių siunčiamą į priverstines 
darbovietes, ir kitą - nepajėgių
jų grupę, pasmerktą būti sušau
dyta. Tad panašiu stulbimu gali
ma teigti, jog patys žydai (tary
bų nariai), nors netiesiogiai, nes 
patys savųjų nešaudė, pasmerkė 
dalį savo bendruomenės mirčiai.

Blaiviam žmogui supranta
ma, kad abiem atvejais, ypač žy
dų atžvilgiu, tikrovė klastojama. 
Nei lietuviai, nei žydai negalėjo 
prieštarauti okupantams, kurie 
vertė juos tapti nekaltų žmonių 
žudikais. Lietuviai policininkai, 
atsisakę šaudyti žydus, buvo 
drauge su žydais sušaudomi. Ir 
nepaklusnios žydų getų tarybos 
galėjo tik pagreitinti savo mirtį. 
Suprantama, maža dalis prie
vartaujamų policininkų ar sava
noriškų kerštininkų bei padug
nių ir žydų tarybų narių, kola
boravusių su naciais, jokiu būdu 
neatstovauja daugumai - tautai.

Problema yra giliai sudėtin
ga, įsitvirtinusi didžiųjų nusikal
tėliškų dvynių ideologijų šakny
se. Tiesa, nacizmas ir komuniz
mas tebėra smerkiami, tačiau jų 
palikimai tebebado akis. O tų 
palikimų atitinkamo pripažini
mo kaip tik ir pasigendama šio
je konferencijoje.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje Niurnbergo tarptautinis 
teismas “nunacino” Vokietiją 
bei nacionalsocializmą, o Vil
niaus tarptautinis tribunolas tik 
pastaraisiais metais visuotinai 
pasmerkė komunizmą, tačiau jo

Lietuvos radijo stoties steigėjas
Prisimenant pirmąjį jos viršininką inžinierių 

Aleksandrą Stankevičių, mirusį Kanadoje
Šiais metais sueina Lietuvos 

radijo stočiai 76-osios metinės ir 
40 metų nuo Radijo stoties vir
šininko dipl. inž. Aleksandro 
Stankevičiaus mirties.

A. Stankevičius, baigęs Pa
ryžiaus universitetą radijo inži
nieriaus laipsniu, pradėjo dirbti 
prancūzų firmoje “Societė Fran- 
ęaise Radioėlectriųue”, su kuria 
jis 1925 m. atvyko į Lietuvą sta
tyti Kauno radijo stoties. 1933 
m. jis buvo paskirtas Kauno ra
dijo stoties viršininku ir tose pa
reigose išbuvo iki sovietų oku
pacijos.

Per tuos metus jis labai pa
tobulino tą stotį, kuri buvo liek 
techniškai pažengusi, kad net 
kitos valstybės kreipdavosi į jį 
dėl techniškų informacijų. Kar
tą Maskva, dar nepriklausomy
bės laikais, kreipėsi į jį pagal
bos. Pagalbos sulaukusi dovano
jo patefoną su šone pritvirtinta 
bronzine plokštele, rusiškai iš
graviruota A. Stankevičiaus pa
varde ir padėka.

Įvertindama jo techniškus 
patarimus, Vokietija jam pado
vanojo patį moderniausią su 
mygtukais “Telefunken” radijo 
priimtuvą. Olandai jam padova
nojo “Phillips” priimtuvą.

Kasmet jis atstovaudavo 
Lietuvai įvairiose tarptautinėse 
radijo ir telekomunikacijos kon
ferencijose, rengiamose Egipte, 
Prancūzijoje, Portugalijoje, Švei
carijoje ir kt. Vienoje konferen

“nenukomunistino”. Kad Ant
rajame pasauliniame kare są
jungininkai rėmėsi komunistine 
galia prieš nacistinę, istoriškai 
suprantama, bet tai jokiu būdu 
nenuplovė didžiųjų komunisti
nio blogio kraujo dėmių, ko 
konferencijos dalyviai lyg ir ne
pastebėjo.

Panašios rūšies yra ir buvu
siųjų “bendrininkų” teisinima- 
sis, jog jie nebuvę blogio ideolo
gijos sekėjai, tik ją vartoję kaip 
bereikšmį “ritualą”. Ar tai nėra 
didžioji tiesos klastotė? Ar jie 
neprisidėjo prie bent dalies 100 
milijonų komunistinių aukų liki
mo? Tai iš dalies paaiškina, ko
dėl Lietuvos seimūnai, pradžio
je pripažinę birželio 23 d. Ne
priklausomybės atkūrimo šven
tę, vėliau ją atmetė. Juk jie ar 
ne didžiąja dalimi turėjo no
menklatūrininkų šaknis ir, di
dindami nacistinį baubą (ypač 
Laikinosios vyriausybės atžvil
giu), tikėjosi aptemdyti savo 
bendradarbiavimo su komuniz
mu atsakomybę.

Yra galimas dalykas, kad 
apžvalgos autorius negalėjo pa
minėti visų konferencijos skylių 
dėl vietos stokos. Štai ryškesnie
ji pavyzdžiai.

Paskaitoje apie Žydų komu
nistų stereotipą Lietuvoje 1940- 
1941 metais" nepaminėtas sva
rus faktas, jog prieškario metų 
žydų komunistų partiečių nuo
šimtis savoje bendruomenėje 
buvo keliolika kartu didesnis 
nei lietuvių komunistų nuošim
tis savoje bendruomenėje. Ne
paminėta, kad vokiečiai dėjo 
daug pastangų sudaryti mela
gingą įvaizdį, jog lietuviai, nevo- 
kiečiai, buvo pagrindiniai taut- 
žudystės vykdytojai. Nepaminė
tas svarus faktas, kad lietuviai 
nesutiko būti SS legiono nariais, 
kas buvo retenybė vokiečių oku
puotuose kraštuose. Nepabrėž
ta, kad dokumentuoti A. Guze- 
vičiaus sąrašai rodo žydų gelbė
tojų skaičių, rizikavusių savo gy
vybe, per 10,000, įskaitant ir jų 
atsakingus giminaičius. Kelis 
kartus didesnis gelbėtojų kaimy
nų skaičius galėjo išduoti vargšų 
žydų slėptuves, bet jų neišdavė 
okupantams. Žydų suvarymas į 
getus pagrindžiai buvo vokiečių 
galioje, nors Laikinoji vyriausy
bė neišvengė likti nuošalėje. 
Kad ji nekolaboravo su okupan
tais, rodo faktas, jog, ją panaiki
nus, jos nariai atsidūrė vokiečių 
koncentracijos lagery.

Tikiuosi, kad mano priklau
symas savo tautybei nepadaro 
manęs vienašališku ir neteisingu 
kitataučiams. Baigiant galima 
teigti, jog lietuvių tauta apskri
tai yra žydų gelbėtojų tauta pa
gal krikščioniškąjį principą; my
lėk savo artimą.

cijoje jis iškovojo Lietuvai il
giausią bangą Europoje.

Labai daug jam teko kovoti 
dėl tos bangos, nes visi norėjo ją 
turėti, ypač anglai sakydami, 
kad jie yra didelė valstybė “Bri
tish Commonwealth” ir jiems 
reikalinga tokia banga, o ne ma
žai Lietuvai. Bet vis tiek A. 
Stankevičius laimėjo, ir Lietuva 
galėjo didžiuotis šiuo laimė
jimu.

1935 m. vasario 16 d. už 
nuopelnus Lietuvai jis buvo Lie
tuvos prezidento A. Smetonos 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Vikijos garbės ženklu.

Jisai taipogi yra daug padė
jęs konferencijose Estijai ir Lat
vijai, nes jos buvo silpnesnės to
je srityje ir prašydavo A. Stan
kevičių kartais joms atstovauti. 
Tai įvertindama Latvijos valdžia 
1936 m. lapkričio 1 d. jį apdova
nojo aukščiausiu Latvijos Trijų 
žvaigždžių ordinu.

1938 m. balandžio 25 - ge- 
• gūžės 2 Kaune vyko Lietuvos- 
Lenkijos pašto ir telesusisieki- 
mo konferencija. Joje Lietuvos 
delegacijai vadovavo A. Stanke
vičius.

Nors Kauno radijo stotis A. 
Stankevičiaus dėka buvo pačia
me savo galingume, jisai prieš 
pat sovietų okupaciją pradėjo 
statyti pagal savo projektą dar 
galingesnę naują radijo stotį Sit
kūnuose, netoli Kauno. Deja,
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Statula ant aukšto stulpo Vilniuje “Užupio angelas”
Nuotr. G. Žilinsko iš “Lithuanian Heritage”

"Genocidas ir rezistencija”
Naujas žurnalo numeris pilnas aktualios medžiagos
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Neseniai knygynuose pasi
rodė Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centro 
žurnalo 11 nr. Pateikti 4 straips
niai. 1. Egidijaus Jaseliūno Peri
odinės savilaidos formavimasis: 
sovietinio disidentizmo reiškinys 
ir Lietuvos katalikiškasis judėji
mas (37 p.). Straipsnyje nagri
nėjama Rusijos žmogaus teisių, 
žydų emigracinio, Lietuvos ka
talikiškojo ir kitų disidentinių 
judėjimų periodinė savilaida. 2. 
Juozo Banionio Madrido konfe
rencija: aktyvinamas Lietuvos 
laisvės bylos kėlimas (23 p.). 
Straipsnyje apžvelgtas išeivijos 
politinių organizacijų (VLIKo, 
ALTos, PLB) pasirengimas 
Madrido susitikimui (1980.XI.8 
- 1983.IX.9) ir dalyvavimas ja
me. Konferencijoje Baltiečių in
formacijos ir propagandos cent
ras tada atliko labai svarbų dar
bą, gindamas Lietuvos laisvės 
bylą. 3. Rimanto Zizo Vietinė 
savisauga (savigyna) Lietuvoje 
nacių Vokietijos okupacijos me
tais (1941-1944) (25 p.). Straips
nyje tęsiama 2001 m. nr. 2(10) 
pradėtas darbas šia tema. 4. 
Juozo Starkausko Apie dar vie
ną stalininio laikotarpio teroro 

Inž. ALEKSANDRAS STANKE
VIČIUS, Lietuvos radįjo stoties 
steigėjas

sovietams okupavus Lietuvą, jis 
turėjo nutraukti šį projektą.

Lietuvai atgavus Vilnių, ji
sai važiavo su Lietuvos kariuo
mene iš paskos radijo stoties 
automobiliu ir keliais tarnauto
jais į Vilnių perimti Vilniaus ra
dijo stoties.

Sovietams antrą kartą artė
jant prie Lietuvos, 1944 m. A. 
Stankevičius su šeima pasitrau
kė j Vakarus. Per karą buvo Vo
kietijoje, o vėliau išvažiavo į Pa
ryžių, kur dirbo ankstesnėje fir
moje SFR, su kuria Lietuvoje 
pastatė radijo stotį.

1951 m. iš Prancūzijos jis 
emigravo į Kanadą, kur dirbo 
Montrealio “Canadian Marco
ni” bendrovėje. Deja, neilgai 
jam teko gyventi Montrealyje - 
1952 m. balandžio 10 d. jis mirė, 
nesulaukęs laisvos savo numylė
tos Tėvynės.

L. Stankevičius (sūnus) 

organą - troikas ir petiorkas (15 
p.). Troikos ir petiorkos buvo 
sudarytos VKP(b) CK Lietuvos 
biuro nurodymu ir pradėjo ak
tyviai veikti po LKP(b) CK VII 
suvažiavimo. Jų tikslas buvo, su
telkiant okupantų ir kolaboran
tų pastangas, sutriuškinti gink
luotą pasipriešinimą.

Konferencijų skyriuje pa
teikti du straipsniai. 1. Valenti
no Brandišausko Konferencija 
Vokietijos lietuvių kultūros centre 
(3 p.). 2001 m. rugsėjo 28-30 d. 
Hiutenfelde įvyko 21-asis Lietu
vių kultūros instituto suvažiavi
mas - mokslinė konferencija. Ji 
buvo skirta Antrojo pasaulinio 
karo metų įvykiams aptarti - 
holokausto priežasčių, lietuvių- 
žydų santykių, holokausto orga
nizatorių. 2. Arūno Streikaus 
Apie tarptautinį Bažnyčios istori
kų bendradarbiavimą ir jo rezul
tatus (3 p.). Straipsnyje aptaria
mi 2001 m. spalio 12-13 d. Ry
goje vykusio Baltijos šalių Baž
nyčios istorikų seminaro ir 2001 
m. gruodžio 7-8 d. Vokietijoje 
Goetingene vykusio mokslinio 
seminaro, kuris vadinosi Religija 
Rytų Europoje ‘realaus socializ
mo’ sąlygomis (1953-1985), re
zultatai.

Studentų studijų skyrelyje pa
teiktas Lino Tatarūno straipsnis 
Lietuvos žydų nacionalinis judė
jimas už teisę išvykti į Izraelį (12 
p.). Straipsnyje nagrinėjamos 
žydų emigracijos iš TSRS ir Lie
tuvos priežastys antrosios bolše
vikinės okupacijos metais.

Archyvų skyriuje pateikti 
du straipsniai. 1. Gražinos Sta- 
nionytės-Zujienės Dr. Vladas In- 
gelevičius ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus veikla vokiečių okupaci
jos metais (19 p.). Straipsnyje 
pateikta medicinos pik. V. Inge- 
levičiaus biografija, aptarta jo 
veikla tarpukario Lietuvoje, 
priemonės bolševikiniais ir vo
kiečių okupacijos metais. 2. Ri
manto Zizo Žudynių Kaniūkuo
se pėdsakais (17 p.). Raudonųjų 
partizanų ir Pietryčių Lietuvos 
savisaugininkų ginkluotame kon
flikte išskirtinė vieta teko Ka
niūkų kaimo (Eišiškių aps. Ja
šiūnų vlsč.) užpuolimui 1944 m. 
sausio 29 d. Raudonųjų partiza
nų baudžiamoji akcija prieš kai
mų savisaugą virto tikromis 
skerdynėmis - kur nužudyti 38 
žmonės, kaimas sudegintas.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie rietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
SVARBI KONFERENCIJA
LGTIC praneša, kad “Wilton 

Park” vardo akademinė instituci
ja surengė konferenciją Besikei
čianti saugumo aplinka Baltijos 
šalių regione Vilniuje birželio 4-6 
d.d. “Wilton Park” yra nepriklau
soma akademinė institucija, ku
rios pavadinimas kilęs nuo vokie
čių belaisvių to vardo stovyklos, 
kuri po Antrojo pasaulinio karo 
buvo įsikūrusi į Vakarus nuo 
Londono. Didžioji Britanija pra
dėjo ten rengti politines diskusi
jas stengiantis Vokietijai padėti 
pasukti demokratijos keliu. “Wil
ton Park” tapo vienu žymiausių 
pasaulyje intelektualinių centrų, 
kuriame nagrinėjamos tarptauti
nės politikos, saugumo ir ekono
mikos problemos, siekiama kurti 
Europos politiką ir diegti demo
kratiją. Konferencijoje Vilniuje 
perskaityta 10 pranešimų, vyko 
diskusijos apie saugumą, Baltijos 
kraštų ir Rusijos tarpusavio pasi
tikėjimo didinimo galimybes, ir 
kitais su ES ir ŠAS naryste susiju
siais klausimais.

DISKRIMINACIJA MOKSLO 
RINKOJE

Atviros Lietuvos fondo užsa
kymu buvo atliktas tyrimas, ro
dantis, jog Lietuvos mokslo bend
ruomenėje yra neformali moters 
mokslininkės profesionaliosios 
karjeros stabdymo praktika, pasi
reiškianti ne tiek, kad moteris sie
kia aukštesnio mokslinio laipsnio, 
kiek siekiant aukštesnio moksli
nio vardo. Nors trečdalį moksli
ninkų Lietuvoje sudaro moterys, 
jos dažnai užima žemesnes pako
pas mokslinių pozicijų hierarchi
joje, rašo LGTIC. Tyrimo autorių 
teigimu, pastarojo dešimtmečio 
moterų mokslininkių, turinčių pe
dagoginius vardus, skaičiaus aki
vaizdus mažėjimas leidžia daryti 
prielaidą, kad moterys Lietuvos 
aukštojo mokslo darbo rinkoje 
yra diskriminuojamos. Atrasta, 
kad daugelyje Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų iki šiol neveikia 
atvirų konkursų nei atestacijos 
mechanizmai. Apklausti buvo ži
novai, turintys mokslo laipsnį ir 
(arba) pedagoginį vardą, priklau
santys akademinei bendruome
nei, užimantys įvairaus lygio pa
reigybes. Buvo ir kontrolinė gru
pė, kurią sudarė žinovai iš Suomi
jos, Rusijos, Latvijos, Šveicarijos, 
Italijos, JAV ir Vokietijos.

PRIVATIZAVIMO STATISTIKA
LGTIC skelbia, kad gegužės 

mėnesį, iš esmės dėl 34% “Lietu
vos dujų” akcijų privatizavimo, 
sudaręs 58 sutartis už 126.9 mln. 
litų, per penkis šių metų mėne
sius Valstybės turto fondas priva
tizavo turto 256 mln. litų. Buvo 
privatizuoti 39 nuosavybės teise 
valstybei priklausantys objektai 
už 119.4 mln. litų ir 19 savivaldy
bėms nuosavybės teise priklau
sančių objektų už 7.5 mln. litų.

I "Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

! Lougheed Funeral i 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus į
i Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

Per penkis šių metų mėnesius 
Lietuvoje privatizuotas 391 ob
jektas už 256 mln. litų.

NAUJI KARININKAI
Birželio 6 d. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos karo akademi
ja išleido 110 absolventų. Iš
kilmėse naujus Lietuvos kariuo
menės leitenantus, davusius prie
saiką Tėvynei kardu palietė Vy
riausiasis ginkluotųjų pajėgų va
das prezidentas Valdas Adamkus, 
juos palaimino kariuomenės vy
riausiasis kapelionas. Šiemet Ka
ro akademijos, švenčiančios 10 
metų jubiliejų, geriausiu absol
ventu už pasiekimus moksle ir 
sporte išrinktas E. Ringys, kuris 
krašto apsaugos ministerio buvo 
apdovanotas kardu.

BAIGĖSI IŠMINAVIMO DARBAI
Gegužės 30 d. Lietuvos teri

torinėje jūroje ir išskirtinėje eko
nominėje zonoje užsibaigė tarp
tautinė išminavimo operacija 
MCOPLIT 2002. Šios veiklos re
zultatai buvo vertinami teigiamai. 
Joje dalyvavo 17 laivų iš 10 valsty
bių. Jūroje aptiko 18 įvairių 
sprogmenų - minų, torpedų, 
bombų. Bendradarbiaujant su 
Klaipėdos regiono apsaugos de
partamentu, 17 sprogmenų buvo 
neutralizuoti. Nors išžvalgyta te
ritorija dabar yra švari, audros ir 
povandeninės srovės gali per il
gesnį laiką vėl atnešti nuo Ant
rojo pasaulinio karo užsilikusių 
sprogmenų, todėl panašias minų 
paieškas tenka rengti kasmet, ra
šo LGTIC.

AMBASADOS INTERNETE
Užsienio įeikalų ministerijos 

Informacijos bei Informacinių 
technologijų skyriai įsteigė vadi
namą “portalą” internete 
http://amb.urm.lt, kuriame galima 
rasti daugiau kaip 20-ties Lietu
vos ambasadų, atstovybių ir kon
sulatų tinklapius. Jos bus galima 
skaityti naujienas, ieškoti konsu
linės informacijos, žinių apie dip
lomatinius ir verslo ryšius, turiz
mo galimybes ir kt. Lietuva turi 
45 diplomatines atstovybes užsie
nio valstybėse. Ketinama infor
maciją teikti lietuvių.bet ir anglų, 
ir valstybės, kurioje įsikūrusi dip
lomatinė atstovybė, kalbomis.

