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PRANEŠIMAS IŠ VARŠUVOS

Mirštanti tauta?

Skirtingi parlamentarų požiūriai

Tartum koks balsas tyruose šaukiantis laikas nuo
laiko vis pasigirsta statistikų pranešimai, kad mes, lietu
viai, esame mirštanti tauta. Surinkti duomenys paliudija,
kad tai nėra tuščias gąsdinimas ar koks pesimistų prasi
manymas.
AS kaltas, kad iki tokios būklės prieita? Tautos
išlikimu besirūpinantys nurodo dvi pagrindines
priežastis: sumažėjęs gimstamumas ir padidėjusi
emigracija. Pirmoji priežastis itin jau būdinga daugeliui
civilizuotų kraštų; antrąja priežastimi apkaltinami ekono
minio gyvenimo sunkumai. O ir čia nieko skirtingo Lietu
vai, nes ir kitų šalių žmonių judėjimas vyksta daugiausia
dėl tų buitinių nepakankamumų. Taigi Lietuvą lyginant
su kitomis maždaug to paties ekonominio lygio šalimis,
nieko nerastume, kuo reikėtų labai stebėtis. Tačiau daly
kai šiek tiek pradeda painiotis, kai abi nurodomos prie
žastys sukabinamos į vieną, paverčiamos viena kitos prie
žastimi. Su aiškinimu, kad gimstamumas sumažėjęs dėl
ekonominių sunkumų tik iš dalies galima būtų sutikti.
Mat užtektų pasidairyti po aukšto ekonominio lygio šalis
(Šiaurės Ameriką ar Vakarų Europą), kad pamatytume,
jog ir tose visko pertekusiose šalyse gimstamumas suma
žėjęs. Todėl peršasi išvada, kad ši problema atsiradusi dėl
kitų priežasčių. Labiau suprantami būtų aiškinimai, kad
vaikų vengiama nenorint įsipareigoti, atmetant bet kokio
pasiaukojimo reikšmę, per daug tik savimi besirūpinant,
arba net žvelgiant į šių laikų auklėjimo sistemą, kuriančią
visai kitokį vaikų pasaulį, kuriame tėvai dažnai jaučiasi
bejėgiai. O pasigirstančius balsus, kad šuniukus nūdien
yra lengviau auginti negu vaikus, patvirtina regima tik
rovė.
EATRODO, kad priežasčių ieškojimas, jų nusta
tymas ir nagrinėjimas šiuo metu galėtų bent ką
pakeisti - tautos mažėjimo problemą sumažinti.
Gal ir ne. Bet tai nereiškia, kad tuo reikalu nebereikėtų
Dail. V. Ciplijauskas, LIETUVOS KARALIUS MINDAUGAS. Drobė,
rūpintis. Reikia, ir turbūt net daugiau, negu rūpintasi iki
aliejus
Nuotr. M. Sakalausko iš “Dienovidžio” 1995 m. 27 nr.
šiolei. Reikia kelti tuos skaudžiuosius klausimus, reikia
išdrįsti atitinkamu vardu pavadinti kelią, kuriuo iš tikrųjų
einame. Tas vardas - savimeilė. Tenka vis dėlto vienaip
ar kitaip pripažinti (ir prisipažinti), kad iškerojęs egoiz
mas čia kalbama prasme nėra paskutinėj vietoj. Ir vengi
dalyvavo ES narių ir kandidačių
Lankėsi Olandijos karalaitis
mas vaikų, ir uolūs siekiai turtingiau gyventi nei gyvena
valstybių vadbvr *r URM susiti
Birželio 18-19 d.d. Lietuvo
me - tai ryškus šiuolaikinio gyvenimo stilius ir būdas, ku
je viešėjo Oranijos princas
kime, rašo LGTIC. Susitikime
riantis asmeninį pasaulėlį, kuris tėra svarbus ir saugoti
Olandijos sosto įpėdinis Willem
buvo gvildenami ES plėtros ir
nas. Stoka pirmosios minties apie kitus paralyžiuoja
ateities, imigracijos ir sienų ap
Alexander su žmona Maxima,
bendrinių užduočių vyksmą, kuriam priklauso ir tautos
saugos, ekonomikos bei Euro
rašo LGTIC. Juos priėmė Lie
augimas bei smukimas. O ką bekalbėti apie ateitį, kuri
pos saugumo klausimai.
tuvos
prezidentas
Valdas
kažkada bus, kai mūsų nebebus. Ar tai svarbu materialis
Adamkus, surengęs jų garbei
Atstovybės užsienyje
tui, gyvenančiam šia diena ir tik sau? Kam čia rūpintis
vakarienę prezidentūroje. Sve
tautos išlikimu, jei tas rūpestis gali siaurinti poreikių ten
Lietuvai
bus atstovaujama
čiai taip pat susitiko su olandų
kinimą, asmeninius laimėjimus. Tokios ir panašios pažiū
dar
keturiose
valstybėse - Tuni
bendruomene Lietuvoje. Jų su
ros šiandien skverbiasi savotiškai sumiesčionėjusių žmo
se,
Filipinuose,
Tailande ir Ma
sitikime su seimo pirmininku
nių sąmonėn. Tautos reikalais nebesirūpinti padeda ir
laizijoje.
Šioms
valstybėms am
Artūru Paulausku dalyvavo sei
kosmopolitinių idėjų išsiaiškinimai, dažnai apibendrinami
basadoriai
buvo
paskirti birželio
mo aplinkos apsaugos komiteto
besišvaistančiu šūkiu, kad tėvynė ten, kur man gerai. Tau
18 d., skelbia LGTIC. Nepa
pirmininkas Alfonsas Macaitis.
tai svarbią reikšmę turėjusių tėviškių išnykimas taip pat
prastoji ir įgaliotoji ambasadorė
Svečias domėjosi Lietuvos dery
didele dalimi prisidėjo prie tradicinių pažiūrų pokyčio.
Prancūzijoje Asta Skaisgirytėbų dėl narystės Europos sąjun
Lyg ir nebeliko nieko apčiuopiamo, ką reikėtų gerbti, gin
Liauškienė bus ambasadore Af
goje eiga, aplinkosaugos padėti
ti, kuo galėtum pasinaudoti, ką ateinančioms kartoms pa
rikoje, Tunisijos respublikoje.
mi. Apžiūrėdama seimo rūmus,
likti. Dingęs sėslumas, nors ir primityviškumu dvelkęs,
Ginutis Dainius Voveris bus ne
karališkoji pora klausinėjo apie
padarė žmones amžinais keliautojais, kokiems paprastai
paprastasis ir įgaliotasis amba
1991 m. sausio įvykius.
terūpi jų pačių išsilaikymas. Kai šitaip viskas klostosi, gali
sadorius Tailande ir Malaizijo
Armėnijos vadovas Lietuvoje
kilti klausimas, ar kas nors keisis, kad sumažėtų rūpesčiai
je, o ambasadorius Algirdas Kudėl tautos išnykimo? Spėliojimai ir pranašavimai įsibėgė
dzis atstovaus Lietuvai Filipinų
Kaip praneša LGTIC, Lie
jusios gyvenimo slinkties nesulaikys. Tačiau būtina atsi
respublikoje. Ten jau dirba gar
tuvoje pirmą kartą su oficialiu
minti, kad tik darbais paremtos viltys nėra tuščios. Č.S.
bės konsulas.
vizitu birželio 24-25 d.d. lankėsi
Armėnijos prezidentas Rober
Briuselyje palankus vertinimas
tas Kočarian. Vyko Susitikimai
Birželio 14 d. vykusiame
su prezidentu Valdu Adamku
KANADOS ĮVYKIAI
Europos sąjungos ir Lietuvos
mi, ministeriu pirmininku Algir
draugijos komiteto posėdyje bu
du Brazausku ir seimo pirmi
vo pareikšta Europos komisijos,
ninku Artūru Paulausku. Armė
Europos sąjungos valstybių na
Ontario finansų ministerė
nijos vadovo viešnagės metu bu
2.5%, auto ir vairuotojų regist
rių ir Lietuvos institucijų parei
vo pasirašyta Lietuvos ir Armė
Janet Ecker birželio 17 d. pa
racija 1%, kitos pajamos 7.8%.
gūnų nuomonė, kad Lietuva pa
nijos sutartis dėl bendradarbia
skelbė savo pirmą provincijos
Kanadiečių karių Afganis
kankamai sėkmingai rengiasi
vimo gynybos srityje.
biudžetą. Atrodo, kad naujasis
tane žūties aplinkybes nuo JAV
narystei ES. Kaip praneša LG