PANAIKINTAS MONOPOLIS
Gegužės 23 d. Lietuvos sei

mas priėmė ilgai svarstytas Alko
holio kontrolės įstatymo pataisas, 
kuriomis panaikinta valstybės 
monopolis alkoholio gamybai, at
vėrė kelią keturių Lietuvos įmo
nių privatizavimui. Kaip skelbia 
LGTIC, panaikinti valstybės mo
nopolį šioje srityje buvo įsiparei
gota Lietuvos nepilnateisės narys
tės Europos sąjungoje sutartyje. 
Pagal naująjį įstatymą leidimus 
alkoholio gamybai gaus tik tie 
verslo subjektai, kurie įvykdys ga
mybos reglamento, technologijos, 
kokybės reikalavimus. Alkoholio 
pramonės demonopolizavimas 
sulygina konkurencijos sąlygas. 
Numatoma, kad privatizavus al
koholio gamybos įmones, padidė
jus konkurencijai alkoholio kai
nos turėtų net sumažėti. RSJ

DCZlAKV FOUR SEASONS
IVZf F IBK REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wa sagos, 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
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Dalis PLB, LB ir LJS pirmininkų suvažiavimo dalyvių 2001 metais Seinuose prie Lietuvių namų
Nuotr. Viktoro Kučo

Metinis išeivijos veikėjų suvažiavimas
Jis įvyks Lietuvos Druskininkuose rugpjūčio 11-15 d.d.

Kiekvienais metais Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdyba 
šaukia tradicinį Lietuvių ben
druomenių ir Lietuvių jaunimo 
sąjungų pirmininkų metinį suva
žiavimą. Jame dalyvauja LB bei 
US pirmininkai arba jų atstovai 
iš 33-jų kraštų LB ir 19-kos LJS, 
visi PLB valdybos nariai, kviesti 
svečiai ir paskaitininkai. Iš viso 
apie 60-70 aktyviausių užsienio 
lietuvių gyvenimo vadovų bei 
darbuotojų.

Praėjusių metų sėkmingas 
suvažiavimas įvyko Seinuose ir 
Punske. Prieš tai jis buvo Vasa
rio 16 gimnazijoje Vokietijoje. 
Šiais, 2002 metais, jis bus Drus
kininkuose. Rugpjūčio 11, sek
madienį, po pietų iš Vilniaus į 
Druskininkus išvažiuos autobu
sas su daugelio kraštų atvyku
siais dalyviais. Vakare Druski
ninkuose vyks susipažinimo va
karonė ir bendravimas su vietos 
gyventojais. Rugpjūčio 12-15 
d.d. “Dainavos” patalpose 
(Maironio g. 22, Druskininkai 
4690), keturias dienas vyks su
važiavimo posėdžiai su praneši
mais, diskusijomis ir nutarimais. 
Vakarais dalyviai bendraus su 
vietos gyventojais, lankys kultū
rines vietas, klausys koncertų. 
Dalyvių autobusas į Vilnių su
grįš rugpjūčio 15 d.

Suvažiavimą organizuoja ir 
dalyvius registruoja PLB atsto-

Mokytojo patrioto netekus
Dar apie Kudirkos smuiko globėją a.a. mokytoją Stasį Ankevičių

Kaitri gegužės 13-osios sau
lė į Paežerių pagrindinės mo
kyklos (Vilkaviškio raj.) saliukę 
sukvietė būrius gedinčių vieti
nių ir iš atokių kampelių atvy
kusių žmonių. Koridoriuje tarp 
plevenančių dviejų žvakių įrė
mintas, gedulingu kaspinėliu 
perjuostas gulagų kankinio, 
Mokytojo patrioto Stasio Anke- 
vičiaus portretas. Greta - jo tu
riningo gyvenimo, trukusio 97 
metus aprašymas.

Ant paaukštinimo tarsi mie
ga žmogus, tiek daug nuveikęs 
Tėvynei nuo Kudirkos Nau
miesčio, Plokščių, ligi dr. Vinco 
Kudirkos gimtųjų Paežerių. Jis
- Sibiro tremtinys, visų su gilia 
pagarba vadintas Paežerių Vai
dila. To jis nusipelnė savo atsi
davimu šeimai, daugiašake vi
suomenine veikla. O šitą veiklą 
labai praturtino Atgimimo me
tais masiniu tiražu išleisti jo 
skaudūs atsiminimai “Už Uralo
- žemės galo” bei vėliau pasiro
džiusios dar dvi parašytos kny
gos. Ruoštasi padovanoti skaity
tojams ir ketvirtąją, skirtą doro
vės gaivinimui. Bet...

Karste silpnutis velionies 
kūnas. Tačiau iš tiesų tai Ąžuo
las, kurį pažinojo ir paežerie- 
čiai, ir visa Lietuva, ir gal ne 
vienas užjūriuose. Ant staliuko
- dr. V Kudirkos nutilęs smui
kas, kuriuo šis Laisvės šauklys 
sukūrė Tautišką giesmę. Tuo 
smuiku Velionis grojo mūsų 
himną ir Sąjūdžio minėjime, ir 
pasitikdamas dažnas lankytojų 
grupes savo įsteigtame, rūpes
tingai prižiūrimame didžios ver
tės kraštotyros muziejuje - au
tentiškoje Daktaro gimtinės, 
prigludusios prie Paežerių eže
ro, klėtelėje. Kas gi dabar dalys 
širdies šilumą ekskursantams? 
Kur prisigldus a.a. Mokytojo at
kakliai suieškotas ir skambesiui 
prikeltas “Varpo” autoriaus 
smuikas?

Dvylikta valanda. Marijam
polietis A. Jančas savo smuiku 
groja Lietuvos himną. Ašaroja 
stovėdami gausiai susirinkusieji. 
Smuiku atliekama skirtingų 

vybė Lietuvoje (PLB atstovas 
Gabrielius Žemkalnis ir atstovy
bės administratorė Virginija 
Grybaitė), Gedimino pr. 53, 
Lietuvos seimo III rūmai, 215 
kambarys, 2002 Vilnius, Lietu
va. Tel. 370-2-396-156.

Suvažiavimus finansiškai 
paremia Lietuvių fondas bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos vy
riausybės. Be jų paramos šie 
svarbūs suvažiavimai negalėtų 
įvykti. PLB valdybos nariai ir 
Vakarų kraštų LB pirmininkai 
patys apsimoka kelionės ir kitas 
išlaidas, kukli parama duodama 
Rytų kraštų ir sunkiai ekono
miškai gyvenančių LB ir LJS 
atstovams.

Suvažiavimus aplanko ir da
lyvauja ypatingi svečiai. Prieš 
kelerius metus Vokietijoje daly
vavo Lietuvos prezidentas, LR 
ambasadorius Vokietijai, Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų provinci
jolas kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
ir kiti. Praėjusiais metais 
Lenkijoje dalyvavo LR ambasa
dorius Lenkijai su konsulais. Vi
suose suvažiavimuose aktyviai 
dalyvavo vyskupas lietuviams 
katalikams išeivijoje Paulius 
Baltakis, OFM. Jis dalyvaus ir 
Druskininkuose kartu su kitais 
pakviestais svečiais. pr R 

kompozitorių Avė Maria. Tarp 
jų skaitovė Z. Ruočkuvienė ter
pia jaudinančius Atleisk posmus.

Ligi bažnytėlės nusidriekia 
ilga pėsčiųjų eisena. Priekyje 
kryžius tarp dviejų juodų bažny
tinių vėliavų. Visų klasių moki
niai neša vainikus, pintinėles, 
gėlių puokštes. Klebonas kun. 
A. Pasiliauskas taria įžanginį 
žodį: “Laidojame tiktai gera da
riusį Senelį. Jo siela jau Dangu
je. Jis skaudžiai išgyveno dėl da
bartinių valdžios vyrų nejautru
mo tiems, kurie juos rinko... Il
gėjosi jis ne gėlių, o maldų ir 
Eucharistijos aukos keliaujant 
Amžinybėn”. (Klebono nuojau
ta neapvylė - daugybė liko lūku
riuoti už bažnytėlės sienų, prie 
Dievo stalo neprisiartino net 
reikalingiausieji).

Kapinėse kalbėjusieji plačiai 
nušvietė a.a. Patrioto pasiaukoji
mą, pareigingumą, meilę profesi
jai, aplinkiniams, istorijai.

Trispalve pridengtas karstas 
įleidžiamas į žalumynais pa
puoštą duobę. Pritariant smui
kininkui, giedamas Himnas. 
Prie supilto kapo smuikas iš- 
rauda Marija, Marija.

Jeronimas Šalčiūnas

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Wasaga Beach, Ontario
kartu su dainininkėmis. O kokios 
mielos, gražios, romantiškos tos pa
vasario dainos!

ĮSPŪDINGAS KONCERTAS. 
Gegužės 25, šeštadienį, Vasagos 
Gerojo Ganytojo misijos patalpose 
turėjome gražų koncertą. Vasagos 
lietuvių moterų būrelis pakvietė 
muz. Dalią Viskontienę ir jos vado
vaujamą “Volungės” moterų viene
tą apsilankyti su koncertu. Jautriai 
ir švelniai skambėjo įžanginė kon
certo daina Sveiki, gyvi sveteliai, ku
rią dainininkės dainavo eidamos 
ratu apie salę tarp svečių. Koncerto 
programa susidėjo iš trijų dalių. 
Pirmoje dalyje buvo religinės gies
mės, antroje - muzikų A. Lapinsko, 
J. Tamulionio, B. Kutavičiaus ir K. 
Vasiliauskaitės lietuviškos dainos. 
Trečioji koncerto dalis Pavasario 
romansai. Prieš pradėdamos trečią
ją dalį, choristės išdalino svečiams 
dainų knygutes ir kvietė visus kartu 
dainuoti. Visi popietės dalyviai 
nuoširdžiai ir jausmingai dainavo

Skaudieji 
Lietuvos...

(Atkelta 3-čio psl.)

Didelės visuomenės dalies 
nuskurdinimas, vis gilėjantis so
cialinis supriešinimas, masinis 
nedarbas, darbdavių savivalė, 
vos ne paniškas bėgimas iš savo 
Tėvynės lyg iš nuskęsti pa
smerkto laivo, žudynės ir savi
žudybės yra ne tik objektyvios 
įvykių tėkmės padariniai, bet ir 
neišmanėliško, piktavališko ir 
nusikalstamo politinio valdymo 
pasekmė. Jeigu ši tendencija ne
sikeis, sulauksime masinių riau
šių ir kruvinų susidūrimų. Nese
ni įvykiai katalikiškoje Argenti
noje mums turėtų būti įspėjan- 
tys ir pamokomi. Lietuvoje lyg 
ir ramu, tačiau tai apgaulinga 
ramybė, nes taika be teisingumo 
nėra tikra taika.

Neatsitiktinai Italijos mies
te Asyžiuje sausio 24 d. popie
žiaus Jono Pauliaus II sušaukta
me tarpreliginiame maldos už 
taiką susitikime buvo konsta
tuota: “Mes įsipareigojame sto
vėti kenčiančių ir apleistų žmo
nių pusėje ir tapti balsu tų, ku
rie patys neturi balso; mes įsipa
reigojame šaukti kartu su tais, 
kurie nesusitaiko su blogiu ir 
prievarta”.

Lietuvos katalikų dvasinin
kai privalo domėtis ir gilintis į 
visuomenei gyvybiškai aktualius 
ekonominius-socialinius reika
lus ir nebūti pasyviais stebėto
jais. Pastebėjus grubius valdžios 
vykdomus piktnaudžiavimus, 
būtina griežtai įspėti valdan
čiuosius, kurie linkę savo klai
das ir nusikaltimus pateisinti 
vykdomų reformų būtinybe.

Ar mes iš tikrųjų suvokia
me, ką reiškia šiandien tokie 
populiarūs pasakymai: “prie ta
rybų valdžios buvo geriau”, “da
bar niekur teisybės nesurasi”, 
“mums reikia tvirtos rankos” ir 
pan. Jeigu tai suvokia eiliniai 
savo valstybės likimu susirūpinę 
piliečiai, negi nesuvokia mūsų 
dignitoriai ir kunigai? Žmonės 
nusivylė politinėmis institucijo
mis, jie netenka pasitikėjimo sa
vo valstybe, tačiau Bažnyčia 
jiems dar tebėra šioks toks au
toritetas. (...)

Nesistebėkite, kad į Jus 
kreipiamės šiais skaudžiais mū
sų valstybės ir tautos gyvenimo 
klausimais. Daugiau kreiptis jau 
nebėra į ką, o be to, kunigystės 
sakramentu Jūs gavote dvasinę 
galią sudrausti blogį. O kas 
daug turi, iš to daug ir pareika
laujama. Dar nėra vėlu. Nebebi- 
jokite! Būkite tikri, o ne forma
lūs tautos dvasios vadovai!

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

Po programos Vasagos moterų 
būrelio pirm. Aldona Vaškevičienė 
padėkojo muz. Daliai Viskontienei, 
dainininkėms, pianistei I. Beresne- 
vičienei ir apdovanojo gėlėmis. Po 
to pakvietė kun. Vytautą Staškevi
čių maldai prieš pradedant vaišes. 
Visi vaišinomės skaniais, Vasagos 
moterų būrelio paruoštais pietumis 
ir dalinomės maloniais koncerto 
įspūdžiais. Nuoširdų ačiū muz. Da
liai Viskontienei už gražų, įspūdin
gą koncertą ir labai įdomų, origina
lų dainų repertuarą. Ačiū visoms 
balsingoms dainininkėms už nuo
stabiai gražų dainavimą ir pianistei 
I. Beresnevičienei už puikų akom- 
panavimą. Tikimės, kad ateityje vėl 
apsilankysite Vasagoje ir paįvairin
site mūsų dienas. A.V.

JA Valstybės
St. Petersburg, FL, Lietuvių 

klubo kultūros būrelis balandžio 16 
d. klubo patalpose surengė koncer
tą, pakvietęs jo programą atlikti 
brolius muzikus Aidą ir Dainių 
Puodžiūnus iš Lietuvos, studijuo
jančius dabar muziką JAV-se. Ai
das, pianistas, 1998 m. baigė M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos forte
pijono klasę. Greitai pasižymėjo 
muzikos veikloje, tapdamas kelių 
tarptautinių konkursų laimėtoju. 
Tobulinasi pas garsius pianistus, o 
2001 m. buvo priimtas į Julliard 
muzikos mokyklą Niujorke, kur 
studijuoja garsaus prof. J. Lowen- 
thal fortepijono klasėje. Dainius, 
smuikininkas, 1995 m. baigė M. K. 
Čiurlionio menų gimnaziją, o 2000 
m. Lietuvos muzikos akademiją. 
1999 m. stažavosi Paryžiaus konser
vatorijoje pas prof. S. Gesau. Šiuo 
metu studijas gilina Bostono uni
versiteto menų kolegijoje, prof. D. 
Pomerants-Mazurkevich klasėje. 
Koncerte jie atliko muzikų Bach, 
Debussy, Čhopin, Brahms, Pagani
ni, Ravel ir Dvariono kūrinius. 
Koncerto dalyviai gėrėjosi jaunų 
muzikų puikiu pasirodymu ir džiau
gėsi tautiečių pasiryžimu kopti į 
muzikos viršūnes. Koncerte taipgi 
dalyvavo Lietuvos ambasados Vašing
tone ministeris-patarėjas R. Nor
kus, atvykęs tarnybiniais reikalais į 
Floridą. Jis kartu su Lietuvos gar
bės konsulu A. Karnavičiumi lan
kėsi senatoriaus B. Graham įstaigo
je Tampa mieste, kur buvo išryškin
ta svarba Lietuvos dalyvavimo ŠAS 
(NATO) organizacijoje. Po koncer
to vykusių vaišių ambasados pata
rėjas R. Norkus, pasidžiaugęs iš
skirtiniu koncertu, papasakojo ir 
apie savo apsilankymo misiją. (Lie
tuvių žinios 311 nr.)

Britanija
Apie šio krašto lietuvių veiklą 

rašoma Europos lietuvyje 2002 m. 6 
nr., kad Didž. Britanijos lietuvių 
sąjungos vadovybė nusivylusi, jog 
šia pagrindine lietuvių organizacija 
nesidomi jaunimas. Jo laikraštėlio 
Lynes administracija remia jaunųjų 
socialinius ir sportinius pobūvius 
Lietuvių sodyboje. Skautų organi
zacija rodo gyvybės ženklų atsi
gauti. Atsiranda naujų narių. Vasa
ros stovyklos vis daugiau sutraukia 
dalyvių. Geresnėmis tampa ir skau
tų sueigos. Tik jaučiamas patyrusių 
vadovų trūkumas. Džiaugiamasi at
vykstančiais menininkais iš Lietu
vos. Ruošiamasi Pasaulio lietuvių 
dainų šventei, įvyksiančiai 2003- 
siais metais Lietuvoje. Europos lie
tuvio formatas yra padidėjęs ir to
liau pasilieka informaciniu leidiniu. 
Nusiskundžiama, kad nerašoma ko
respondencijų iš lietuvių gyvenimo 
vietovėse. Didž. Britanijos lietuvių 
sąjungos centro valdyba kartu su 
Lietuvos ambasada Londone iš
siuntinėjo apie 180 laiškų britų par
lamentarams dėl Lietuvos ryžto 
tapti ŠAS (NATO) ir Europos są
jungos narėmis. Baltų taryba su 
Baltijos kraštų ambasadomis ir 
“British Lithuanian Society” suren
gė Londone simpoziumą tema 
“Estija, Latvija ir Lietuva ieško vie
tos Europoje”. Jame dalyvavo aka
demikai, parlamentarai, verslinin
kai. Lietuvai atstovavo iš užsienio 
reikalų ministerijos Giedrius Če- 
kuolis ir užsienio reikalų komiteto 
seime pirm. Gediminas Kirkilas.

Gudija
Rimdžiūnų lietuvių vidurinės 

mokyklos Il-je klasėje mokosi šeši 
moksleiviai: Vladas Lukša (Giriūnų 
kaimas), Vitalius Gulbinavičius

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’ĄT LIETUVIŲ KREDITO
A 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: PASKOLAS
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................. 2.00%
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

(Gervėčiai), Vladas Laurinavičius 
(Gervėčiai), Daiva Paškevičiūtė 
(Rimdžiūnų kaimas), Elena Chmie- 
liauskaitė (Milicijų kaimas) ir Vi
talius Raseckas (Žavielcų kaimas). 
Jie, kaip abiturientai, turi laikyti 
penkis egzaminus: lietuvių kalbos, 
matematikos, gudų literatūros, an
glų kalbos, rusų ar gudų kalbos. 
Pasak mokinių, esą labai įdomu 
mokytis. Mokytojai geri ir jautrūs. 
Svarbiausia - gerai pasiruošti egza
minams. V. Lukša, paklausta^, kur 
ketinąs studijuoti, neabejodamas 
atsakė - Vilniaus Gedimino techni
kos universitete. Jame kaip tik ne
mažai studijuoja Gudijos lietuvių. 
(Mūsų godos 2002 m. 3-4 nr.).