premjeras Ernie Eves stengiasi
Susitikimuose buvo aptarti
karinio lėktuvo numestos bom
TIC, posėdyje aptarta derybose
atsiriboti nuo savo pirmtako M.
dvišaliai politiniai, ekonominiai
bos bendra JAV (vad. brig. gen.
prisiimtų įsipareigojimų įgyven
Harris filosofijos mažinti mo
bei kultūriniai santykiai, vieti
S. Sargeant) ir Kanados (vad.
dinimo eiga ir pažymėta, kad jų
kesčius ir karpyti biudžetą. Pa
nės ir tarptautinės politikos
brig. gen. M. Dumais) karinių
įgyvendinimo priežiūra išliks la
žadėtas mokesčių sumažinimas
klausimai. Svečias taip pat ap
pajėgų tyrimo komisija jau išaiš
bai svarbi ir Lietuvai tapus ES
2003 metų pradžioje tapo atidė
lankė Klaipėdą, Nidą, Palangą.
kino. Paaiškėjo, kad JAV kari
nare.
tas vieneriems metams, o išlai
Kartu su juo per visus Baltijos
nių oro pajėgų pilotas mjr.
Dalyviai pabrėžė būtinybę
dos švietimui, sveikatos reika
kraštus keliavo Armėnijos švie
Harry Schmidt nesilaikė nusta
toliau stiprinti Lietuvos valsty
lams žymiai padidintos, tačiau
timo ir mokslo bei prekybos ir
tytų taisyklių: jam buvo liepta
bės valdymo sistemą, ypatingą
biudžetas subalansuotas - dar ir
ekonominės plėtros ministerial,
palaukti, kol bus ištirta, ar iš
dėmesį skiriant darbuotojų mo
su trupučiu pertekliaus. Biudže
centrinio banko pirmininkas.
lėktuvo matomos šviečiančių
kymui ir darbo sąlygoms. Teis
to išlaidos ($65.5 bin.) padalin
Lietuva į Armėniją veža tabako,
kulkų trajektorijos bei lengvųjų
minės sistemos pertvarkos klau
tos šitaip: sveikatos reikalams
chemijos pramonės gaminių,
ginklų blyksėjimai yra šaudymo
simu buvo pažymėta pažanga
39%, švietimui 19%, socialinei
pieno bei kitų maisto produktų.
į lėktuvą požymiai, bet jis nelau
šių metų gegužės mėnesį įsiga
rūpybai 12%, biudžeto skolos
Iš Armėnijos daugiausia impor
kęs atsakymo puolė. Nuostabu,
liojus Teismų įstatymui, taip pat
palūkanoms 14%, ekonominei
tuojama knygų bei kitokių poli
kad tai darė prityręs pilotas ir
kovoje
su korupcija, priėmus
plėtrai ir gamtosaugai 9%, tei
grafijos pramonės dirbinių ir
ilgametis naikintuvų pilotų inst
svarbius įstatymus, kuriuos da
sėsaugai 4% ir valdžios tarnybai
netauriųjų metalų. Lietuvos
ruktorius. Taip pat, skrendant
bar reikia įgyvendinti. Pastebėta
3%. Biudžeto užplanuotos paja
prekybos bendrininkų sąraše
daugiau kaip 20,000 pėdų aukš
pažanga įgyvendinant struktūri
mos: asmeninių pajamų mokes
Armėnija 2001 m. pagal ekspor
tyje jam lengvieji ginklai negalė
nes bei makroekonimines refor
čiai 29%, pardavimo mokesčiai
tą buvo 32-oje, pagal importą jo pakenkti, net jei ir būtų šau
mas, tačiau būtina mažinti ne
(retail sales tax') 21%, verslo
67 vietoje.
darbą, gerinti verslo aplinką bei
doma iš priešo pozicijų.
bendrovių mokesčiai 9%, darb
atlikti pensijų sistemos ir svei
Pareigūnai Ispanijoje
Mordecai Richler, vienas iš
davių mokami sveikatos apsau
katos apsaugos finansavimo re
Kanados literatūrinio pasaulio
Lietuvos prezidentas Val
gos mokesčiai 6%, degalų mo
formas.
didžiūnų, birželio 20 d. buvo
das Adamkus, užsienio reikalų
kesčiai 4%, kt. mokesčiai 4%;
Tarėsi su ūkininkais
pagerbtas
Montrealio
Monu