Lenkija
Kard. Audrys J. Bačkis vasario 

9-10 d.d. lankėsi Varšuvoje. Jis da
lyvavo Jono Pauliaus II muziejuje 
vykusioje konferencijoje “Lenkija 
ir Lietuva - istorijos ir tikėjimo 
bendrumas”, globojama Lenkijos 
vyskupų konferencijos pirmininko 
kard. J. Glemp ir Lietuvos ambasa
doriaus Varšuvoje D. Degučio. 
Kard. A. J. Bačkis kalbėjo, kad 
abiejų tautų santykiai gerėja, ypač 
abiejų valstybių diplomatų pastan
gomis. Bet yra reikalingas ir žmo
nių savimonės kėlimas, noras su
prasti kultūrinius skirtumus, bend
rumo ieškojimas, neužmirštant ir 
praeities su viltimis kurti Europos 
tautų bei valstybių bendriją. Paskai
tas skaitė lenkų istorikas prof. M. 
Drozdowski ir lietuvių istorikas S. 
Drazdauskas. Po kalbų ir paskaitų 
koncertavo religinės muzikos cho
ras “Aidija” iš Vilniaus ir Varšuvos 
Arkikatedros choras. Sekmadienį, 
kovo 10, Mišias Sacra Miser koply
čioje lietuviams atnašavo kard. A. 
J. Bačkis, pasakydamas ir pamoks
lą. Varšuvoje gyvenantiems lietu
viams tai buvo didelė šventė - įspū
dingas susitikimas vyko lietuvių 
klubo “Lituanika” patalpose. Kiek
vienas dalyvis galėjo ir asmeniškai 
pabendrauti su kardinolu, palikusiu 
visiems malonius prisiminimus. At
sisveikindamas kardinolas linkėjo 
išlaikyti taurumą, stiprybę ir nepa
miršti ką reiškia būti lietuviai. (Pa
saulio lietuvis 2002 m. 4 nr.)
Australija

Australijos lietuvių bendruome
nės valdybos pirm. B. Prašmutaitės 
pranešimu, š.m. birželio mėn. Mel
burno tautinių šokių ansamblis 
“Gintaras” ir jungtinis Australijos 
lietuvių choras koncertuos Lietuvo
je ir Lenkijoje. “Gintaro” ansamb
liui, kuriam vadovauja D. Antanai
tienė, atstovaus studentų ir jaunių 
grupės. Jungtinį chorą sudarys 
Geelongo choras “Viltis”, Melbur
no “Dainos sambūris” ir Sidnio 
“Daina”. Jam diriguos Z. Prašmu- 
taitė. Prie choro prisidės ir B. Ky- 
mantienės bei R. Mačiulaitienės 
duetas “Tembras”. Koncertai vyks: 
birželio 22 d. Klaipėdoje ir Šiau
liuose, birželio 27 d. Panevėžy, bir
želio 29 Punske, o birželio 30 d. 
svečiai iš Australijos dalyvaus meti
niame Lenkijos lietuvių saviveiklos 
vienetų sąskrydyje Barbiškėse prie 
ežero. 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

t Asmenines nuo........... 6.50%
' nekiln. turto 1 m...........5.40%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


A.a. PRANAS BERNECKAS (1922.II.8-2000.XI.21). Nuotraukoje - ve
lionis ŠALFASS suvažiavime 1977.X.15-16 Klyvlande Ntr. J. Urbono

Nebėra reikalingo veikėjo
Prisimenant velionies Prano Bernecko vadovaujančią 

ilgametę veiklą lietuviškojo sporto srityje

Kazimierai, dabar gali pailsėti...
Vokietijoje palaidotas buvęs kanadietis a.a. KAZYS BARONAS, daugelio laikraščių 

bendradarbis, visuomenės veikėjas

Bendruomeninis išeivijos 
gyvenimas klestėjo per 50 metų 
labiausiai dėl to, kad buvo as
menų, kurie savo nuo kasdieni
nio darbo atlikusį laiką bei 
energiją skyrė lietuviškai veik
lai. Sportinėje plotmėje vienas 
tokių buvo Pranas Berneckas, 
prieš melus iškeliavęs amžiny
bėn.

Nuo pat atvykimo į Torontą 
jis įsijungė sportinėn darbuotėn. 
Vadovavo pirmųjų Š. Amerikos 
lietuvių sportinių žaidynių ruo
šai 1953 m. Toronte. Vėliau pir
mininkavo “Vyčio” sporto klu
bui ir dar vėliau bendrinei Š. 
Amerikos lietuvių sporto orga
nizacijai ŠALFASS. Ir nebeva- 
dovaudamas neatsitraukė nuo 
sportinio gyvenimo.

Lietuviškajam sportui, kaip 
ir visai išeivijos veiklai, ėmus 
silpnėti vienu metu atrodė, jog 
bendrinė sporto organizacija su
byrės. Pranas Berneckas apsi
ėmė ją ne tik atgaivinti, bet ir 
pagyvinti. Kelių torontiečių pa-
dedamas bei skatinamas jis su
gebėjo tai atlikti.

Svarbiausia, buvo paskelb
tos ir įvykdytos pirmosios Pa
saulio lietuvių sportinės žaidy
nės 1978 m. Toronte. Kas ket- 
veri melai rengiamų žaidynių 
tęsinį perėmė tautiečiai JAV-se, 
Australijoje ir išlaisvėjusioje Tė
vynėje. Pranas Berneckas jose 
dalyvaudavo ir būdavo pagerb
tas kaip žaidynių pradininkas. 
Lietuvos ir dabartinių išeivijos 
sporto veikėjų neryžtingumu 
nutrauktas Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Pranas Bernec- 
kas giliai išgyveno.

Po pirmųjų sėkmingų Pa
saulio lietuvių sportinių žaidy
nių buvo įsteigtas Sporto fondas 
su nejudamu kapitalu, vien tik 
metinėmis pajamomis remiant 
sportinę veiklą. Deja, kaip pra
džioje tikėtasi, Fondui nedaug 
ką tepridėjo tautiečiai JAV-se, 
nors Fondo derliumi jie dau
giausia naudojosi. Tiktai dau
giausia Prano Bernecko įtaigo
tais ar išmaldautais kanadiečių 
įnašais Fondas kiek paaugo, 
nors ir neprisivijo infliacinio 
nuosmukio. 

Prano Bernecko nuopcl- Nuotr. A. Pocevičiaus

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto chorvedybos katedros mišrus studentų choras. Centre - vadovas
GEDIMINAS PURLYS Nuotr. A. Pocevičiaus

nams priskirtinas ir išeivijos 
sporto istorijos stambaus tomo 
išleidimas. Tai išliks vienos išei
vijos gyvenimo dalies dokumen
tu. Rūpestis ja, išlaidų padengi
mas buvo vienas iš daugelio 
Prano Bernecko rūpesčių.

Vadovaudamas bendrinei 
sporto organizacijai jis stengėsi 
pakelti sporto reikšmę bendruo
menėje kaip priemonę jaunimo 
lietuviškumui ugdyti. Dažnai ne 
viskas pasisekė, tačiau šiek tiek 
laimėta.

Prieš keletą metų persikėlęs 
iš Toronto į Vankuverį pas duk
rą, jis nenurimo. Ten jaunime 
skatino lietuvišką veiklą ir nepa
liaujamai sielojosi Sporto fondo 
eiga. Juk jis, ilgus metus vado
vavęs Fondui, buvo išrinktas jo 
garbės pirmininku.

Pranas Berneckas buvo To
ronto sporto klubo “Vytis”, kaip 
ir ŠALFASS, garbės nariu. Už 
nuopelnus išeivijos sportui buvo 
apdovanotas Gedimino ordino 
medaliu. Iš tikrųjų jis užsitarna
vo ir visos išeivijos padėką.

Atminimui a.a. Prano Ber
necko, nuolat besirūpinusio lie
tuviškuoju sportu, vykdydama 
paskutinę jo valią, jo darbų pri
tarėja ir talkininkė našlė 
Elena Sporto fondui atsiuntė 
tūkstantį dolerių. Už tai būtų 
prasminga įsteigti Prano Ber
necko metinį žymenį iškiliau
siems sporto darbuotojams.

Jonas Nešukaitis

Klaipėdos universiteto studentų choras koncerto metu Marijos Taikos 
Karalienės šventovėje. Solistė - doc. V. Vadoklienė

Daugiausia velionis reiškėsi 
kaip žurnalistas. Mylimiausia jo 
tema buvo sportas, bet jis rašy
davo apie viską. Jau Lietuvoje 
studijų metu buvo dviejų laik
raščių sporto korespondentu. 
Kanadoje jis buvo Nepriklauso
mos Lietuvos sporto skyriaus re
daktorius. Iki pat mirties rašy
davo straipsnius į dienraštį 
Draugą, į savaitraščius Tėviškės 
žiburiai, Europos lietuvis, dvisa- 
vaitraštį Lietuvių balsas... Nuo 
1983 iki 1991 redagavo VLIKo 
leidžiamas Eltos informacijas 
vokiečių kalba.

1979 m. jis iš Kanados su 
šeima persikėlė į Vokietiją. Vie
nerius metus dirbo Vasario 16- 
osios gimnazijoje ūkvedžiu ir 
bendrabučio vedėjo pavaduoto
ju. Vėliau gyveno Viernheime. 
Per 20 metų sirgo širdies liga. 
Paskutiniaisiais metais dažnai 
jam tekdavo gulti į ligoninę.

Gegužės 24 d. Viernheimo 
kapų koplyčioje jo šeima ir 
draugai atsisveikino su velioniu. 
Atsisveikinimo apeigas atliko 
vokiečių parapijos kunigas. Lie
tuvių vardu kalbėjo Vasario 16- 
osios gimnazijos direktorius A. 
Šmitas, kuris trumpai papasako
jo velionies gyvenimą, apibūdin
damas jį kaip didelį lietuvį 
patriotą, vilnietį, kuris visą savo 
gyvenimą stengėsi tarnauti Lie
tuvai. Jis sekdavo vokiečių 
spaudą ir pamatęs neteisingų 
informacijų apie Lietuvą, rašy
davo redakcijoms laiškus, reika
laudamas klaidas atitaisyti. Gra
žiausią ir aktyviausią savo gyve
nimo dalį jis praleido Hamilto
ne. Dažnai jis kalbėdavo apie 
savo draugus ir apie savo veiklą 
ten. Mieliausiai jis būtų persikė
lęs į Lietuvą gyventi, bet jo 
silpna sveikata ir visokiausios 
draudimo taisyklės to neleido.

Velionis 1968 m; vedė vo
kietaitę Helgą, su kuria susilau
kė dukters Jūratės. Jis dukterį 
buvo išmokęs kalbėti lietuviš
kai. Tai iš tikrųjų buvo nelengva 
mišrioje šeimoje už Lietuvos ri
bų, ir tai parodo jo stiprią lietu
višką dvasią.

Velionies palaikai buvo su
deginti ir palaidoti Miunchene, 
kur gyvena jo duktė Jūratė, Kos- 
mopolitan žurnalo redaktorė. Iš 
Miuncheno kilusi ir jo žmona, 
kuri taip pat grįš ten, kad galėtų 
gyventi arčiau dukters.

A. Šmitas, 
Vokietija ♦ * *

Jau daugel metų gydoma jo 
širdis, pagaliau 2002 m. gegužės

A.a. KAZYS BARONAS Kanados 
Hamiltone

20 d. Viernheimo ligoninėj su
stojo plakusi. Taip iškeliavo am
žinybėn Kanados lietuviškoje 
veikloje daug pasidarbavęs vi
suomenininkas ir išeivijos lietu
vių laikraščių bendradarbis. O 
jis rašė į Nepriklausomą Lietuvą, 
Tėviškės žiburius, Draugą, Euro
pos lietuvį ir Lietuvių balsą. Jis 
rašė apie sportą, Vokietijos gy
venimą ir savo gyvenimo atsimi
nimus. Mokėdamas lenkų ir vo
kiečių kalbas, mūsų laikraš
čiams siuntė iš didžiosios spau
dos parinkęs ten rašomų žinių 
apie Lietuvą.

Hamiltoniečiai jį dar prisi
mena, kai jis čia veikė kuriantis 
Bendruomenei ir mūsų organi
zacijoms. Jis buvo vienas ir iš 
pirmųjų Bendruomenės pirmi
ninkų. Tada, rengiant visokias 
šventes bei minėjimus, jis visada 
būdavo vienas iš vadovų. Būda
mas KLB taryboje, tada jis pa
siūlė rengti Kanados lietuvių 
dienas, kurios čia labai prigijo.

K. Baronas gimė 1920 m. 
rugsėjo 1 d. Vilniuje. Ten baigė 
lietuvių VD gimnaziją. Studija
vo ekonomiką Vilniaus un-te, 
baigė UNRRA universitete 
Miunchene, kur įsigijo ekono
misto diplomą. Savo profesijoj 
jam neteko dirbti.

Bolševikams grįžtant į Lie
tuvą, jis, kaip geležinkelietis, su 
motina, seserimi ir svainiu pasi
traukė į Vokietiją. Apsistojo

“Avė Maria” JUSTINA 
TRILIKAUSKIENĖ

Mariologinis koncertas Klaipėdoje, kurio programą 
atliko universiteto studentų choras

Klaipėdoje Marijos Taikos 
Karalienės šventovėje per Sek
mines koncertavo Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto 
Chorvedyobs katedros mišrus 
studentų choras. Jam vadovauja 
gerai Kanados lietuviams pažįs
tamas ir siunčiantis nuošir
džiausius linkėjimus Tėviškės ži
buriams bei jų skaitytojams 
prof. Gediminas Purlys. Ši graži 
misija buvo skirta Marijai-Moti- 
nai, tarsi pirmąjį gegužės sek
madienį švenčiamas Motinos 
dienos pratęsimas. Vadovas 
stengiasi, “kad studentai bent 
kartą per mėnesį pajustų šven
tovės aurą ir koncertuotų šven
tovėje”. Taip kiekvienas tampa 
tyresnis.

Koncertui buvo parinkta 
programa, kurioje skambėjo 
vienuolika Avė Maria kūrinių. 
Tai patys gražiausi kūriniai, 
skirti Marijai, nuostabūs tekstai. 
Klausytojai turėjo pajusti nuo
stabią sakralinės muzikos ir 
giesmių galią, šildančią mūsų vi
sų sielas. Tai paliudija salės ap
lodismentai ir žmonių akių 
žvilgsniai į choristus koncerto 
pabaigoje.

Skambėjo J. Strolios, J. 
Arcadelt, J. Busto, D. Kačini, 
H. Villa-Lobos, G. Donizetti, 
A. Wilson, A. Bruckner, Fr. 
Schubert, A. Lucci, J. S. Bach- 
Ch. Gounod Ave Marijos.

Solines dalis atliko solistė 
doc. Valentina Vadoklienė, so
listė lektorė Vida Kuraitė,

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Augsburge, kur po karo įsikūrė 
lietuvių stovykla. Ten mirė ir 
buvo palaidota katalikų kapinė
se jo motina. Ir jis po savo mir
ties buvo planavęs ten pasilai
doti, bet dabar iš krematorijaus 
jo žemiški palaikai buvo pervež
ti į kapines Miunchene, kur yra 
apsigyvenusi jo dukra Jūratė.

Iš Vokietijos į Kanadą jis 
imigravo 1948 m. su geležinke
lio darbininko sutartim. Sutartį 
atliko Kanados Vakaruose. 
Naujajame krašte apsigyven - 
mui vietą pasirinko Hamiltoną. 
Čia įsidarbino “Stelco” plieno 
įmonėje. Nebesulaukęs nė pen
sijos, 1982 m. su žmona Helga 
išsikėlė gyventi į Vokietiją. Ten 
kažkodėl į LB veiklą nebeįsi- 
jungė.

Velionis buvo didelis patri
otas, karštas vilnietis ir jautrios 
širdies žmogus. Jam yra tekę 
pergyventi net tris krašto oku
pacijas - lenkų, rusų ir vokiečių. 
Įsikalbant apie tada mūsų pa
vergtą tėvynę, jo akyse galėjai 
pastebėti ir ašarą. Esame čia iš 
Lietuvos matę seną filmą, kur 
dar moksleivis Kazimieras, šoki
nėdamas ir mosikuodamas savo 
gimnazistiška kepure sveikina į 
Vilnių įžygiuojančią Lietuvos 
kariuomenę.

Bent du kartus jis aplankė 
dabar jau nepriklausomą Lietu
vą, bet iš ten savo įspūdžiais ne
sidžiaugė. Susirašinėjo su savo 
senais draugais Hamiltone ir 
Toronte. Savo laiškuose labai 
ilgėjosi Kanados ir Hamiltono.
Didžiavosi savo žmona ir dukre
le Jūrate, kuri Vokietijoj yra 
baigusi žurnalistinius mokslus.

Sirgdamas iki paskutinės sa
vo gyvenimo dienos velionis vis 
dar rašė, lyg norėdamas nepasi
duoti senatvei ir savo negalavi
mams. Dabar, Kazimierai, jau 
gali nuo visko pailsėti - ir nuo 
operacijų, ligoninių, rūpesčių, 
vargų. Dabar jau tau prasidėjo 
kitas gyvenimas, kuriuo tu taip 
tikėjai ir visą savo gyvenimą tam 
ruošeisi.

Kazys Mileris,
Kanada

penkto kurso studentė solistė 
Rasa Ulteravičiūtė ir Einaras 
Danikauskas. Choro koncert
meisterė (vargonais) - Živilė 
Čapienė, chormeisteris ir diri
gentas lektorius Juozas Kubi
lius. Koncerto pranešėja - 
penkto kurso studentė Jurgita 
Piekutė.

Nuostabiausias koncerto 
akordas buvo visų šventovės 
lankytojų kartu su choru atlie
kama vysk. A. Baranausko Svei
ka, Marija. Ši didinga ir nemir
tinga muzika tarsi susilieja su 
dangumi, tarsi pakylėja mus, 
aukštyn.

J. B. M AKIAI'!
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 lietuvių, bendruomenei.

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

Andrew W. Swan 
Direktorius
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A.a. KAZYS BARONAS ir Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS
1999 m. Lietuvių chartos minėjime Hiutenfelde, Vokietijoje

Nuotr. M. Šmitienės

Kai pasiekia juoda žinia
Prisimenant sportininką a.a. Rimą Bagdoną

Šiomis saulėtomis gegužės 
dienomis juoda žinia iš Hamil
tono apie Rimo Bagdono staigią 
mirtį pasiekė mus Lietuvoje. Ta 
proga pervertėm knygos Išeivi
jos lietuvių sportas 1944/84, pa
rengtos Cerkeliūno, Mickevi
čiaus, Krašausko ir išleistos 
1986 m. Toronte puslapius. Čia 
leidėjų (ŠALF centro valdybos) 
žodyje yra parašyta: “Sportas 
yra puiki priemonė pritraukti 
jaunimą prie lietuviško kamie
no. Šia priemone naudodamiesi 
pirmieji pradėjome statyti ‘til
tus’ tarp visuose kontinentuose 
gyvenančių lietuvių. Tų ‘tiltų’ 
t.y. sportinių išvykų metu šildė
me tūkstančiams lietuviškas šir
dis, budinome jų tautinį pasidi
džiavimą...”

Rimas Bagdonas buvo iš
rautas II-jo pasaulinio karo ir 
sovietinės okupacijos siaubo iš 
savo tėvų namų Kauno Žalia
kalnio gatvėje kartu su šimtais 
tūkstančių kitų lietuvių savo 
ankstyvoje jaunystėje, bet jau 
pasireiškęs kaip krepšininkas. 
Jis iš karto įsijungė į sportinį 
sąjūdį, kilusį karo pabėgėlių sto
vyklose. Lietuviai sportininkai 
varžybose bei pergalėmis tarp
tautinėse rungtynėse daug kartų 
atkreipė pasaulio dėmesį į tėvy- 
nę Lietuvą. R. Bagdonas 1945- 
47 metais Hanau, reprezentaci
nės Kempteno Šarūno, Margio, 
Prancūzų svetimšalių legiono 
krepšinio komandų sudėtyje bu
vo Pabaltijo, Monako varžybų 
laimėtojų tarpe.

Žvelgiant iš dabarties į tą 
audringą laikotarpį, elgetiškas 
pabėgėlių gyvenimo sąlygas, net 
nežinant ką atneš rytojus, tie

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

sportinio lietuvių sąjūdžio daly
viai - jų tarpe ir Rimas Bagdo
nas, užtarnautai įvardinti tuo
metiniais mūsų “tautos ambasa
doriais”, garsinusiais Lietuvos 
vardą tomis sudėtingomis žmo
nijai, tautoms, valstybių sąmyšio 
sąlygomis. Jie, be abejonės, tie
sė “tiltus” ir į šiandienos Lietu
vos nepriklausomybę.

Visada sportas, kaip pati 
taikingiausia kova, buvo, yra ir 
turėtų būti skatinamas, remia
mas, o sąžiningi, sportininkai - 
pagerbiami.

Tad giliai liūdėdami dėl Ri
mo Bagdono netekties šį anksty
vą pavasarį - balandžio 9-tąją, 
nuskambėjus šv. Velykų ir Atve
lykio varpams, reiškiame gilią 
užuojautą ir pagarbą jo šeimai, 
sporto bendražygiams ir visoms 
lietuvių išeivijos bendruome
nėms, skirdami šias dr. Nijolės 
Laurusevičienės eiles -
RIMUI BAGDONUI
Buvai darbštus, kantrus ir geras, 
Mokėdavai užjaust kitus, 
Todėl skaudu ir liūdna daros 
Užvert paskui Tave vartus.
Jau išėjai iš mūsų laiko 
Į nepažįstamas erdves. 
Išeinančių nieks nesulaiko, 
Kaip nesulaikė ir Tavęs.'..
Atvargęs sunkų žemės vargą 
Ilsėsis kūnas smiltyse, 
Nes per anksti jisai pavargo 
Ir išsiskyrė su dvasia.