ministeris Antanas Valionis ir
federacinės valdžios sveikatos,
ment-National
teatro
patalpose
vyriausiasis
derybininkas
su
Eu

Lietuvos ministeris pirmi
soc. rūpybos ir kt. mokesčių
(netoli rašytojo numylėtos St.
ropos sąjunga (ES) Petras Auštninkas Algirdas Brazauskas bir
pervedimai 12%, loterija 3.7%,
(Nukelta į 8-tą psl.)
želio 14 d. susitiko su žemės
alkoholio leidimai ir prekyba
revičius birželio 22 d. Sevilijoje
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Savaitė Lietuvoje

Naujas Ontario biudžetas

Ž. MAKAUSKIENĖ

Birželio pradžioje Vilniuje
įvyko eilinis Lietuvos-Lenkijos
parlamentinės grupės posėdis.
Prieš penkerius metus Vytauto
Landsbergio iniciatyva įsteigto
je grupėje dalyvauja po 20 sei
mo narių iš kiekvienos valsty
bės. Per savo veiklos penkerius
metus grupė priėmė daugelį
nuotarmių įvairiais klausimais.
Lietuvai labiausiai rūpi narystės
Šiaurės Atlanto Sąjungoje, eko
nominio bendradarbiavimo klau
simai, Via Baltica projektas,
bendradarbiavimas eurointegracijos srityje, elektros energijos
tilto į vakarus statymas.
Beje, pastarasis klausimas,
įstrigęs jau keletas metų lenkų
projektuotojų ir politikų stal
čiuose, tikriausiai netrukus pa
judės į priekį, kadangi Lietuva
derybose su ES įsipareigojo iki
2009 metų uždaryti Ignalinos
atominę elektrinę ir jau netru
kus turės importuoti elektros
energiją. Varšuva tikisi, kad lie
tuviai elektrą pirks iš Lenkijos.
Tuo tarpu daugeliui Lenki
jos parlamentarų grupės posė
džiai yra dar vienas forumas,
kur galima išsakyti nepasitenki
nimą dėl Lietuvos lenkų situa
cijos. Tokią būklę atspindi ir
abiejų valstybių spauda, infor
muojanti apie paskutinį grupės
posėdį Vilniuje.
Lietuvos žinių agentūros in
formavo, kad Vilniuje posėdžia
vę abiejų valstybių seimų nariai
daugiausia dėmesio skyrė regio
niniam bendradarbiavimui eurointegracijos kontekste, ben
driems ekonominiams projek
tams, kurie supaprastintų kelio-

nes iš vienos valstybės į kitą.
Lenkijos spauda rašė, kad
grupėje daugiausia dėmesio bu
vo skiriama Lietuvos lenkų švie
timo problemoms - vadovėlių
leidybos, privalomo lenkų kal
bos abitūros egzamino ir lenkiš
kų mokyklų finansavimo klausi
mams. Pasak laikraščio, Lietu
vos švietimo viceministeris pa
žadėjo, kad iki rudens minis
terija paruoš švietimo strategiją,
kurioje bus atsižvelgta į lenkų
pageidavimus.
Į grupės posėdį pakviestas
buvo ir jame dalyvavo oficialiai
Lietuvoje nepripažinto vadina
mo “lenkų universiteto” rekto
rius R. Brazis.
Grupė priėmė nuotarmę,
kurioje “sveikina” pažangą Len
kijos lietuvių švietimo pagerėji
me ir džiaugiasi, kad Varšuvos
parengtame dokumente “Lie
tuvių tautinės mažumos švie
timo Lenkijoje plėtros strate
gija” nurodytos perspektyvos
jau vykdomos.
Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkės Irenos Gasperavičiūtės nuomone, nėra nei
kuo džiaugtis, nei ko sveikinti.
“Strategija, tai tik dokumentas,
kuris nėra įgyvendinamas. Seinų
miesto savivaldybė, įpareigota
padėti steigti Seinuose lietuviš