Teįsižiebs skliautuos žvaigždelė - 
Naujoji Tavo planeta.
O mes maldausim Visagalį, 
Kad būt jauki ji ir šilta!..

Vena, Gediminas ir 
Vincenta Duliūnai,

Kaunas, 2002.V.20
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Anatolijaus Kairio Paskutinė valia
Išeivijos autoriaus komedija scenoje, sulaukusi 

gero pasisekimo
Hamiltono lietuvių teatras 

“Aukuras” gegužės 25 d. Jauni
mo centro salėje, Hamiltone, 
suvaidino Anatolijaus Kairio 3 
v. komediją Paskutinė valia.

Veikalą režisavo Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė. Nors 
režisierės sveikata buvo labai 
pablogėjusi, bet sutelkusi visą 
energiją spektaklį tinkamai pa
ruošė scenai.

Laiko tėkmėje darosi vis 
sunkiau surinkti aktorius: vie
nus slegia amžiaus našta, kiti 
teisinasi esą pavargę ir nenori 
įsipareigoti daug kantrybės ir 
laiko reikalaujančiom repetici
jom. Tačiau nepavargstanti vai
dilutė Elena Kudabienė sugeba 
“Aukurą” išjudinti, kad sulieps
notų nauja šviesa. “Aukuras” 
labai gražiai bendradarbiauja su 
Toronto “Aitvaru”, tai, reikalui 
esant, pasiskolina ir aktorius.

Atsidarius scenai, ratukuose 
sėdėjo sergantis užkietėjęs šykš
tuolis Adomas Guzikas. Jį vai
dino Vytautas Taseckas. Guziką 
globojo iš Lietuvos atvažiavusi 
seselė Monika. Žinodama, kad 
Adomas turi pinigų, švelniai 
mėgino įkalbėti, kad jis parašytų 
testamentą. Šitos temos Guzi
kas nė girdėti nenorėjo. Sako: 
“Aš gyvensiu šimtą metų”.

Vėliau apsilankė jo pažįsta
mas advokatas Algimantas Va
saris. Siūlė savo patarnavimą, 
bet Adomas Guzikas atsisakė jį 
priimti.

Mirė Guzikas staiga be jo
kio testamento ir paliko sunkiai 
sutaupytus 300,000 dolerių.

Vytautas Taseckas šį vaid
menį atliko pasigėrėtinai.

Monikos vaidmenį atliko 
Lilė Nakrošienė. Jai priklauso 
didžiausia padėka, nes ji atėjo 
gelbėdama padėtį. Mat viena iš 
vaidintojų, belikus vos dviem 
savaitėm ligi spektaklio, iš gru
pės pasitraukė. Per trumpą lai
ką Lilė Nakrošienė sugebėjo ne 
lik išmokti Monikos vaidmenį, 
bet ir jį pavyzdingai perduoti 
žiūrovams. Bravo!

Advokatą Algimantą Vasarį 
vaidino Algis Venslovas. Tai jau 
čia gimusios ir augusios kartos 
atstovas. Įtikinančiai perteikė 
teisingo advokato vaidmenį.

Prie palikto Adomo Guziko 
turto paveldėtojais prisistatė: 
dvi “žmonos”, “brolis” ir “duk
tė”. Jie visko primelavo. Sukūrė 
pasakas iš nebūto gyvenimo su 
amžino atilsio Adomu Guziku, 
ir kiekvienas stengėsi pasirodyti 
svarbesniu. Netikėdamas advo
katas Vasaris turto dalijimą ati
dėjo, kol atsiras tikrų liudytojų.

Viskas pagyvėjo, kai trečia-

Hamiltono “Aukuro” aktoriai, vaidinę “Paskutinę valią”. Iš kairės: Laisvis Širvinskas, Lilė Nakrošienė, Vy
tautas Taseckas, Marįja Kalvaitienė, Aldona Matulicz, Algis Venslovas, Regina Solovienė, Kęstas Keparutis; 
Regina Choromanskytė, adm., Elena Dauguvietytė-Kudabienė, rež. Nuotr. O. Taseckienės

Tolimųjų kraštų parodoje
Klaipėdos Simono Dacho 

vidurinės mokyklos septintokų 
teatrinės klasės mokiniams ge
ografijos mokytoja Norvaišienė 
Vilma suorganizavo nuostabią 
pažintinę išvyką į Paveikslų ga
lerijoje veikiančią egzotinę pa
rodą Australijos ir Okeanijos

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

me veiksme pasirodė iš sovieti
nės Lietuvos siųstas advokatas 
Jonas Labutis. Stipriu žingsniu 
įžengęs į sceną, atsisėdęs už sta
lo ir paprašęs atsigerti pareiškė, 
kad palikimo trečdalis turi tekti 
valdžiai, trečdalis giminėms Lie
tuvoje, o kitas jam. Sužinojęs, 
kad yra pretenduojančių į pali
kimą, pradėjo juos kviesti po 
vieną pasikalbėjimui.

Zuzaną Ruzgienę, Guziko 
dukterį, vaidino Regina Solo- 
vienė. Mėgino įrodyti, kad yra 
nelegalios meilės vaikas, bet 
advokato Labučio negalėjo įti
kinti. Jis reikalavo tikrų įrody
mų ar liudytojų. Jos reikalavi
mas palikto turto buvo atmestas 
ir visos pastangos nuėjo niekais.

Pauliną Ylienę vaidino Al
dona Matulicz. Ji buvo sakiusi, 
kad esanti Guziko antroji žmo
na, bet vėliau, pradėjus sąžinei 
graužti, viso to melo atsisakė. 
Savo vaidmenį atliko įtikinan
čiai.

Atsirado ir Adomo Guziko 
“brolis” Ignas, kurį vaidino Kęs
tas Keparutis. Savo giminystę 
įrodinėjo labai užsispyrusiai, be
veik grasindamas advokatui. 
Vaidmenį atliko labai įtikinan
čiai.

Brigitą Bardauskienę, kaž
kada buvusią “žmoną” vaidino 
Marija Kalvaitienė. Jos pastan
gos gauti dalį palikimo buvo 
ypatingos. Mėgino sužavėti ad
vokatą Labutį (ir jai iš dalies be
veik pasisekė). Buvo puikiai iš
sipuošusi, grakšti ir labai iškal
bi. Koketavo, šypsojosi, juokėsi, 
net ir dainavo. Atrodė, kad jau 
advokato akis užpylė migla... 
bet... jam vis tiek buvo svarbiau 
pinigai. Puikiai suvaidintas vaid
muo.

Joną Labutį, advokatą iš 
Lietuvos, vaidino Laisvis Šir- 
vinskas. Vaidino, kaip senas 
scenos vilkas. Labai gražiai ap
sigynė nuo visų palikimo pre
tendentų išgerdamas pradžioje 
iš stikliuko, o vėliau ir iš viso 
butelio. Advokato vaidmenį at
liko profesionaliai.

Veikalas žiūrovų buvo pri
imtas entuziastiškai, ypač vi
siems gerai suprantamas siuže
tas linksmai nuteikė publiką. 
Spektakliui pasibaigus visi su
stoję ilgai plojo reikšdami savo 
pasitenkinimą ir dėkingumą 
“Aukurui”.

Prie šio spektaklio pasiseki
mo daug prisidėjo administra
torė Regina Choromanskytė, 
rež. padėjėja Elena Kairienė. 
Grimorė - daugelio talentų sa
vininkė - Lilė Nakrošienė. O.T.

tautų menas. Kadangi geografi
jos mokymo planuose šiuo metu 
yra tematika Žemynai ir vande
nynai, apie 20 moksleivių su 
įdomumu apžiūrėjo I aukšte pa
rodą Japonijos architektūra, kur 
dėl Japonijos išsidėstymo ketu
riose vulkaninėse salose, būdin
gas naujausios technologijos, 
laiptuotų pastatų panaudojimas.

Antrame aukšte stebėjome 
828 meno kūrinius, sukauptus 
per 30 metų ir padovanotus 
Australijos lietuvių visuomeni- 
ninkės ir kultūros veikėjos me
cenatės Genovaitės Kazokienės, 
kilusios iš Kauno, kuri už veiklą 
ir sukauptą lobyną apdovanota 
Gedimino ordinu. Daugiausia 
darbų buvo iš Tailandijos, Indo
nezijos, Tibeto, Naujosios Gvi
nėjos ir kitų. Jie pagaminti iš

Toronto lietuvių tautinių šokių sambūrio “Gintaras” metinio koncerto Anapilio salėje akimirkos
Nuotr. D. Puterienės

“Sesė sodą sodino”
Toronto “Gintaro” metinis koncertas,sulaukęs plataus visuomenės dėmesio.

Koncerto programą atliko 130 šokėjų Anapilio salėje
GABIJA PETRAUSKIENĖ

2002 m. birželio 2, sekmadie
nio popietę, Toronto “Gintaro” 
tautinių šokių sambūris pasiro
dė metiniame koncerte Sesė 
sodų sodino visu savo pajėgumu. 
Tai vadovės Ritos Karasiejienės 
ir įvairaus amžiaus grupių mo
kytojų visų metų darbo vaisius. 
Studentų grupės mokytojai - 
Romas Jonušonis ir Gintarė 
Sinskaitė su padėjėja Aurelija 
Karasiejiūte; jaunių grupių mo
kytojos - Vida Tirilienė ir Ra
mona Yčienė su padėjėjomis - 
Vida Haynes ir Nida Slapšiene; 
vaikų grupės mokytoja - Aldo
na Bubulienė su padėjėjomis - 
Rita Birgioliene ir Liucija Ka
minskiene. Koncerte šoko 130 
šokėjų nuo 8 iki 25 metų.

Metinis “Gintaro” koncertas 
visuomet susilaukia gausios pub
likos - parduota per 350 bilietų. 
Mokytojų ir šokėjų bei jų tėvelių 
pastangas šiltai vertina Toronto ir 
apylinkių lietuvių visuomenė.

raudonmedžio, stiklo, dramblio 
kaulo, plaukų, kriauklių, poli
chromijos, virvelių, riešutų, ke
valų, žolių, ilčių, plaušų, ak
mens, palmės žievės, natūralių 
pigmentų, perlamutrų.

Tokia unikali Australijos 
aborigenų kultūra sudomino, be 
abejonės, daug klaipėdiečių. 
Mes susipažinome su retais dir
biniais.

Ta pačia proga, apžiūrėję 
parodą apsilankėme mūsų pa
čių, S. Dacho mokyklos VII kla
sės auklėtinių piešinių parodo
je, kurią suorganizavo mokyklos 
dailės mokytoja grafikė Vilija 
Galdikaitė. Smagu buvo paly
ginti tokias prieštaringas paro
das ir pasidžiaugti viskuo, ką 
pamatėme.

Justina Trilikauskienė

Koncertą pradėjo studentų 
grupė, atlikdama Labas vakaras 
sveteliai šokį pagal L. Kisielienės 
choreografiją ir A. Lapinsko 
muziką. Sveikinimo žodį tarė 
šokėja Viktorija Benotaitė. Jau
natviška energija pasižyminti 
jaunių grupė atliko D. Radvila
vičienės choreografuotą ir V. 
Barausko muzika lydimą šokį 
Riestainiukai. Šokį paįvairino 
šokėjų nešami riestainiai. Sekė 
pynė įvairiausių šokių: jaunes
niųjų vaikų grupė atliko Petkevi
čiaus polką, vyresniųjų vaikų 
grupė - Audėjėlę, jaunių grupė - 
šokį Geltieji lineliai, jaunesniųjų 
vaikų grupė - Pliauškutį. Vyres
niųjų vaikų grupė grįžo į sceną 
šokdama Stebuklingus obuolius. 
Prieš pertrauką publiką pra
džiugino jungtinis studentų, jau
nių ir vyresniųjų vaikų grupių 
šokis Diemedėlis, atliktas pagal 
L. Kisielienės choreografiją ir 
A. Lapinsko muziką.

Po pertraukos studentų ir 
jaunių grupės atliko L. Kisielie
nės choreografuotą ir A. La
pinsko muzikos lydimą šokį Sesė 
sodą sodino. Šis šokis padarė 
ypatingai gražų įspūdį. Šokėjai 
įspūdingai atliko šokį nešdami 
baltais žiedais pasipuošusias ša
keles. Žiūrovai pasijuto esą pa
vasario šilumoje pražydusiame 
vaismedžių sodžiuje.

Visą eilę šokių antroje kon
certo dalyje atliko studentų gru
pė: Gailingis, Žirklės, Sapnagių 
polka, Gegužinės polka, Juodasis 
jonkelis ir Vakaruškos. Šokį Gai
lingis paįvairino šokėjų nešami 
varpeliai (dzinguliukai). Primi
nė kaime pievoje besiganančias 
karvutes su varpeliais. Dar la
biau publikos dėmesį atkreipė 
šokis Žirklės, kai į sceną įžengė 
ilgomis lazdomis nešinos mergi
nos. Sudėtingais judesiais insce
nizavo žirklių kirpimą; pasirėmę 
ant pečių vyrai peršoka sukry
žiuojamas lazdas. Šį šokį chore- 
ografavo V. Buterlevičius, paly
dėjo A. Klovos muzika.

Sapnagių polka nustebino 
nematytais polkos žingsniais su 

Atsiųsta p
Paulius Rabikauskas, KRIKŠ

ČIONIŠKOJI LIETUVA. Istorija, 
hagigrafija, šaltiniotyra. Sudarė 
Liudas Jovaiša. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Leidykla “Ai
dai” (Tilto g.8/3, Vilnius 2001). Vil
nius, 2002 m. 408 psl.

Paulius Rabikauskas, VIL
NIAUS AKADEMIJA IR LIETU
VOS JĖZUITAI. Sudarė Liudas Jo
vaiša. Vilniaus universitetas. Lei
dykla “Aidai” (Tilto g. 8/3, Vilnius 
2001). Vilnius, 2002 m., 544 psl.

Steponas Matulis, PALAIMIN
TASIS ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULAITIS, MIC, APAŠTALINIS 
VIZITATORIUS LIETUVAI 1925-

pasišokimais ir “pasispardymais”. 
Juodasis jonkelis malonino pub
liką įdomiais vingiais. Ir, kaip 
įprasta “Gintarui”, paskutinis 
šokis subūrė visas šokėjų grupes 
į bendrą baigiamąjį šokį. Publi
ka negailėjo katučių, džiaugėsi 
ištisų metų darbo vaisiais.

Koncertą paįvairino “Gin
taro” muzikinė kapela, kuri atli
ko ir keletą dalykų ir savo gyva 
muzika palydėjo kai kuriuos šo
kius. Kapelą sudaro: Juozas Ba- 
laišis, Rūta Melkienė, Teodoras 
Pabrėža ir Valdas Ramanauskas.

Pertraukos metu ir koncer
tui pasibaigus, žiūrovus gaivi
nančiais gėrimais bei kavute su 
pyragais vaišino “Gintaro” tėvų 
komitetas - pirmininkė Rasa 
Kurienė ir nariai: Danelė Didž- 
balienė, Algis Kaminskas, Ra
mūnas Saplys, Algis Vanagas ir 
Jane Vingelienė.

Prie koncerto sėkmės prisi
dėjo visa eilė rėmėjų, kuriems 
tenka didžiulė padėka: Anapi
liui bei Lietuvių namams už pa
talpas, kuriose kas savaitę vyks
ta repeticijos, Danaičio spaustu
vei, dr. C. Joniui už koncertų 
įamžinimą vaizdajuostėje, talki
ninkams - J. Karasiejui ir J. Va
laičiui, Dainai ir Romui Pute- 
riams už fotografavimą, Tėviš
kės žiburiams už garsinimą. Už 
finansinę paramą padėka tenka: 
Kanados lietuvių bendruome
nei, Kanados lietuvių fondui, 
“Paramos” ir Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvams, 
Prisikėlimo parapijai, Anapiliui, 
KLB Toronto apylinkei. Didžiu
lė padėka šokėjų tėveliams, ku
rie, nepaisydami blogo oro ar 
nuovargio, pastoviai pristatyda
vo šokėjus repeticijoms; sambū
rio kūmams, patarėjams ir talki
ninkams.

Gaila tik, kad “Gintaro” šo
kėjus matome palyginti retai 
scenoje. Dažnesni pasirodymai 
skatintų šokėjus labiau pasi
tempti, įpratintų prie scenos ir 
dažniau džiugintų žiūrovus. Ne
kantriai lauksime sekančių me
tu metinio koncerto!

a m i n ė t i
1927. Išleido “Šaltinis” (16 Hound 
Rd., W. Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, Great Britain). Notting
ham, 2000 m., 248 psl. Tai auto
riaus daktarinė disertacija Šv. To- 
mo-Angelicum universitete Romoje.

Genocidas ir rezistencija, 2002 
m., 1(11). Vyriausioji redaktorė - 
Dalia Kuodytė. Mokslinis redakto
rius - Arvydas Anušauskas. Re
daktorė - Rima Dulkinienė. Virše
lio dailininkas - Alfonsas Žvilius. 
Leidėjas - Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ras (Didžioji g. 17/1, LT-2001 Vil
nius). Vilnius, 2002 m., 192 psl. 
Kaina - 7 LT.

Adelė Katelienė ir jos kūryba
Menininkė, ilgai gyvenusi Kanadoje ir po vyro mirties 

grįžusi Lietuvon
ŽILVINAS BIELIAUSKAS

Vos atvėrus duris Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centrui, 1998 m. jame ėmė lan
kytis maloni ponia Adelė Kate- 
licnė, kuri pasisakė atvykstanti 
iš Panevėžio. Iki 1992 m. gyve
nusi Kanadoje, bet labai svajo
jusi grįžti į laisvą Lietuvą, atgau
ti žemę, atkurti turėtą sodybą. 
Pradžioje, nežinant jos istorijos, 
atrodė truputį keista, kad ji ne
išmokusi anglų kalbos, kad jos 
pagrindinis vizitų tikslas - su 
mūsų pagalba užpildyti “Old 
Age Security Return of Inco
me” formas. Po truputį sužino
jome, kad į Kanadą ji išvyko tik 
1969 m. Pamanėme, kad tai re
tas tiems laikams vedybų ir išvy
kimo į Vakarus atvejis. Palaips
niui paaiškėjo, kad į Lietuvą ap
sisprendė grįžti po vyro mirties 
1991 m. Juolab, kad kolūkio 
pirmininkas, kurio teritorijoje 
buvo kažkada puoselėta sodyba, 
telefonu pažadėjo, kad nebus 
kliūčių įsikurti ankstesnėse vie
tose.

Kai su vyro pelenų urna 
parskrido į Lietuvą ir pasirodė 
Kupiškio rajone, tikrovė pasiro
dė žiauresnė nei tikėtasi. Žemės 
net per teismus neatgautos iki 
šiol, nors Adelė vis nenuleidžia 
rankų. Garbus amžius ar sveika
tos sušlubavimai neatima švie
saus proto ir energijos.

Kartą į Informacijos centrą 
vietoj Adelės užėjo jos giminai
tė. Beaptarinėjant jos reikalus, 
staiga išgirdome, kad Adelė - 
gabi menininkė, kad jos skulp
tūros rodomos muziejuose, kad 
ji rengia parodas. Tai mus tikrai 
sužavėjo ir nustebino, nes pati 
Adelė apie tai neprasitarė nei 
žodžiu. Tuoj pat susiruošiau 
vykti į Panevėžį pamatyti jos 
darbų. Buvo ir kitas reikalas - 
užpildyti naują prašymo formą 
dėl nustotos gauti našlės pen
sijos.

Panevėžyje ją aplankiau 
kukliame giminėms nupirkto 
buto kambarėlyje, kur glaudėsi 
ir dalis jos skulptūrų. Greitai su
siruošėme į muziejų ir į Šv. Ka
zimiero knygynėlį, kur veikė jos 
paskutinė paroda. Pakeliui iš
girdau smulkesnę Adelės isto
riją-

Ji gimė 1913 m. Kupiškio 
rajone. Ištekėjo 1937 m. Karui 
baigiantis, vyras iš kilo miesto 
perdavė žinutę, kad bėgtų į Va
karus. Ta žinia jos nepasiekė, ir 
ji liko Panevėžy. Patyrė daug 
persekiojimų ir kankinimų. Stri
bai kišo tarp durų jos pirštus, 
reikalaudami išduoti, kur vyras. 
Pirštai likę iškraipyti iki šiol. 

Jauna “Gintaro” pora šoka per metinį koncertą “Sesė sodą sodino” 
Anapilio salėje š.m. gegužės 2 d. Nuotr. D. Puterienės

“Gintaro” šokėjai savo metiniame koncerte š.m. birželio 2 d. Anapilio 
salėje Nuotr. D. Puterienės

Statė prie sienos ir šaudė aplin
kui. Kažkaip ištrūkusi slapstėsi 
iki pat Stalino mirties. Paskui 
dirbo kolchoze ir pasižymėjo 
kaip ypatingai gražiai sutvarky
tos sodybos šeimininkė, mėgo 
piešti, mokė vaikus, darė meni
nius apipavidalinimus kolcho
zui. Bet visą laiką siekė šeimos 
susijungimo ir galiausiai 1969 
m. buvo išleista į Kanadą po 32 
metų nesimatymo su vyru. Ka
nadoje laimingai su juo gyveno 
22 metus iki jo mirties 1991 m.

Ten gyvendama turėjo gali
mybę naujai atskleisti savo me
ninius talentus ir ėmėsi skulptū
ros. Taip gimė apie 400 darbų, 
kuriuos atsivežė į Lietuvą ir sva
jojo patalpinti savo žemėje 
įrengtoje galerijoje. Tai droži
niai iš medžio pačiomis įvairiau
siomis temomis, nors vyrauja 
bibliniai, tėvynės ilgesio, įvairių 
literatūrinių personažų ar mito
loginių būtybių motyvai.

Kanadoje Adelė dalyvavo 
parodose, iš kurių žymiausia - 
pasaulinė profesionalų paroda 
Toronte. Be savo galerijos dar
bai išsibarstė po gimtojo Kupiš
kio ir Panevėžio kraštotyros 
muziejus. Dalis jų yra nuolati
nėje Panevėžio kraštotyros mu
ziejaus parodoje, kiti fonduose, 
bet kartais iškeliami parodose. 
Yra dovanojusi pavieniams as
menims, Šimonių šventovei.

Besižvalgant į darbus ir be
siklausant guvios ir gerbiamos 
Panevėžio menininkų tarpe se
nutės, kilo mintis suorganizuoti 
jos darbų parodą Vilniuje. Ma
čiau, kaip nušvito jos akys, apie 
tai išgirdus. Kaip kiekvienas 
menininkas, taip ir Adelė jaut
riai reaguoja į tai, kaip žiūrovas 
priima jos kūrinius. O priima la
bai šiltai. Menininkai profesio
nalai pripažįsta jos meistrišku
mą, išraiškos originalumą, pasi
rinktų temų brandą.

Vieną šeštadienį demonst
ravau jos darbų skaidres Užsie
nio lietuvių klube, kuris renkasi 
Šlapelių namuose — muziejuje 
Pilies gatvėje Vilniuje. Tuoj pat 
atsirado norinčių įsigyti, nors 
nesu girdėjęs, kad Adelė turėtų 
ketinimų savo skulptūras par
davinėti.

Jei niekas nesutrukdys, pa
rodą numatome atidaryti birže
lio 19 d. tuose pačiuose Šlapelių 
namuose, ir ji veiks per visą lie
pą. Kanados ambasada žadėjo 
padėti padengti organizacines ir 
kitas išlaidas, Užsienio lietuvių 
klubas - transporto.

A. Katelienės darbų nuo
traukų galima pamatyti Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centro puslapyje - www.lgitic.lt

http://www.lgitic.lt


ANATOLIIVS KAIRYS

Tu buvai man angelas ir sargas
Vyskupui VINCENTUI BRIZGIUI - jo mirties dešimtmečiui

Šventojo Kryžiaus lazaretą nugabeno, kur 
Sąmonę aš atgavau po valandų penkių. 
Tavo, Vyskupe, dėka aš pasveikau. Tai buvo 
Viešpaties bausmė - neabejojau - 
Už perdidelį pasitikėjimą savim, 
Nes Naujųjų metų sutikimas iš tiesų 
Buvo Dievui nepriimtinas ir nuodėmingas. 
Mano siela batlsmę priėmė, o kūnas pažadėjo 
Jos klausyti - nesilinksminti, o melstis. 
Visa tai todėl, kad Tu buvai šalia manęs, 
Dievą maldavai pasigailėti jauno vyro, 
Duoti jam dar vieną progą Viešpatį pamilti, 
Jam tarnauti žodžiais ir darbais.

III
Po trijų skausmingų mėnesių, 
Po maldų ir atgailos, malonės Dievo, aš 
Pagijau, galėjau grįžti į namus ir 
Padėkoti Dievui Tėvui, padėkoti 
Tau, kilnusis Vyskupe, už švelnų žodį, 
Už maldas, budėjimą prie mano lovos, 
Už patarimus, paguodą, žmoniškumą... 
Tik mirties akivaizdoj aš supratau, 
Koks gražus už lango gatvės ūžesys, 
Koks gyvenimas brangus, vargai jo saldūs, 
Rūpesčiai lengvi ir juos norėtum nešti 
Be mažiausio skundo, priekaištų bet kam, 
Jei Dievulis leistų man pasveikti...
Pasiilgau juoko ir šviesių veidų, 
Ir bažnyčios, ir vargonų muzikos, giesmių. 
Nei sunku, nei bloga, visko man gana, tik, 
Viešpatie, grąžink sveikatą, džiaugsmą 
Ir maldas, kurias esu užmiršęs...
Iš ligoninės išėjęs Tau norėjau
Atsilyginti, bet Tu nepriėmei, liepei pasiųsti 
Katalikų šalpai - ką ir padariau.
Bet, kilnusis Vyskupe, pilnai atlyginti aš 
Tau galėsiu vien malda už Tavo šventą sielą - 
Ką davei Tu man yra pati ŽMOGAUS ŠIRDIS.

Operos vakaro programos atlikėjai (iš kairės): Richard Valdez (tenoras, “Opera Encore” meno vadovas). 
Audronė Šarpytė (smuikininkė), Edita Morkūnienė (koncertmeisterė), Herb Brown (baritonas), Barbara
Fris (sopranas), Algirdas Kynas (bosas)

I
O Ganytojau,
Vyskupe kilnus, brangus ir geras, 
Mano skaudžią, nelaimingą valandą, 
Valandą sunkios ligos, nusiminimo, 
Tu buvai man angelas ir sargas. 
Tu sėdėjai prie manęs bežadžio, 
Nepagydomai sužeidus, su iššokusia iš 
Savo vietos širdimi, krūtinės kaulais... 
Šventojo Kryžiaus ligoninėje, Tu 
Suteikei man “Ligonio patepimą ”, 
Nuodėmes atleidai, Kristaus Kūną atnešei, 
Nes laikei mane jau mirštančiu.
Valandą po valandos ir dieną po dienos 
Tu lankei mane, sėdėjai ir maldas kalbėjai, 
Skatinai Dievu pasitikėti, Jo malonėmis. 
Aš žiūrėjau į Tave kaip šventąjį, 
Kaip Tėvą, Užtarėją ir Ganytoją, 
Tavo balsą supratau kaip sielos balsą. 
Aš tikėjau Tavo maldomis, tikėjau 
Antgamtine dovana, kurią suteikia Dievas 
Savo išrinktiesiems, tik vertiems.
Ar esu tokios malonės vertas, ar esu... 
O pagyti ir gyventi aš labai norėjau, 
Taip norėjau, kad tikėjau visa kuo.

II
Pokylis šaunus, gal per šaunus - 
Tai Naujųjų metų sutikimas! 
Visą naktį gėrėme ir šokome - 
Net daugiau, nei sveikas protas leistų - aš 
Neatsilikau nuo šėlstančių draugų. 
O naktis snieguota, ledo pilnas kelias, 
Važiavau namo jau po dviejų, iš ryto, 
Jau septyniasdešimt septintaisiais.
Mašina, nors valdoma stiprių dar rankų, 
Slystelėjo į patiltėj gelžbetono stulpą, ir 
Pritrenkė mane ir tuos, kuriuos vežiau. 
Išgulėjom šaltyje dvi valandas, iki policija į

Sėkmingas operos vakaras

□ KllLTBIfJE VEIKLOJE

LIUDAS ALEKNA

Gegužės 25 d. nemažai ope
ros gerbėjų susirinko į Toronto 
Prisikėlimo parapijos salę iš
klausyti “Opera Encore” kon
certo. Tie, kurie nepagailėjo pi
nigų ir laiko - nenusivylė. Žiū
rovų karšti plojimai ir šūksniai 
“bravo” buvo skirti atlikėjams 
Barbarai Fris (sopranui), Her
bertui Brown (baritonui), Algir
dui Kynui (bosui), smuikininkei 
Audronei Sarpytei ir pianistei 
Editai Morkūnienei (koncert
meisterei). Ričardas Valdez, te

Dainavimo džiaugsmas jungė 2000 vaikų balsus š.m. birželio 1 d. prie 
Toronto miesto rotušės. Koncerte The Joy of Singing within the Noise of the 
World dalyvavo vaikai iš įvairių mokyklų ir bendruomenių chorų. Vienas iš 
koncerte atliktų kūrinių buvo muz. JONO GOVĖDO kompozicija “I’se the 
By”. Nuotraukoje jis (viduryje) su vienintelėmis dviem chore dainavusio
mis lietuvaitėmis Julija Kriščiūnaite (kairėje) ir Viktorija Pečiulyte

Nuotr. J. Kriščiūnienės

noras ir “Opera Encore” meno 
vadovas, dėl ligos nedainavo, tik 
pristatė atlikėjus ir apibūdino 
programą, įterpdamas ir lietu
viškų sakinių.

Ypatingai šiltai klausytojai 
sutiko B. Fris atliktą ariją Don- 
de lieta iš G. Puccini operos La 
Boheme ir Algirdo Kyno lietu
viškai dainuotą princo Gremino 
ariją iš P. Čaikovskio Eugenijaus 
Oniegino. Pastarajai nuskambė
jus, plojimų gausa kvieste kvietė 
pakartoti, bet veltui. Gal ateity
je? Nors A. Kynas, gyvendamas 

Toronte, aktyviai dalyvavo 
“Centuries Opera” veikloje, at
likdamas svarbius vaidmenis 
tarp kanadiečių, šis buvo jo pir
mas rimtesnis pasirodymas lie
tuviškajai visuomenei.

Gerai žinoma smuikininkė 
Audronė Šarpytė paįvairino 
programą atlikdama garsiąją 
Svajonę iš J. Massenet operos 
Thais, trečiojo veiksmo Travia
tos įžangą, bei prisidėdama prie 
keleto kitų duetų.

Didžiausias koncerto krūvis 
teko koncertmeisterei Editai 
Morkūnienei, kuri labai profe
sionaliai akompanavo visiems. 
Jau daugiau kaip dešimt metų 
gyvendama Kanadoje ji spėjo 
pasireikšti ne tik tarp kanadie
čių, kaip gabi koncertmeisterė ir 
pianino mokytoja, bet ir lietuvių 
visuomenėje kaip choro “Aro”, 
šiuo metu kaip vaikų choro 
“Gintarėliai” koncertmeisterė, 
bei koncertuose su soliniais pa
sirodymais.

Rengėjai nepagailėjo kuopš- 
taus darbo ruošiant programas. 
Jos buvo skoningai išspausdin
tos anglų ir lietuvių kalbomis, 
kuriose sudėta ne tik atlieka
mieji kūriniai, bet ir atlikėjų 
biografiniai bruožai, atliekamų 
kūrinių sąntraukos, kad klausy
tojai galėtų lengviau pajusti ari
jų prasmę ir “pulsą”.

Koncertui pasibaigus, kiek
vienam atlikėjui buvo įteikta 
rožių puokštė ir tuo tarsi buvo 
išreikšta publikos nuotaika bei 
dėkingumas už sukurtą šventinę 
operos atmosferą. Bet... rožės 
greitai nuvysta, o mes, muzikos 
mylėtojai, galėsime išreikšti sa
vo dėkingimą kitu būdu - lanky
tis panašiuose koncertuose atei
tyje.

Prelatas ANTANAS RUBŠYS, išvertęs Šv. Rašto Senąjį Testamentą iš 
hebrajų kalbos į lietuvių kalbą. Pastaruoju metu išleisdino Lietuvoje 
Psalmyną, išverstą iš hebrajų kalbos Nuotr. Vyt. Maželio

Dvi poetės Tėvynėje
ALDONA GRICIENĖ

Julija Baranauskienė ir Da
lia Milukaitė-Buragienė - Ne
priklausomųjų rašytojų sąjungos 
narės. Į jas bendru žvilgsniu pa
žvelgti leidžia ne tik bendra jų 
paskutinių knygų išleidimo da
ta, bet ir amžinųjų vertybių -ge
rumo, meilės, vilties sklaida.

J. Baranauskienės Maudaus 
sodo žieduos - poezijos ir grafi
kos knyga. Grafikos darbuose 
ryškūs lietuviški motyvai. Tituli
niame puslapyje matome su
brendusias ąžuolo giles: nukris į 
žemę, išdygs daigelis, naują am
žių pasaką seks. Kitus puslapius 
puošia senovinio darželio rūtos. 
Lakšte Nušvitęs Sekminių dan
gus išraižytos tulpės; tokias į 
prijuosčių raštus įausdavo mūsų 
močiutės. Prasmingas ir grafi
kos darbas Sekim gėrio grūdą.

Eilėraščiuose dažnas tėviš
kės meilės motyvas:
Aš ilgiuosi savo sodžiaus 
Ir arimų jo juodų.

(Tėviškė)
Gimtinės ilgesio gaida, gyva 

didžiųjų klasikų - A. Baranaus
ko, Maironio kūryboje, J. Bara
nauskienės eilėraščiuose nėra 
skausminga, nes liko daina, liko 
pasaka apie seną žilą mišką, 
apie piktąją raganą. Poetės dė
mesį patraukia giria, samanėlių 
patalai, dainuojantis šilas. Šia
me fone gražiai įsikomponuoja 
“raudonskruostė mergužėlė”, 
apsijuosusi tautine juosta.

Eilėraščio Palaima lyrinis 
herojus jaučia Viešpaties malo
nę, skleidžiančią viltį ir meilę. 
Su jo tikėjimu susijusios Sekmi
nės ir jų papročiai. Net seklyčia, 
išpuošta žalumynais, kelia dva
sią aukštyn. Ten pat krypsta ly
rinio subjekto žvilgsnis eilėraš
tyje Dejonė-, “laimę gal atrasiu 
amžinuos namuos”. Saulė nusi
leis, žiburiai užges, bet angelas 
kitą šviesą parodys. Žemėje 
žvaigždę uždegs seneliui vaikai: 
... vaikai - kaip žiburys - 
jo nepardavė vienatvei...

(Senelis)
Jaunatviškos sielos poetė, 

nors gyvenimo vakaras artinas, 
norėtų braidyti po rasos lašus, 
vaikščioti po žibučių pilną slėnį. 
Norėtų dainuoti pasauliui ir vė
jui. Todėl jos posmai lengvi, jie 
tarytum liejasi savaime. Minties 
ir formos paprastumas perauga 
į muzikalumą. Yra tautosakos 
elementų. Liaudies kūryba vie
nur susilieja su poetės indivi
dualybe, kitur aiškiai jaučiama.

D. Milukaitės-Buragienės 
Atšilo požeminės upės - jau de
vintoji poezijos knyga per pasta
ruosius 10 metų. Nemaža kūry
binė patirtis ir įgimtas talentas 
leidžia poetei kalbėti įtaigiu žo
džiu. Autorė lieka ištikima savo 
pagrindinei temai - meilės jaus
mui. Knygoje šis jausmas tau
rus, teigiantis gėrį, nuskaidri
nantis visus, kurie prie to šalti
nio prisiliečia.

Lygiagrečiai su meilės lyrika 
eina kūrinėliai apie poetinį žo
dį. Eilėraščiai, tie žydrieji 
paukščiai, atskrenda, kad pa
sveikintų žemę, kad padovanotų

JULIJA BARANAUSKIENE 
atokvėpio valandėlę

XII-ojo Mažojo poezijos pavasa
rio laureatė DALIA MILUKAI
TĖ-BURAGIENĖ

pavasario džiaugsmą vienišiems. 
Telieka prašyti Aukščiausiąjį, 
kad plunksna visada būtų 
pajėgi:
Parklupsiu ant kelių 
Ir melsiuosi Dievui, 
Kad žodžių galybė 
Manęs nepaliktų.

(Žodis)
Tarp minėtų eilėraščių gra

žiai įsikomponuoja kiti, skirti 
tėvynei ir tikėjimui. Žodis yra 
tiesos, meilės ir tikėjimo ženk
las. Kartu su dangiškąja sklinda 
tėvynės šviesa, kiekvienam poe
tui ta pati, bet išreikšta vis kito
kiais žodžiais. Kalėdų vakarą 
poetė (ji sutampa su lyriniu he
rojumi) dėkoja, nes “Šventosios 
duonos Lietuva atlauš ir mums 
balčiausią naktį (Laimingas va
karas).

Lyrinis herojus atiduoda tė
vynei savo jausmus (“Tau, gim
tine, aš meile degu”) ir prisimi
nimus (“Gimtas sodžius kryžke
lėje rymo”). Naujos sąvokos, 
nauji žodžių telkiniai gula į eilu
tes, ir mes kartu su poete žen
giame knygos puslapiais. Pasi
tinkame šiaurinį vėją, ant baltų 
sparnų atnešusį pavasario se
kundę - tada atgyja visos pože
minės upės, džiaugiamės viltimi, į 
žodžių žvaigždes įsisupusia, svei
kiname gerumą, skaisčiai baltais 
gyvenimo žiedais pražydusį.

Turinio ir formos vienovė 
tvirtais saitais pririša skaitytojo 
dėmesį.

Kultūros ministerija paskyrė 
445,000 Lt. nevyriausybinių orga
nizacijų 133 kultūros projektams 
2002 metais paremti. Stambesnės 
sumos skirtos šiems projektams: 
Lietuvos kraštotyros draugijos et
ninio paveldo rinkimui ir tyrinėji
mui, Lietuvos šokio informacijos 
centrui, Vilniaus kamerinės muzi
kos fondo dokumentiniam filmui 
apie smuikininką Raimundą Ka
tilių, Savivaldybių muziejų direk
torių bendrijos projektui Česlovo 
Milošo kūrybos žemė, Čiurlionio 
draugijos projektui M. K. Čiurlio
nio vizijų ir garsų pasaulis, Kauno 
arkivyskupijos muziejaus parodai 
Lietuvos katalikų bendrijos kroni
kai - 30, Vilniaus rusų muzikos 
draugijos Tarptautiniam rusų 
religinės muzikos festivaliui. Mi
nisterija taip pat padalino 
737,000 Lt. devyniolikai tęstinių 
meno festivalių, tarp jų: tarptauti
niam kino festivaliui Kino pavasa
ris, Pažaislio muzikos festivaliui, 
Muzikiniam rugpjūčiui pajūryje, 
Kristupo vasaros muzikos festiva
liui, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus 
ir Birštono džiazo festivaliams, 
Poezijos pavasariui.