ką mokyklą, kol kas tik trukdo,
perlaikydama mūsų raštus, o
pasibaigus terminui, atsako ne į
tai, ko klausiama. Įgyvendinti
šią strategiją aktyviai užsianga
žavusios tik lietuvių organizaci
jos, o pagalbos iš valstybinių įs
taigų nesimato. Kita vertus,
kiek mums žinia, Seinų vals
čiaus viršaitis ateinantiems me
tams nenumatė lietuviškos kla
sės Seinų gimnazijoje. Tad kas
čia yra sveikintino ar džiaugs
mingo?” - retoriškai klausia
Lietuvių bendruomenės pirmi
ninkė. Paprašyta pakomentuoti
lietuviško švietimo padėtį Sei
nuose, pirmininkė paaiškino:
“Seinuose nėra nė vienos lietu
viškos mokyklos, o tik klasės
lenkiškose mokyklose. Mes no
rime įsteigti Seinuose 3 pakopų
lietuvišką mokyklą, į kurią mo
kytis važiuotų visų aplinkinių
kaimų ir seiniškiai vaikai”.
Lietuvos-Lenkijos grupė pri
ėmė nemažai nuotarmių, tarp
kitko, ir dėl Lenkijos lietuvių
padėties. Ar jos vykdomos? Ire
na Gasperavičiūtė: “Kiek teko
dalyvauti svečio teisėmis grupės
posėdžiuose, vis kalbama apie
tuos pačius dalykus: švietimas,
pasienio užkarda Punske. Kiek
vieną kartą daromi nutarimai,
bet problemos išlieka”.

Gausių šeimų
pagerbtuvės
Kaune bus apdovanotos ne
turtingos šeimos, turinčios
6-9 vaikus po 2000 litų
Šiemet, kaip ir praeityje, J.
P. Kedys iš savo fondo apdova
nos lietuvių, vienų tėvų šeimas,
turinčias 6-9 vaikus Lietuvoje.
Apdovanos 10 šeimų po 2000
Lt. ir tik esančias sunkioje me
džiaginėje būklėje. Tam tikslui
šeimos turi atsiųsti dvi pažymas:
a) kokią paramą šeima gauna iš
miesto ar rajono rūpybos įstai
gos, b) seniūno pažymą apie šei
mos turtą. Minėtas pažymas
siųsti iki liepos 16 d. šiuo ad
resu: J. P. Kedys, Krivių gt, 19a6 bt., Krivių paštas, Vilnius.
Gausių šeimų pagerbimas ir
apdovanojimas vyks Kauno savi
valdybės salėje liepos 28 d., 14 vai.
Lietuvių tauta pergyvena iš
nykimo pavojų! Visi kviečiami
dalyvauti. Statistikos departa
mentas praneša: 1990 m. gims
tamumas buvo 56,900, 2000 me
tais 34,100. Be to, būtina pridėti
teisėtą ir neteisėtą imigraciją.
Tai rodo, kad tokia išvada visai
teisinga. Inf.

ūkio ministeriu Jeronimu Krau
jeliu, Žemės ūkio pirmininku
Jonu Ramonu, Ūkininkų sąjun
gos pirmininke Genutė Staliūniene, Žemės ūkio bendrovių
draugijos vicepirmininku Pranu
Dailide. Taip pat dalyvavo per
dirbimo ir prekybos įmonių va
dovai.
A. Brazauskui buvo pa
reikšta, jog nuostolinga pieno
gamyba ūkininkus prives iki
bankrotų, jeigu perdirbėjai va
sarą nepadidins supirkimo kai
nų, rašo LGTIC. Dabar už pie
no žaliavą mokama mažiau ne
gu pernai - už antros rūšies pie
no kilogramą - tik 25 et., aukš(Nukelta į 2-rą psl.)