Specialiems teatrų spektaklių 
pastatymams Kultūros ministerija 
paskyrė 600,000 Lt. Tarp jų: 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
operai Don Giovanni (94,000 
Lt.), Kauno valstybinio dramos 
teatro W. Shakespeare dramai 
Hamletas (50,000 Lt.), Valstybi
nio dramos teatro Juozo Glinskio 
dramai Vieno tėvo vaikai (60,000 
Lt.), Klaipėdos muzikinio teatro 
operai Žilvinas ir Eglė (90,000 
Lt.), Valstybinio Šiaulių dramos 
teatro spektakliui Aukso veršis 
(40,000 Lt.). Lietuvos valstybi
niam simfoniniam orkestrui mi
nisterija paskyrė 30,000 Lt. kom
paktinės plokštelės Gustav Mah
ler (1861-1911) Daina apie žemę 
(Das Lied von der Erde) įrašymui 
su bene žinomiausiais lietuviais 
solistais gyvenančiais užsienyje 
Violeta Urmanavičiūte ir Serge
jum Larinu.

Lietuvos elektrifikacijos lio
nietis paminėtas Rietave. Pirmąją 
Lietuvos elektrinę pastatydino 
kunigaikštis Bogdanas Oginskis, 
praėjus vos 16 metų po elektros 
lemputės uždegimo Paryžiaus 
Grand operos teatre. Iš garo ma
šinos varomo 110 voltų elektros 
generatoriaus Rietave buvo nu
tiesti laidai į dvaro rūmus, šven
tovę, ūkinius pastatus; apšvieti
mui buvo naudojamos nedidelio 
galingumo, 10-25 vatų lemputės. 
1909 m. elektra buvo įvesta visa
me mieste. Minėjimo programoje 
Kauno valstybinio choro bei ka
merinio orkestro koncertas Rie
tavo Šv. Mykolo Arkangelo šven
tovėje, memorialinių lentų ati
dengimas Oginskių koplyčioje, at
kurtų istorinių Rietavo liūtų ant 
Baltųjų vartų ir pirmosios elektri
nės vietos pristatymas. Rietavo 
Oginskių kultūros istorijos mu
ziejuje buvo atidaryta paroda, 
miesto Laisvės aikštėje vyko me
no grupių koncertai.

“Metų žvaigždutės” bus ap
dovanojamos ir šiemet. Pačių ga
biausių, drąsiausių, kūrybingiau
sių ir labiausiai pasižymėjusių 
Lietuvos vaikų apdovanojimas 
pernai sulaukė išskirtinio visuo
menės dėmesio. Todėl organiza
toriai - agentūra “Actą publika” 
- kviečia Lietuvos savivaldybes, 
vaikų ugdymo ir švietimo įstaigas, 
įvairias organizacijas iki pat šių 

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

Sol. ELZBIETOS KARDELIENĖS FONDO LAUREATU šiais metais tapo 
MINDAUGAS PUTNA, III kurso studentas, docentės O. Glinskaitės moki
nys Klaipėdos universitete. Jis yra gimęs 1981 m. Vilniuje. Šiame prestiži
niame konkurse dalyvavo vienuolika studentų. Sol. E. Kardelienės stipen
dijų fondo valdyba yra dėkinga už didelę paramą šiam fondui: 1000 dol. 
paaukojo N.N., bankelis “Litas” - 250 dol., Tautos fondas - 200 dol. 
Esame labai dėkingi už šią paramą. Tai įgalins ir toliau remti dainavimo 
studentus, Klaipėdos universiteto menų fakultete studijuojančius.

A. Keblys, solistės Elzbietos Kardelienės stipendijų fondo valdybos vardu

metų pabaigos juos informuoti 
apie pasižymėjusius metų bėgyje 
vaikus iki 16 metų amžiaus, kurie 
galėtų būti verti “Metų žvaigždu
tės” vardo. Pernai metų laimėto
jai buvo apdovanoti diplomais ir 
rėmėjų dovanėlėmis prezidentū
roje, dalyvaujant prezidentui V. 
Adamkui ir A. Adamkienei. Po 
apdovanojimų vaikai prezidentū
roje surengė šaunų koncertą.

Tarptautiniame teatro festi
valyje Susitikimai Rusijoje, kuris 
balandžio 5-12 dienomis vyko 
Sankt Peterburge, garbės svečiu 
dalyvavo ir Lietuvos valstybinis 
dramos teatras. Šiame festivalyje, 
kurį rengė teatras “Baltijskij 
dom”, Rusijos teatro veikėjų są
jungos Sankt Peterburgo skyrius 
bei tarptautinis Baltijos festivalių 
centras, dalyvavo Nepriklausomų 
valstybių sąjungos narių (Ukrai
nos, Azerbaidžano, Armėnijos, 
Gruzijos, Uzbekistano, Gudijos) 
teatrai ir Vilniaus rusų dramos 
teatras, kuris į festivalį atvežė a.a. 
rež. Artiomo Inozemcevo pradė
tą ir rež. Dalios Tamulevičiūtės 
baigtą statyti Aleksandro Os- 
trovskio dramą Be kaltės kalti. 
Garbės svečias - Lietuvos valsty
binis dramos teatras atvežė vokie
čių dramaturgo Paul Bartz Susiti
kimą, režisuotą Raimundo Banio- 
nio, kuriame vaidino Regimantas 
Adomaitis, Donatas Banionis ir 
Vytautas Tomkus.

Lietuvos žydų kultūros klu
bas kartu su Lietuvos valstybine 
filharmonija ir vokiškuoju Goet- 
he’s institutu balandžio 21-25 d.d. 
Vilniuje surengė tarptautines 
Meno dienas, skirtas 60-sioms 
Vilniaus geto teatro ir holokausto 
metinėms paminėti. Per pasta
ruosius 5 metus, kaip teigė kul
tūros klubo pirmininkas, buvęs 
Vilniaus geto kalinys, prof. Mar
kas Petuchauskas, buvo surinkta 
apie Vilniaus geto teatrą nemažai 
naujos medžiagos, sukurtas doku
mentinis filmas. Sunkiose sąlygo
se gimęs Vilniaus-Lietuvos Jeru
zalės geto teatras jungė įvairius 
žanrus, nuo psichologinio spek
taklio iki satyros, estrados, minia
tiūrų, revue, lėlių vaidinimų, pan
tomimos, muzikinių veikalų, ope
rečių. Teatras buvo savotiška ge
to filharmonija, kur būrėsi kom
pozitoriai, rašytojai, dailininkai, 
buvo rengiamos parodos.

Meno dienos buvo pradėtos 
iškilmingu vakaru Vilniaus teatre 
“Lėlė”, kurio pastate II pasauli
nio karo metais veikė Vilniaus 
geto teatras. Vakare dalyvavo bu
vę Vilniaus geto kaliniai, tarp jų 
teatrologas M. Petuchauskas, iš 
JAV atvykęs dailininkas Samuelis 
Bakas, pirmuosius savo vaikiškus 
darbus sukūręs Vilniaus gete. 
Prie šio teatro vėliau buvo ati
dengta geto teatro atminimo len
ta. Valstybinėje filharmonijoje 
koncertavo iš JAV atvykusi smui
kininkė Dana Pomerancaitė-Ma- 
zurkevič, kadaise išgelbėta daini
ninko Kipro Petrausko šeimos, 
orkestrui dirigavo prof. Saulius 
Sondeckis, kurio tėvai išgelbėjo 
Petuchauskų šeimą. “Lietuvos” 
kino teatre buvo rodomi filmai 
holokausto tema, tarp kurių Her
man Adler (buv. Vilniaus geto 
kalinio) vaidybinė kino juosta 
“Feldvebclis Šmidtas”, skirtas vo
kiečių viršilos Anton Schmidt’o, 
kilusio iš Austrijos, kuris iš Vil
niaus geto išgelbėjo daug žydų, 
60-sioms mirties metinėms. Jį 
Gestapas išaiškino ir sušaudė 
1942 metų balandį. G.K.
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pRISIKELIMO 
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3 30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
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, RRIFirOHOSP

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

taupymo sąsk......................1.00%
Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMSTIK 
KAINUOS 

3'/2% 
IŠVISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

DR. STASYS DUBICKAS
^^ANTŲA^^

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.

RUNNYMEDE-COLBECK, “DE
TACHED”, 7 kambariai, 4 miega
mieji, 2 virtuvės. Galimybė butui 
tėvams ar seneliams.
GEORGETOWN, 8 kambariai 
naujas namas (2000 m.). Dvigu
bas garažas. Daug pagerinimų.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI/B.a.

Associate Broker

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

(] 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

Asmenines paskolas 
nuo..................5.25%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 4.00%
2 metų..................... 5.30%
3 metų..................... 5.60%
4 metų..................... 6.10%
5 metų.....................6.30%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų............4.25%

Duodame komercinius 
mortgičius

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

Fox ežeras, prie kurio prisiglaudusi skautų “Romuvos” stovyklavietė, 
šiemet švenčianti savo gyvavimo 40 metų sukaktį Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir medžioklės parodai 333,000 
dolerių. Tai dar vienas nemalo
numas J. Chretien vyriausybei. 
Taip valdžia remia liberalams 
palankias firmas. Federaciniai 
dokumentai rodo, kad valdžia, 
1999-2000 davė Kvebeko “Sa
lon du Grand Air” firmai 333, 
000 dolerių, kad ji reklamuotų 
per žuvavimo ir medžioklės pa
rodą valdžios pasisekimus. Tu
rėjusi 2000 m. vasario mėnesį 
įvykti paroda buvo atšaukta, bet 
pinigai rengėjams buvo išmokė
ti, ir vyriausybė nepareikalavo 
jų grąžinti. Viešųjų darbų minis- 
teris R. Goodale sako, kad tą 
atvejį turi išaiškinti atitinkamos 
įstaigos. Ministerija tuo pradėjo 
domėtis tik apie šį atvejį spau
doje paskelbus.

B. Mulroney, buvęs minis- 
teris pirmininkas, iš politinės 
veiklos pasitraukęs, savo viešu
mai sakytoje kalboje teigė, kad 
atėjo laikas jo buvusiai opozici
jai ir Sąjungos partijai palankiai 
įvertinti jo sudarytą su JAV lais
vos prekybos sutartį. Laisva pre
kyba esanti Kanadai naudinga. 
Liberalai, kurie tada tos sutar
ties sudarymui priešinosi, dabar 
ją remia. Bene tą pačią dieną 
Mulroney buvo nustebintas, kad 
Sąjungos vadovas S. Harper tą 
sutartį palankiai įvertino. Savo 
kalboje Mulroney pagyrė kitą 
buvusį ministerį pirmininką, da
bartinį konservatorių vadovą J. 
Clark. Jis, anot Mulroney, su
stiprino konservatorių partiją, 
kuri vėl atgauna rinkėjų pasiti
kėjimą ir galėtų iš liberalų pe
rimti valdžią. Dabar paaiškėjus, 
kad liberalų ministerial padarė 
nemažai su korupcija susijusių 
nusižengimų, J. Chretien, atro
do, nebepajėgia su jais susitvar
kyti. J. Chretien į tą kalbą atsi
liepdamas pareiškė, kad Mulro
ney pastabos nevertos dėmesio.

Alberta atsisakė paremti fe
deracinės valdžios nusistatymą 
pasirašyti Kyoto susitarimą, nes 
pati pagal savo paruoštus nuo
status prižiūrės dujų į orą išlei
dimą. Iš visų Kanados provinci
jų Alberta yra ištekliais turtin
giausia ir kažin ar be Albertos 
federacinės valdžios pavyks įgy
vendinti Kyoto susitarimą? Lū
žis tarp federacinės valdžios ir 
Albertos įvyko Charlottetown, 
kur Albertos aplinkos priežiū
ros ministeris L. Taylor pareiš-

Neužmirškime spaudos 
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp įvai
rių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja 
tautiečiai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškės žiburiai lieka šviesti 
ir toliau. Mažėjant tautiečių 
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo 
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškės žiburiams 
yra ir prasminga parama visai 
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3, Canada. TŽ leidėjai 

='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

kė, kad provincija pasitraukia iš 
Klimato pasikeitimų vyksmo 
sekretoriato vadovybės. Minis
teris pirmininkas J. Chretien ti
kisi, kad bus rasta išeitis.

Sukčiavo RCMP užpirkimų 
viršininkas. Taip reikalai atro
do po šešių mėnesių trukusių 
tyrimų. RCMP vadovybei pave
dus, Ontario provincijos polici
ja, pasitelkusi grupę seklių, ra
do, kad užpirkimų viršininkas 
A. Dupuis buvo firmų pardavė
jų paperkamas. Per tyrimus po
licija apklausinėjo apie 125 liu
dininkus. Spėjama, kad tarp kit
ko A. Dupuis gavo iš “Ford” 
bendrovės nemokamą skrydį į 
Indianapolį, kur stebėjo auto
mobilių lenktynes. Birželio 27 d. 
A. Dupuis, kuriam sukako 50 
metų, turės pasirodyti ir pasiaiš
kinti teisme.

Naujasis Viešų darbų mi
nisteris R. Goodale yra nusista
tęs skelbimų firmoms “Groupe 
action” ir “Groupe Everest” ne
beduoti naujų užsakymų. Atro
dytų, kad jis, norėdamas page
rinti liberalų partijos įvaizdį, 
nutarė su dosniais partijos rė
mėjais nutraukti ryšius. Klausia
ma, ar jam tai pavyks, nes pats 
J. Chretien reikalavo, kad tam 
tikri skelbimai būtų įdėti. Kelios 
skelbimu firmos už sportinių ir 
kultūrinių įvykių aprašymus per 
metus gaudavo apie 4 milijonus 
dolerių. Dabar R. Goodale aiš
kinasi, ar jo ministerijos tarnau
tojai turi teisę tiesiogiai duoti 
tuos skelbimus žiniasklaidai, ar 
tik per skelbimų firmas mokant 
joms už patarnavimą 12%.

Kanados saugumo (CSIS) 
viršininkas W. Elcock neigia 
Ontario saugumo ministerio R. 
Runciman pranešimą, kad Al- 
Oaeda “miegančias ląsteles” te
roristai iš Ontario kažkur išdan
gino. Kanados saugumas, pasi
teiravęs apie turimus Ontario 
provincijos policijos (OPP) įro
dymus, netiki “miegančių ląste
lių” buvimu. R. Runciman sakė, 
kad nesiginčysiąs su CSIS.

Sąjungos partijos vadovas 
S. Harper kaltina ministerį pir
mininką dėl medienos su JAV 
sutarties nepasirašymno. Savo 
pirmoje parlamente kalboje S. 
Harper kaltina J. Chretien dėl 
gerų santykių nepalaikymo su 
JAV prezidentu G. Bush. Sako
ma, kad gerų ryšių stoka prisi
deda prie medienos sutarties 
pasirašymo delsimo. Ne paslap
tis, kad dalis federacinių minis- 
terių nepritaria laisvai sii JAV 
prekybai. J. Chretien ryšininkas 
F. Ducros neigia, kad tarp Ka
nados ministerio pirmininko ir 
JAV prezidentė vyrauja asme
niškas šaltumas. Bet paskutinis 
jų susitikimas Romoje nebuvęs 
sėkmingas.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

| Sporto žinios
“Aušros” žinios
Praeitą sekmadienųbirželio 16, 

įvyko tradicinės klubo Mišios ir po
kylis. Dalyvavo apie 300 sportinin
kų, tėvelių, trenerių ir rėmėjų. Pasi
žymėję sportininkai ir komandos 
buvo apdovanoti įvairiomis premi
jomis. Praeitais metais klubui pri
klausė 134 sportininkai su 24 trene
riais. Linkime jiems visiems gerų 
vasaros atostogų.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinė treniruotės po
būdžio rungtynėse Klaipėdoje 
127:125 išplėšė pergalę prieš šalies 
jaunimo (20 metų ir jaunesnių žai
dėjų) rinktinę. Graikijos sostinėje 
pasibaigusiose keturių komandų 
XVII Akropolio taurės vyrų krepši
nio varžybose Lietuvos rinktinė už
ėmė antrąją vietą. Lietuvos krepši
ninkas D. Songaila, šiemet baigęs 
Vaik Forest universitetą (JAV) ir 
dalyvaujantis NBA naujokų biržo
je, jau dalyvavo “New York 
Knicks” peržiūroje ir taip pat pa
kviestas peržiūrai į “Washington 
Wizards” klubą.

DISKAS: V. Aleknai ir vėl ne
pavyko. Ispanijoje “Seville Grand 
Prix” varžybose tarp 11 dalyvių liko 
ketvirtas. Jis nusviedė diską 64 m 
93 cm. Nugalėjo vengras R. Fazek 
- 68 m 67 cm.

ŽOLĖS RIEDULYS: Šiaulių 
“Gintaro” riedulininkės laimėjo 
Lietuvos moterų čempionatą. Ant
rąją vietą užėmė Vilniaus HFTC, 
trečiąją - “Šiaulių” komanda.

RANKINIS: Maskvoje vyku
siose pasaulio čempionato atrankos 
atkrintamųjų varžybų rungtynėse 
lietuviai pralaimėjo rusams 23:29 ir 
iš tolesnių varžybų iškrito. Pirmose 
rungtynėse Elektrėnuose taip pat 
laimėjo Rusija 31:20.

ŠACHMATAI: Europos mo
terų čempionate Bulgarijoje, tarp 
114 šachmatininkių, Lietuvos atsto
vės seserys D. Čiukšytė ir Ž. Šara- 
kauskienė užėmė atitinkamai 20- 
ąją ir 66-ąją vietas.

KARATĖ: Budapešte (Veng
rija) vykusiose žemyno pirmenybė
se Lietuvos kiokušin karatė kovoto
ja Sandra Stanevičiūtė laimėjo 
bronzos medalį.

DVIRAČIAI: JAV-ėse, devy
nioliktąjį kartą rengiamose tradici
nėse daugiadienėse “HP Women’s 
Challenge” dviratininkių lenktynė
se, pirmajame užbėgime tarp 96 
dalyvių antrąją vietą užėmė D. Ži
liūtė, trečiąją - J. Polikevičiūtė. Is
panijoje, daugiadienėse vyrų lenk
tynėse “Euskal bizikleta-Bicicleta 
Vasca” penktajame užbėgime - 148 
km, lietuvis R. Rumšas liko trečias 
(3 vai. 58 min. 55 see.). Laimėtojas 
ispanas J. Beloki (3 vai. 59 min. 8 
see.). Bendroje įskaitoje R. Rumšas 
yra antras.

ŠAUDYMAS: Antrojo Lietu
vos šaudymo į skrendančius taiki
nius čempionato nugalėtojais tapo 
vilniečiai A. Belkys (tranšėjinė 
aikštelė) ir G. Bodanovas (apvali 
aikštelė). Kartu su vyrais varžybose 
kovojusi 2000-ųjų Sidney olimpinių 
žaidynių čempionė D. Gudzinevi- 
čiūtė tranšėjinėje aikštelėje liko 
ketvirta. V.P.

Nutarimas atšaukti iš Afga
nistano karinius dalinius buvęs 
padarytas netinkamu metu ir 
JAV gali būti suprastas kaip bė
gimas iš karo lauko ir nebeverti
nant terorizmo pavojaus. Buvęs 
gynybos ministeris A. Eggleton 
tada tvirtino, kad karių atšauki
mas nieko bendro neturįs su žu
vusiais per klaidą kariais.

Montrealyje per trejus me
tus bus sukurta daugiau kaip 
2600 informacijos technologijos 
darbų. Šią žinią spaudai pateikė 
Kvebeko premjeras B. Landry. 
Šį užmojį Montrealio miesto vi
duryje, kur vyksta gyva prekyba, 
vykdys 12 firmų. Atrodo, tos fir
mos gaus mokesčių lengvatas.

Daugiau ginkluotoms pajė
goms pinigų siūlo skirti liberalų 
daugumą sudarančio parlamen
to Gynybos komitetas, prita
riant ir opozicijai. Kariuomenė, 
karo ir oro laivynai esą nepa
kankamai aprūpinti, apginkluo
ti, todėl jiems reikėtų paskirti 
dar 18 bilijonų dolerių. Gink
luotos pajėgos turi užtikrinti 
krašto saugumą, pagelbėti pa
saulyje išlaikyti visuotinę taiką 
ir prisidėti prie kovos su teroriz
mu. Gynybos komiteto pirmi
ninkas D. Pratt sako, kad užsie
nio reikalų vadovai prisiima įpa
reigojimus, kurių ginkluotos pa
jėgos negali įvykdyti, nes gink
luotė neatitinka šių dienų reika
lavimų. Ministeris pirmininkas 
aiškina, kad Kanada neturi pa
kankamai lėšų, kad visi norėtų 
daugiau pinigų, bet kitame biu
džete bandys skirti daugiau pi
nigų gynybai. B. St.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu -

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

- su keičiamu 
nuošimčiu................. 4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
8Ą9KAITU 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: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪ9U 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 j 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

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

KELIONĖS I 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/MALDIN1NKŲ 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, Prancūzija-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 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.
WJU TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531 -4800

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

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

* * *__________________
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel. 1 

Minutė | 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:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


Apie Lietuvos tekstilės 
misiją Kanadoje
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Juozas (Joseph) NORKUS
Š.m. gegužės 27-31 d.d. Ka

nadoje vyko Lietuvos tekstili
ninkų misija, kurią organizavo 
Lietuvos aprangos ir tekstilės 
įmonių draugija, LR ambasada 
Kanadoje, misiją rėmė LR Ūkio 
ministerija.

Dalyvavo 7 bendrovės: “Mer
kys”, “Siūlas”, “Tekstilės insti
tutas”, “Rožė”, “Nevėžis”, S. 
Kerpienės įmonė “Utenos tri
kotažas”.

Pirmadienį, geg. 27 d. Ota
voje vyko seminaras apie Kana
dos rinką, jos specifiką, tekstilės 
rinką, reguliavimą, importo są
lygas. Seminarą vedė Kanados 
prekybos skatinimo agentūros 
(TFOC) darbuotojai. Lietuvos 
verslininkams, pirmą kartą vie
šintiems Kanadoje, tai buvo ge
ra teorinė pamoka apie verslo ga
limybes ir tikimybes Kanadoje.

Antradienį, geg. 28 Mont- 
realio Board of Trade patalpose 
vyko ryšių mugė. Dalyvavo 10 
Kvebeko provincijos bendrovių.
Kadangi pačiame Montrealyje 
yra labai stipri tekstilės pramo
nė, į lietuvius buvo žiūrima kaip 
į konkurentus.

nėms ryšių, bet dabar būtina 
plėtoti jau esančius.

Sigrida Mulevičienė,
Ambasados pirmoji sekretorė

Mississauga News š.m. gegužės 29 d. išpsausdino straipsnį apie jaunų lietuvių 
menininkų parodą KLB muziejuje-archyve, Anapilyje. Kairėje - parodos 
rengėja Irma Makariūnaitė, dešinėje - menininkas Andrius Butkevičius

Aprengti uniformomis 
jaunieji šauliai

VYTAUTAS PEČIULIS
Ne kartą spaudoje skaitėme 

apie “Vaiko tėviškės namų” so
dybą prie Marijampolės. Auko
tojai išeivijoje yra parėmę šią 
sodybą gausiomis aukomis. At
sirado ne vienas namelis, pasta
tytas už gautas aukas.

Kai susiorganizavo sodybo
je jaunų šaulių būrys, kilo mintis 
jaunuosius šaulius aprengti uni
formomis. Užmezgus ryšius su 
Marijampolės apskrities šaulių 
rinktinės vadovybe, subrendo 
reikalas pradėti sumanymą įgy
vendinti. Nutarta tai atlikti Ka
nados lietuvių šaulių rinktinės 
apimtyje, kurios sudėtyje buvo 
keturios kuopos.

Pradėjus vajų Toronto Vla
do Pūtvio šaulių kuopoje atsira
do aukotojai, paskyrę didesnes 
aukas. Geriausiai suprantantis 
reikalą Pranas Krilavičius pa
skyrė auką trims uniformoms, o 
Jurgis ir Marija Astrauskai - 
dviem uniformom. Po vieną 
uniformą nupirkti paskyrė: S. 
M. Jokūbaičiai, V. Rukšys, J. 
Rovas, T. Gražulienė, V. L Pe
čiuliai, J. Nešukaitis, J. Krišto
laitis ir K. Juzumas.

DLK Algirdo šaulių kuopa 
Hamiltone paskyrė lėšų trims 
uniformoms, DLK Gedimino 
kuopa Delhi - keturioms uni
formoms ir LK Mindaugo-Ne- 
ringos kuopa Montrealyje - vie
nai uniformai. Toronto vyrų

LŠS Marųampolės AŠK 8-osios jaunųjų šaulių kuopos Il-ras (VIN) būrys prie Marijampolės šaulių namų. 
Kairėje - Marijampolės apskrities šaulių rinktinės vadas ats. Itn. Algimantas Sagatauskas

Trečiadienį, geg. 29 Toronto 
Board of Trade patalpose vyko 
panaši ryšių mugė. Susidomėji
mas buvo didelis, apsilankė apie 
25 bendrovės. Daugiausia preky
bininkai, agentai. Labai didelis 
susidomėjimas buvo lininiais au
diniais, namų tekstile. UAB “Siū
las” iš karto gavo užsakymą.

Vakare vyko priėmimas Ka
nados lietuvių bendruomenėje, o 
kitą dieną verslininkams buvo su
organizuota kelionė į Niagarą.

Išvados: Kanados tekstilės 
rinka gana protekcionistinė, 
muitai nuo 8 iki 25%, t.y. labai 
aukšti. Kvotų importui iš Lietu
vos nėra, bet konkurencija vis 
tiek labai didelė. Galimybės bū
tų aukštos kokybės pabaigtiems 
gaminiams, specialiems užsaky
mams (apsauginiai drabužiai ir 
t.t.), audiniams ir kaip jau minė
jau, linui ir gaminiams iš jo 
(muitai linui daug mažesni negu 
kitiems audiniams). Susidomėji
mas Lietuva dar nėra didelis, 
buvo gan sunku surasti įmo-

choro “Aras” choristai sudėję 
aukų padengė keturių uniformų 
išlaidas. Pridėjus mažesnėmis 
sumomis aukojusius ir po pen
kis šimtus dolerių aukojusias 
Kanados šaulių rinktinę “Vil
nius” ir Vlado Pūtvio kuopą To
ronte, susidaro daugiau kaip 
penkių tūkstančių dolerių suma.

Persiuntus penkis tūkstan
čius dolerių į “Vaiko tėviškės 
namų” sodybos sąskaitą, sody
bos vadovybė kartu su Marijam
polės apskrities šaulių rinktinės 
vadu ats. Itn. Algimantu Saga- 
tausku užsakė Lietuvos kariuo
menės tiekimo įmonėse unifor
mas 28 jauniesiems šauliams, ku
rie sudaro jaunų šaulių būrį 
“Vaiko tėviškės namų” sodyboje.

Si labdara parodė Kanados 
šaulių ir šauliams prijaučiančių 
asmenų supratimą. Tai paska
tins Lietuvos jaunimą būti ištiki- 
mesniems tėvynei. Būdami jau
ni šauliai pasiruoš, kad atėjus 
laikui bus tinkami tarnauti Lie
tuvos kariuomenėje. Ne vienas 
galbūt pasirinks mokslą Lietu
vos karo akademijoje.

Šis vajus veikia toliau. Kai 
atsiras naujų narių “Vaiko tėviš
kės namų” būryje, jiems reikės 
parūpinti uniformas. Prašomi 
prijaučiantys šaulių organizaci
jai paaukoti tam tikslui, kad pri
reikus būtų galima nupirkti 
daugiau unformų. Tuo reikalu 
kreiptis telefonu 416 247-2221.

Lietuvos tekstilės misfjos dalyviai susitikime Prisikėlimo parapijoje gegužės 29 d. su generaliniu garbės kon
sulu HARIU LAPU (antras iš d., II eilėje), ambasados pirmąja sekretore SIGRIDA MULEVIČIENE (trečia 
iš d., I eilėje), KLB krašto valdybos pirmininke RŪTA ŽILINSKIENE (antroji iš d.) ir kitais valdybos 
nariais Nuotr. R. Jonaitienės

Sudiev, mielosios seselės
Danutės Staskevičienės žodis, atsisveikinant su N. Pradėtosios Mergelės 

Marijos seselėmis Montrealyje
Atrodo, kad mūsų gyveni

mas susideda iš susitikimų, pasi
sveikinimų ir atsisveikinimų.

Jeigu linksma ir miela sutik
ti senus draugus, susipažinti su 
naujais ir juos priimti į savo tar
pą, tai nepaprastai liūdna ir 
skaudu atsisveikinti. Atsisvei
kinti su iškeliaujančiais į Amži
nąją Tėviškę, ir su gyvaisiais, 
išvykstančiais į kitas pašvietęs.

Šiandien ir yra ta liūdna ir 
nelabai laukta atsisveikinimo 
diena. Tai netektis, kurią skau
džiai pajusime per ateinančias 
dienas, savaites, mėnesius ir 
metus.

Kai daugiau kaip prieš pen
kis dešimtmečius naujieji atei
viai atvyko į Montrealį, rado jau 
veikiančias lietuviškas instituci
jas. Jos tačiau nepatenkino nau
jųjų ateivių poreikių, todėl buvo 
pradėta ieškoti palankesnių 
sprendimų.

Atvykus kun. Jonui Kubi
liui, SJ, ir įsteigus Aušros Vartų 
parapiją, dar tebevykstant šven
tovės statybai, jo iniciatyva buvo 
pakviestos į talką N. Pradėtos 
M. Marijos seserys.

1953 m. atvyko seselės - 
Felicija ir Celina pas tokius pa
čius vargdienius, kaip ir jos pa
čios. Seselių įsteigtas nuomoja
mose patalpose vaikų darželis 
buvo Dievo dovana ir palaima 
dirbantiems tėvams.

1955 m. pašventinus naują 
Aušros Vartų šventovę, su para
pijos ir rėmėjų pagalba vienuo
lija nupirko sklypą prie švento
vės ir pastatydino archit. Vytau
to Zubo suprojektuotą dviejų 
aukštų namą, kuriame tilpo vie
nuolynas, vaikų darželis ir salė. 
Šį namą pašventino antrasis 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. Jonas Borevičius, SJ.

Per eilę metų seselės vedė 
vaikų darželį, ruošė vaikus sak
ramentams, talkininkavo para
pijoje, lankė ligonius, mokytoja
vo lietuviškoje mokykloje ir dir
bo su katalikiškomis organizaci
jomis. Jų namai buvo jaukūs ir 
atviri visiems.

Įsteigus “Baltijos” stovykla
vietę, seselės surado laiko ir 
jėgų ten dirbti su jaunimu. Ten 
dirbo seselės Margarita ir Jonė.

Kelias vasaras darželio ne
lankantiems vaikams buvo orga
nizuojamos vaikų aikštelės.

Darželis uždarytas 1976 m., 
nes nebeliko darželį lankančių 
lietuvių vaikų.

Tuo metu čia dirbusios se
selės Paulė ir Oliveta pagelbėjo 
lietuviams pensininkams įsteigti 
“Rūtos” klubą ir užleido jiems 
darželio patalpas. Klubas buvo 
labai aktyvus. Šeselės padėjo or

ganizuoti įvairius užsiėmimus, 
talkino steigiant biblioteką, ren
giant koncertus, parodas, eks
kursijas, bazarus-muges.

Nors Montrealyje vienuoly
no skyrius buvo nedidelis, bet 
seselės nuoširdžiai darbavosi. 
Štai seselė Celina įdiegė vai
kams tokią meilę lietuviškai 
mokyklai, kad, pagrasinus ne
klaužadą šeštadienį palikti na
muose, tuoj paklusdavo: “būsiu 
geras, būsiu gera”.

Seselė Felicija 1956-1960 m. 
buvo lituanistinės mokyklos ve
dėja ir su sesele Michaele Briz- 
gyte, be kitų darbų, talkino atei
tininkams. Trumpai darbavosi 
muzikė seselė Bernadeta, sės. 
Loreta.

Seselė Teresė, muzikė, pa
dėjo Jadvygai Baltuonienei su
telkti ir vesti mergaičių chorą 
“Pavasaris”, koncertavusį ne tik 
Montrealyje.

Jei ne seselės Palmiros pra
šymas, raginimas ir padrąsini
mas, nebūtų gimusi kantata 
Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva, 
(muzika A. Stankevičiaus, žo
džiai H. Nagio).

Seselė Paulė, ateitininkų, 
sekmininkų ir kitų globėja, uoli 
daržininkė, atsidavė šalpos dar
bams. Jai talkino seselė Janina, 
seselė Natalija.

Visiems rankdarbiams gabi 
auksinių rankų seselė Jonė. Pui
ki virėja seselė Magdalena, tu
rėjusi vargo su kojomis, pa
klausta “sesele, kaip einasi?”, 
linksmai atsakydavo: “Kai nėra 
slenksčių, visai gerai”. Miela, 
kukli ir tyli seselė Terezina, taip 
pat seselė Benigna ir seselė 
Teresėlė. Seselė Oliveta nuošir
džiai darbavosi “Rūtos” klube -

SKAITYTOJAI PASISAKO
PAMINKLAS KRYŽIŲ KALNE

TŽ 20 nr. nuotraukoje mato
mas paminklas Kryžių kalne (“Ka
nadiečių E.M. Kmieliauskų ir Me- 
kes”) buvo atstatytas Vytauto ir 
Stefanijos Vasiliauskų, Stasio ir 
Onutės Mekšriūnų iš Montrealio. 
Užrašas ant paminklo yra beveik 
nublukęs.

Tarp kitko, Vasiliauskų vaikai
čiai - Andrius ir Kristoforas ap
lankė šį paminklą 2000 m. ir ant jo 
pakabino kryželį pagerbdami ir ki
tus senelius - Vaclovą ir Eleną 
Kerbelius.

Daina Vasiliauskienė, 
Montreal, Que.

KONKURSO LAIMĖTOJAS
Aš, Mindaugas Putna, gimiau 

1981.III.9 Vilniuje. Tėveilai mano - 
ne muzikantai. Turiu penkiais me
tais jaunesnį brolį, kuris šiais me
tais, deja, metė muzikos mokslus ir 
pradėjo mokytis paprastoje viduri
nėje mokykloje. 1999 m. sėkmingai 
baigiau E. Balsio menų gimnaziją, 
chorinio dirigavimo specialybę, pas 
dėstytoją Z. Kariniauskienę. Teko 
koncertuoti su gimnazijos choru 
Čekijoje, su berniukų ansambliu 
Japonijoje, taip pat įvairiuose Lie
tuvos miestuose. Su vaikinų an
sambliu “Dainų dainelės” konkurse 

talkino bazaruose, ekskursijose, 
globojo keliauninkus į Putnamą.

Iš viso Montrealio seselių 
namams vadovavo seselės; Celi
na, Bernadeta, Margarita, Pau
lė, Oliveta, Palmira ir vėl Paulė. 
Ji mus paliko antrą kartą, kai 
buvo išrinkta provinciole.

1996 m. ją pakeitė seselė 
Judita, kuriai talkinti iš Lietu
vos atvyko seselė Pranutė, sese
lė Bonifacija. Pastarosioms 
dviems išvykus, grįžo seselė Pal
mira. Joms - seselėms Juditai ir 
Palmirai - ir tenka skaudi parei
ga uždaryti Montrealio vienuo
lyno skyrių.

Namai baigia ištuštėti, net 
ir gėlių darželiuose nebeliko... 
Kai namus nugriaus, liks didelė 
tuštuma širdyje.

Tie, kurie mažiau bendravo 
su seselėmis ir nematė jų darbo 
parapijoje ir visuomenėje, turė
tų žinoti, kad jos tvarkė ir puošė 
gėlėmis altorius, prižiūrėjo baž
nytinius drabužius, lankė ligo
nius, pavėžėdavo prašančius ne 
tik į ligonines, pas daktarus, bet 
ir paprastiems apsipirkimams. 
Ir, svarbiausia, savo maldomis 
išprašė ne vienam iš Aukščiau
siojo sveikatos, paguodos bei 
pagalbos.

Norėtųsi priminti, kad sese
lės galėjo dar vienerius metelius 
pakentėti, dar vienerius mete
lius palūkėti, ir būtume didingai 
atšventę jų darbo Montrealyje 
auksinę sukaktį.

Kad ir kaip nenoromis, ten
ka su seselėmis atsisveikinti. Gi
li padėka joms visoms už jų įdė
tą darbą, toleranciją ir meilę.

Dieve, joms padėk.
Danutė Staskevičienė

laimėjome laureatų diplomus. Taip 
pat esu dalyvavęs įvairiuose Klaipė
dos universiteto renginiuose. Šiuo 
metu studijuoju Klaipėdos univer
siteto Menų fakultete dainavimo 
specialybę pas doc. O. Glinskaitę.

Jau 3 metai dainavimo kated
roje vyksta lietuvių dainininkės E. 
Kardelienės konkursas. Ankstes
nius konkursus klausiau ir džiau
giausi nugalėtojų laimėjimais. Šiais 
metais studijuoju III kurse, tad su 
dėstytoja nutarėme dalyvauti. Šiam 
konkurse dalyvavo 11 studentų, jie 
atliko tikrai sudėtingas programas, 
dainavimo lygis buvo aukštas. Esu 
labai dėkingas, kad yra galimybė 
dalyvauti garbingos dainininkės 
prestižiniame konkurse, kadangi 
per jį yra ryšys su Kanados lietuvių 
meno puoselėtojais ir, be abejo, 
puiki galimybė išreikšti save.

Ruošiausi labai rimtai ir atsa
kingai, bet pirmos vietos laimėji
mas buvo džiugus ir netikėtas. Esu 
be galo dėkingas doc. V. Vadoklie- 
nei, kuri nenuilstamai organizuoja, 
palaiko ryšį su Kanados lietuvių 
bendruomene.

Mindaugas Putna, Klaipėda 
^x^x^x^x^x^x^x^x^x^h^x^h. 

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty lr*c.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (/ 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

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

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls,o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI ! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, 
kad nuo š.m. balandžio 3 d. įvesta nauja ryšio linija faksui. 
NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS: 905 290-9802. Telefono 
numeris lieka tas pats - 905 275-4672.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Anapilio žinios

- Sibirinių trėmimų minėjimo 
proga birželio 16, sekmadienį, Lie
tuvos kankinių šventovėje per 9.30 
v.r. Mišias giedojo “Aro” choras.

- Tuoktis ruošiasi Algis Rašy
mas su Jūrate Jocyte.

- Sporto klubo “Anapilis” su
neštinės vaišės atidedamos iki ru
dens.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje į vasarinį pamaldų lai
kotarpį bus pereinama birželio 30, 
sekmadienį. Tą dieną Mišios jau 
bus aukojamos 10.30 vai. ryto.

- Kapinių lankymo dieną Ana
pilio salėje buvo paliktas su sena 
nuotrauka vokelis, ant kurio - įra
šas: “Dėdės ir tetos paveikslas”. Pra-
šome tą vokelį atsiimti klebonijoje.

- Mokesčiai už aukštąjį mokslą 
kasmet didėja. Jauniems tėvams, 
norintiems pradėti taupyti pinigus 
savo vaikučių mokslo ateičiai, siū
losi padėti “Heritage Scholarship 
Trust Plan” atstovė Audronė Gu- 
dzevičiūtė. Prašome į ją kreiptis 
telefonu 416 746-3636 ext. 56.

- Paramos laukia kun. A. Lip- 
niūno jaunimo kultūros centras, 
kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos 
jaunimo katalikiškąja veikla - ruo
šia evangelizacijos dienas, Šv. 
Rašto kursus, organizuoja maldos 
grupes ir kt.

- Mišios birželio 23, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Augustą Underj; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Šiurnų ir Domeikų šeimos miru
sius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje birželio 22, šeštadienį, 3 
v.p.p. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, birželio 23 pa

rapijos metinė iškyla “Richard’s 
Memorial” parke, Mississaugoje. 
Pradėta bus pamaldomis 11 v. ryto. 
Parkas prie Ontario ežero kranto. 
Važiuojant į vakarus Lakeshore 
gatve, pravažiavus Mississauga Rd., 
parko ženklai matomi pietų 
Lakeshore gatvės pusėje.

- Pamaldos sekmadienį, birže
lio 30, 11.15 v. ryto.

- Pamaldų liepos 7, 14 ir 21 
d.d. nebus. Pamaldos prasidės sek
madienį liepos 28 d., 9.30 v. ryto. 
Pradedant liepos 28 d. pamaldos 
įvyks kas sekmadienį 9.30 v. ryto iki 
kitų metų pirmojo liepos sckmadie- 
hio, kada vėl sugrįšime į seną 
tvarką.