Ši nuotrauka įdėta leidinyje “Pope John Paul II” su įrašu: būsimasis
popiežius Karolis Wojtyla su savo motina Emilia Kaczarowska,
lietuvių kilmės. Lietuviškai rašytume Kačarauskaitė
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<S> RELIGINIAME GYVENIME
“Biblija istorijoje ir šian
dien” - tokiu pavadinimu š. m.
gegužės 14 d. Marijampolės kuni
gų seminarijoje atidaryta paroda.
Lietuvos Biblijos dr-jos atstovai
M. Mikalajūnas ir parodą organi

riez mieste, Meksikoje. Lietuvai
atstovavo Lietuvos Koipingo drjos pirm. Vyt. Toleikis ir sekr. L.
Kalibataitė. Iš visų pasaulio kraš
tų buvo suvažiavę apie 320 dr-jos
narių. Suvažiavimo šūkis - “Tikė
ti Kristų - veikti solidariai”. Suva
žiavimą pagerbė draugijos globė
jas kardinolas J. Meisner, su kitų
kraštų vyskupais aukojęs Mišias
to miesto katedroje. Dalyviai pa
rengė dokumentą apie tarptautinį
solidarumą. Naujuoju gen. dva
sios vadovu dešimčiai metų iš
rinktas 37 metų kunigas A. Wer
ners. Tokie didieji draugijos suva
žiavimai vyksta kas penkeri
metai.