- Birželio 16 d. pamaldose bu
vo prisiminti Sibiro tremtiniai ir 
Tėvų dienos proga visi tėvai.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 16 d. Lietuvių Namų 

svetainėje įvyko pietūs Tėvo dienai 
paminėti. Dalyvavo 270 svečių, tė
velius pasveikino LN moterų būre
lis, įteikdamas tėvams po gėlę ir 
juos pavaišindamas gėrimu. Prane
šimą padarė ir su svečiais supažin
dino R. Paškus.

- LN valdybos posėdis įvyks 
liepos 4, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima skaniai papietauti ir 
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos dienraščių, pasižiūrėti Lietu
vos televizijos laidų, pasinaudoti in
terneto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. V. 

Augėno atminimui aukojo: $40 - B. 
Žiobienė; $25 - D. M. Taylor. Slau
gos namų komitetas dėkoja visiems 
už aukas. Slaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W. Toronto Ont. M6P 1A6

- “Labdaros” slaugos namams 
reikalingos lietuviškai kalbančios 
diplomuotos ar turinčios patirtį gai
lestingos seserys. Darbo prašymus 
siųsti raštu: Mrs. Joan Ciupek, c/o 
Lietuvių Namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6 arba fak- 
suoti 416 233-5519. Reikia taip pat 
ir lietuviškai kalbančių kitų tarnau
tojų. Kai kuriems darbams pasi
ruošti organizuojami specialūs kur
sai. Netrukus atsidarys Toronto 
Lietuvių Namų slaugos namai. Bai
giami paskutiniai pasiruošimo dar
bai, atvyks pirmieji gyventojai. LN 
kultūros komisija įsipareigojo parū
pinti knygų kuriamai bibliotekai. 
Galintys jų paskirti šiam tikslui pra
šomi atvežti jas į LN raštinę darbo 
valandomis. Platesnę informaciją 
šiuo metu teikia komisijos sekreto
rė Rūta Snowden, tel. 905 821- 
0157.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Vaškevičie
nė, O. Juodikienė, J. A. Kulkos.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
F. Mockus (a.a. Vidos Mocku- 
vienės atminimui).

“Angeliukų” chorui $50 au
kojo K. A. Rašymai su A. Birge- 
liene (užjausdami S. Gotccitie- 
nę, mirus jos motinai a.a. Elenai 
Vabalienei).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, birželio 

16, per 10.30 v.r. Mišias buvo prisi
minti Sibiro tremtiniai. Giedojo 
jungtinis parapijos ir “Volungės” 
choras.

- Artėja Pasaulio jaunimo die
nos ir jaunimo susitikimas su po
piežiumi Jonu Pauliumi II Toronte 
liepos 28 d. Iš Lietuvos ir Punsko 
atvyksta apie pusantro šimto jau
nuolių. Jaunimui dar reikia nakvy
nių. Galintys juos priimti yra prašo
mi skambinti į KLB raštinę tel. 416 
533-3292. Dar neužsiregistravęs pa
rapijos jaunimas yra skatinamas ne- 
bedelsiant registruotis Pasaulio 
jaunimo dienų renginiams ir palikti 
registracijos blankus parapijoj.

- Pakrikštyti: Lukas Paulius, 
Gitanos (Narvalaitytės) ir Dainiaus 
Ramonų sūnus; Alexander, Vikto
rijos (Šileikaitės) ir Corey Beauca- 
ge sūnus.

- Parapijos biblioteka ir vasarą 
veiks kiekvieno mėnesio pirmą ir 
trečią sekmadienį.

- Paruošti “Kretingos” stovyk
lavietei Vasagoj vasaros stovykloms 
reikia talkos, kuri vyksta birželio 
mėnesio šeštadieniais. Kas gali pri
sidėti, yra prašomi skambinti Rūtai 
Jaglowitz tel. 416 622-9199. Stovyk
lų laikas: lietuviškai kalbantiems 
liepos 7-20 d.d.; lietuvių kilmės vai
kams lietuviškai nekalbantiems - 
liepos 28 - rugpjūčio 10 d.d. Šeimų 
stovykla rugpjūčio 11-17 d.d.

- Mišios sekmadienį, birželio 
23: 8 v.r. už a.a. Mariją Leikūnienę; 
9.15 v.r. už a.a. Bernice Tarnowy; 
10.30 v.r. už Oną, Pijų, Apolinarą ir 
Joną Sakevičius, už a.a. Ritą Juodi- 
kytę-Ohous, už a.a. Jurgį Galinį; už 
a.a. Bronę Naujokaitienę; 12 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje vykstanti jaunų 

dailininkų meno paroda buvo apra
šyta Mississauga News laikraštyje 
2002.V.29 numeryje. Įdėta ir paro
dos bei jos globėjos Irmos Maka- 
riūnaitės nuotrauka.

- A. a. Reginos Bražukienės 
mirties metinių prisiminimui sesuo 
Alvina ir Vladas Ramanauskai au
kojo $100 muziejaus-archyvo išlai
kymui. Muziejų taip pat parėmė 
Monika Vaškevičienė $100 auka.

KLB žinios
- Visas žinias apie imigraciją, 

iškvietimus, vizas ir jų prailginimus 
galima rasti internete www.cic.gc.ca

- KLB raštinė dėl atostogų vi
są rugpjūčio mėnesį bus uždaryta.

- Dėkojame G. Zlotkui už 100 
dol. auką.

- Gauta padėkos laiškų iš Lie
tuvos tekstilės instituto direktorės 
A. Abraitienės, Aprangos ir Teksti
lės įmonių d-jos gen. direktoriaus 
V. Vikšraičio ir Lietuvos ambasa
dos Otavoje už šiltą ir nuoširdų jų 
ir kitų Lietuvos tekstilės darbuoto
jų priėmimą Toronte. Taip pat gau
ta dr. Dariaus Furmonavičiaus pa
dėka iš Anglijos.

- Švietimo komisijos pirm. V. 
Stanevičienė dalyvavo Hamiltono 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos už
baigimo iškilmėse ir įteikė pažymė
jimus su pinigine dovana 9 moki
niams, kurie įvykdė šeimos istorijos 
konkurso reikalavimus. Toronto 
Maironio mokyklos tą projektą atli- 
kusiems mokiniams pažymėjimai ir 
piniginės dovanos bus įteiktos rug
sėjo 15 d. lituanistinių mokyklų sa
vaitgalio šventėje “Bronte Conser
vation” parke. Inf.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $200 aukojo V. 
N. Liačai.

A. a. Vytui Narušiui mirus, 
užjausdami dukrą Aldoną Ur- 
banlienę, vaikaičius Justiną ir 
Brigitą, Rickų ir Žilvyčių šei
mos, Danutė ir Vacys Jakovic- 
kai (Čikaga, JAV) Tėviškės ži
buriams aukojo $30.

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choro, vadovaujamo muz. D. Vis- 
kontienės, penki jaunuoliai buvo atrinkti dalyvauti “Podium 2000” chorų 
dirigentų konferencijos užbaigimo koncerte. Jis įvyko š.m. gegužės 19 d. St. 
Paul’s bazilikoje Toronte. Susirinkę per 1000 klausytojų visos Kanados 
vaikų rinktinį chorą įvertino ovacijomis. Nuotraukoje (iš k.) - Darius Kuras, 
Julija Kriščiūnaitė, muz. Dalia Viskontienė, Skaidre Puodžiūnaitė, diri- 
gentas-kompozitorius Bob Chilcott, Daina Kuraitė, Daiva Paškauskaitė

Toronto Maironio mokyklos darželinukai po Motinos dienos programos sveikina savo mamytes
Nuotr. A. Šimonėlienės

Toronto Maironio mokyklos mokiniai klauso muzikos iš Lietuvos atvykusio ansamblio “Sutaras”
Nuotr. A. Šimonėlienės

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę High Parke liepos 10, 
trečiadienį nuo 11 v.r. iki 4 
v.p.p. Įvažiavimas iš Bloor gat
vės - aikštės nr. 14 (ten pat kur 
pernai buvo). Bus V. Birštono 
šilti pietūs ir kiti priedai. Dai
noms ir šokiams pagros muzi
kantas Vitas Balyta. Bilietų kai
na - $7 asmeniui. Prašom bilie
tus įsigyti pas: T. Kobelskienę 
tel. 416 760-8003, A. Dobienę 
tel. 416 769-7550 arba S. Kuz
micką tel. 416 769-1351.

Vilniaus teatro “Meno for
tas” vardu (TŽ nr. 22) to teatro 
aktorius A. Mamontovas dėkojo 
Kanados lietuviams už rūpini
mąsi aktorių kolektyvu dramos 
festivalio metu Toronte š.m. ba
landžio mėn. Dėkota KLB kraš
to valdybos pirmininkei R. Ži
linskienei, suorganizavusiai iš
vyką į Niagaros krioklius. Nors 
KLB krašto valdyba prisidėjo 
prie šios išvykos išlaidų paden
gimo, pačią išvyką suorganizavo 
ir sėkmingai tvarkė Toronto 
Lietuvių Namų kultūros komisi
ja ir keli savanoriai. Todėl pa
dėka už tai priklauso jiems.

KLB krašto valdyba
A. a. Marytei Petrulienei 

mirus, užjausdami jos vyrą Vy
tautą su šeima, Jūratė ir Mark 
Ignatavičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

A. a. Vytui Augėnui mirus, 
užjausdama žmoną Vigą, vai
kus, sesutę Liną Karbūnienę- 
Urbonienę, O. Juodikienė Tė
viškės žiburiams aukojo $30.

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

Gauta žinia iš Romos, kad 
ten birželio 16 d. mirė a.a. pre
latas Tadas Tulaba, 90 metų 
amžiaus. Laidojamas birželio 
19, trečiadienį, 9.30 v.r., iš Šv. 
Petro bazilikos kanauninkų 
koplyčios. Antradienio rytą ge
dulinės Mišios buvo aukojamos 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
koplyčioje, vadovaujant arkivys
kupui J. Bulaičiui, nuncijui Al
banijoje. Velionis buvo pirmasis 
Kolegijos rektorius, daug metų 
Vadovavęs šiai lietuvių institu
cijai.

Gautas telefoninis prane
šimas, kad praeitą trečiadienį, 
birželio 12, Ocean City, MD, li
goninėje mirė žymusis rašytojas 
Jurgis Jankus, visai jau priartė
jęs prie 96 metų amžiaus ribos. 
Velionis gimė 1906 m. liepos 27 
d. Biliūnų kaime, Baisogalos 
vis., Kėdainių apskr. Palaidotas 
Ročesteryje, NY, šalia anksčiau 
mirusios savo žmonos.

Toronto dienraštis The Glo
be and Mail š.m. birželio 10 d. 
paskelbė platų straipsnį apie 
Kolumbijos sostinės merą An
taną Mockų. Jo tėvai pokaryje 
imigravo į Pietų Ameriką, nes 
tėvui sergant džiova jie kitur ne
buvo priimti. Straipsnio auto
rius Paul Knox rašo apie kartais 
keistas, bet veiksmingas prie
mones, kurias meras naudoja 
miesto valdyme. Bogotoje buvęs 
valstybinio universiteto rekto
rius, jis valdė miestą nuo 1995 
iki 1997 m. ir vėl nuo 2001 m. 
pradžios. Vandens taupymo 
reklamai buvo nufilmuotas be
siprausiantis, klounus siuntė į 
gatves, kad išjuoktų taisyklių 
nesilaikančius vairuotojus ir 
pėsčiuosius. Jo įsakymu 3 valan
das paankstinus barų uždarymą 
iki 1 v.r., sumažėjo avarijų dėl 
neblaivaus vairavimo. Jo įsteigti 
advokatų ir psichologų paslaugų 
punktai padėjo sumažinti smur
tą šeimose. Septynių milijonų 
gyventojų mieste nužudymų 
skaičius tarp 1993 ir 2000 m. 
šimtui tūkstančių gyventojų nu
krito nuo 80 iki 35. (Toronte tas 
skaičius nesiekia 3). Jo įdiegta 
pigių autobusų transporto siste
ma padėjo sumažinti automobi
lių susigrūdimus ir oro taršą. A. 
Mockus ne pirmą kartą patenka 
į spaudos akiratį savo įdomio
mis išdaigomis. Į savo sutuok
tuves 1996 m. nukeliavo ant 
dramblio, susituokė cirke, sep
tynių tigrų narve.

Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Trėmimų minėjimas
Jis šiemet įvyko birželio 13 

d. naujoje Prisikėlimo parapijos 
šventovėje, kurią, įskaitant ir 
balkoną, visiškai pripildė lietu
viai, latviai ir estai. Minėjimas - 
ekumeninės pamaldos pradėtos 
dvasininkų ir vėliavų procesija, 
kurios priekyje ėjo Baltiečių fe
deracijos Kanadoje pirm. Alg. 
Vaičiūnas. Iškilmingumą papildė 
muz. J. Govėdo vargonavimas.

Ekumeninės pamaldos vyko 
jau nusistovėjusia, įprasta tvar
ką - bendros giesmės, invokaci- 
ja (arkiv. Udo Petersoo), muzi
kinė dalis (smuik. M. Gabrys, 
sol. Anita Puodžiūnienė, sol. D. 
Radikienė, vyrų choras “Aras”, 
vad. L. Turūtaitės), ištraukų iš 
Šv. Rašto skaitymas, pamokslas 
(kun. dr. Andres Taul), maldos 
ir žuvusių už laisvę prisiminimas 
žvakių uždegimu, arkivyskupo 
palaiminimas ir galingai nu
skambėję Latvijos, Estijos, Lie
tuvos ir Kanados himnai. Viskas 
atlikta sklandžiai ir gražiai per 
vieną valandą, dalyviams pa
maldų eigą sekant ir savomis 
kalbomis giesmes giedant pasi
naudojus 8 psl. paruoštomis 
programomis.

Po minėjimo, jau iš anksto 
Prisikėlimo parapijos klebono 
kun. Aug. Simanavičiaus, OFM, 
pakviesti, dalyviai nusileido į 
parapijos salė, kur rengėjų buvo 
pavaišinti kava ir užkandėliais, 
visiems pabendraujant, įspū
džiais pasidalinant. Buvo jaučia
mas kažkoks šios rūšies minėji
mų atgimimas. S.

“Das Ostpreussenblatt” š. 
m. vasario 13 d. laidoje paskel
bė Martin Schmidt straipsnį 
“Euroblau und Sowjetrot”, ku
riame aiškinama, kaip Estijoje 
besiruošiant jungtis į Europos 
sąjungą gyvenimą paveiksianti 
naujoji muilų politika. Europos 
s-gos komisija tvirtai pabrėžia, 
kad žemės ūkio plane naujosios 
ES narės tik po dešimties metų 
galės tikėtis vienodo dydžio bei 
apimties paramos, kokią turi 
jau senosios. Po to kai Briuselio 
ministerių taryba š.m. balandžio 
2 d. priėmė muitų politikos pa
keitimus, vadinamojo dvigubo 
pelno (“Double-Profit) sistema 
įsigalios liepos 1 d. Estijoje nuo
gąstaujama, kad sąjungoje su 
Europa žemės ūkio gaminiams 
sunku bus išlaikyti konkurenci
ją. Dėlto krašte esą apie 40- 
60% žmonių, pasisakančių prieš 
“uniją”, kurios ir vardas prime
nąs sovietmetį, tik su nauja 
Briuselio centralizacija ir vėlia
va: mėlynosios Europos žvaigž
dutėse - kūjis ir pjautuvas. Vie
nintelis motyvas jungtis į Euro
pos sąjungą tesąs politinis - eu
ropietiškumo pabrėžimas ir sau
gumas nuo rusiškųjų užmačių. 
(Informaciją atsiuntė Lc.Kro.)

Snk.

Aušros Vartų parapijos chorų 
dainų ir giesmių kompaktinio disko 
sutiktuvės dėl techninių kliūčių bir
želio 9 d. neįvyko ir yra atidėtos iki 
birželio 23 d. Tą dieną bus ir para
pijos choro veiklos sezono užda
rymas. Kviečiami visi gausiai daly
vauti.

“Rūtos” klubas jau persikėlė iš
buvusių seselių namų į Aušros Var
tų parapijos salę. Biblioteką teks 
tvarkyti ilgesnį laiką, bet kava jau 
sėkmingai pardavinėjama sekma
dieniais po pamaldų ir trečiadie-

A. a. Lilianos Bulotienės atmi
nimui “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $100 - R. A. Knystautai, J. 
Kibirkštis; $50 - Iz. Mališka; $30 - 
E. Kudžmienė; $25 - G. Kudžmie-

“Gintaro” muzikinė kapela repetuoja prieš koncertą Montrealyje š.m. 
gegužės 11 d. Iš d.: Juozas Balaišis, Valdas Ramanauskas, Teodoras 
Pabrėža, Virginija Lukavičienė

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 Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Šypso
Petras gelbėtojas

Petras ištraukė žmogų iš van
dens. Tas žmogus skandinosi.

-Aš jį ištraukiau iš vandens, o 
paskui jis pasikorė ant medžio ša
kos, - pasakojo savo draugui Jonui. 
Petras gūžtelėjo pečiais:

- Aš maniau, kad jis nori išsi
džiovinti...

Pas tardytoją
Pagavo vagį. Tardytojas klausia:
- Kodėl tamsta pasivadinai ne

tikra pavarde? Vagis atsako:
- Todėl, kad mano tėvas nuo 

mažens vis sakydavo: saugok savo 
gerą vardą...

Veikėjai Toronte
- Iš kur eini?
- Iš posėdžio
- Kur eini?
- Į posėdį.

Lošiant kortomis
Traukinio vagone keliavo trys 

lietuviai ir vienas žydas. Lošė kor-

REIKALINGA pagalbininkė namų 
ruošos darbams vyresnio amžiaus 
moteriai Oakvilėje. Skambinti tel. 
905 825-9779 Irenai.

IŠNUOMOJAMAS VASARNAMIS 
tarp Collingwood ir Vasagos. Gali 
miegoti 6 žmonės, yra didelis skly
pas pasistatyti palapinėm. Du lai- 
vukai ir ežeras per gatvę. Skam
binti tel. 416 224-8227.

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

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

Naujas raštinės adresas ir darbo valandos:

1 Resurrection Road
Toronto ON M9A 5G1

pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.

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

keičiamos.
David ir Donna-Lyn (Kelly) 

Gudų dvynukai 2002 m. birželio 8 
d. Aušros Vartų šventovėje pa
krikštyti Sebastiano ir Mariaus var
dais. Krikšto tėvai buvo Linda ir 
Laisvydas Baršauskai bei Marianna 
ir Gordon Kelly. Krikštijo klebonas 
kun. Ričardas Birbilas. B.S.

k i m ė s
tomis. Konduktorius perspėjo juos 
- tai draudžiama. Lošėjai nepaklau
sė. Konduktorius iškvietė policinin
ką. Lošėjai paslėpė kortas ir sėdi 
nekalti. Atėjęs policininkas klausia 
pirmąjį lietuvį:

- Ar tamsta lošei kortomis?
- Aš? Kodėl aš turėjau lošti kor

tomis?
- Ar gal tamsta prisiektum, kad 

nelošei?
- Prisieksiu!
Lygiai toks pokalbis su kitais 

dviem lietuviais. Pagaliau policinin
kas klausia žydą:

- Gal ir tamsta prisieksi, kad 
nelošei kortomis?

- Ui, jeigu tie trys prisiekė, kad 
nelošė kortomis, tai su kuo gi aš ga
lėjau lošti?

IŠNĮJOMOJAMAS 3 miegamųjų 
vasarnamis Vasagoje. Skambinti 
tel. 416 654-4813.
REIKALINGA PAGALBININKĖ 
vyresnio amžiaus lietuvei. Skam
binti tel. 705 445-6409; mob. 416 
830-4494.

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

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.
C1 RANTUOK1.1 ii' GERĄ 

DARBO KOKYBĘ
Skambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
tel. (905) 848-9628

nešiojamas (416) 560-0122

http://www.cic.gc.ca