Šv. Kazimiero šventovės karūna Vilniuje

SPAUDOS BALSAI

Lenkiškos mokyklos sovietmečiu

Kartą per metų ketvirtį
Krokuvoje išeinantis Lenkijos
zavusi V. Kalinauskienė pasi
mokslų akademijos žurnalas
džiaugė žmonių susidomėjimu šia
Preglad
Polonijny (Lenkų gyve
paroda, kuri jau aplankė Panevė
nančių
už
Lenkijos ribų apžval
žį ir Kauną. Parodą aplankęs ar
2001
m.
ketvirtojoje laidoje
ga}
kivyskupas S. Tamkevičius pasi
išspausdino
M. Marszalek’o
dalino keliomis mintimis apie sa
straipsnį
apie
sovietmečio Lie
vo pažintį su Šventuoju Raštu,
tuvos
lenkiškas
mokyklas.
Vilkaviškio vyskupas R. Norvilą
Marszalek
tarp
kitko rašo:
pakvietė dalyvius aplankyti šalia
“Per keletą pokario metų Lietu
esančią seminarijos biblioteką.
vos lenkiškos mokyklos tai buvo
Lietuvos šeimos centras Kau
atidaromos, tai vėl uždaromos.
ne š.m. gegužės 11-12 d.d. suren
Buvo bandoma jungti klases ar
Marijonų provincijos kapitu
gė konferenciją aptarti savanoriš
ba dalį pamokų vesti lietuvių
la įvyko š.m. gegužės 1 d. Mari
ko darbo prasmei, problemoms
bei rusų kalbomis. Lenkų vaikų
jampolėje. Dalyvavo kunigai ir
bei perspektyvoms. Savo patirti
švietimas Vilniuje ir Vilniaus
bendruomenių rinkti atstovai iš
mi, įžvalgomis bei sumanymais
krašte susilaukė išsprendimo tik
Marijampolės, Kauno, Vilniaus ir
dalinosi katechezės mokyklų dar
60-tų metų pradžioje. Tuo metu
Panevėžio - iš viso dvylika žmo
buotojai, mokytojai, universiteto
jau oficialiai bei visai legaliai ir,
nių. Svarstyti pašaukimo ugdymo
dėstytojai, jaunimo organizacijų
kas svarbiausia, pastoviai Vil
atstovai. Pripažinta, kad savano
klausimai.
niaus kraštas buvo apipintas
rystės darbas nėra lengvas, bet
Tarptautinis vadovų ugdymo lenkiškų mokyklų tinklu. Kaip
sunkumus galima įveikti turint
seminaras “Europa, pakilk” šie jau šiandien atvirai yra kalba
gražių pavyzdžių. Savanorystė ne
met vyko š.m. balandžio 18-21 ma, šie veiksmai buvo nukreipti
turėtų būti, atsitiktiniu reiškiniu,
d.d. Lietuvoje - Druskininkuose. prieš lietuvius. Uždarinėdama
bet apgalvota veikla. Susirinkimo
Dalyvavo 110 atstovų iš Ispanijos, lietuviškas mokyklas ir pakeis
dalyviai po agapės dirbo grupėse.
Maltos, Italijos, Gudijos, Latvijos,. dama jas lenkiškomis Maskva
Renginys baigtas Mišiomis Vy
Slovakijos, Lenkijos, Lietuvos ir norėjo nubausti nenusižeminan
tauto Didžiojo šventovėje.
Anglijos. Be kitų, renginyje daly čią tautą bei taip nukreipti dalį
vavo ir Mišias aukojo kardinolas jos jėgų kovai su nuolat atgims
Trisdešimtasis Tarptautinės
A.J. Bačkis. Seminare svarstyti tančiu Vilniaus krašto lenkišku
Koipingo drauguos visuotinis su
krikščioniško vadovavimo klausi mu ir tuo susilpninti lietuvių
sirinkimas įvyko š.m. balandžio
mai, būdai, formos, sankirčių partizanų priešsovietiškus veiks
26 - gegužės 9 d. Tuxtia Gutiersprendimai, planavimas, vizija ir mus. Tikriausiai ne be reikšmės
kt. Sumanymais ir mintimis pasi buvo taip pat būtinybė pradėti
dalinta darbo grupelėse. Iškilo tai daryti daug sėkmingiau negu
naujas sumanymas - tai tarptauti ligi šiol gimtąja kalba vesti len
nės misijinės stovyklos Come and kų vaikų ir jaunimo tarpe (...)
Go. Tokią stovyklą ' organizuoti priverstinę propagandą.”
numatoma š.m. rugpjūčio 1-6 d.d.
Lenkų istorinis žurnalas
Lietuvoje. Šio tarptautinio semi
Dzieje Najnowsze 2001 m. ket
naro sumanytojas ir palaikytojas virtojoje laidoje rašo apie len
Noel Chirop iš Maltos.
kiškų mokyklų Lietuvoje padėtį
Kauno arkivyskupuos kurio
1944-1989 metais: “Po pradinės
je š.m. gegužės 10 d. buvo sureng
lenkiškų mokyklų veiklos prasi
ta spaudos konferencija minint
dėjo nuosmukis, kurį sustabdė
Pasaulinės visuomenės ryšių prie
valdžia (SSKP centro komitetas,
monių dieną. Arkivyskupas S.
J.B.) pagal 1950 m. nutarimą.
Tamkevičius žurnalistams pateikė
Mokyklų su lenkų dėstomą
Šv. Tėvo šiai dienai skirtą žodį,
ja kalba skaičius Lietuvoje padi
taipgi ir neseniai paskelbtus do
dėjo ligi 312, o mokinių ligi 32,
kumentus “Bažnyčia ir internetas
000, t.y. 6.5% visų respublikos
bei interneto etika”. Anot arki
moksleivių. (Tuo metu lenkų
vyskupo, naujoji ryšių priemonė
buvo apie 8% visų gyventojų).
esanti tikra Dievo dovana, kuri
1954-1955 m. tai buvo maksima
gali būti panaudota ir gerų, ir blo
lus lygis, vėliau palaipsniui dėl
gų tikslų siekiant. Arkivyskupas
įvairių priežasčių sekė smuki
supažindino su nauju arkivyskupi
mas. (...) Mokyklų skaičius su
jos interneto tinklapiu, kuriame
mažėjo ligi 75, o moksleivių ligi
yra didesnės ryšių galimybės; yra
10,000”.
klausimų-atsakymų skyrelis, nau
Nuosmukis prasidėjo, kai
Paminklinis kryžius paminėti
jienų grupė, nuolat atnaujinamas
tėvai pastebėjo, kad mokyklos
popiežiaus Jono-Pauliaus II su
aktualus “Ganytojo žodis”. Nu
su lenkų dėstomąja kalba neiš
sitikimui su Europos jaunimu
matoma interneto tinklapius su
moko
vaikų nei lietuvių, nei ru
1995 metais
kurti visoms didesnėms arkivys
sų, netgi nei lenkų kalbų. M.
Iš leidinio Kryžių kalnas
kupijos parapijoms.
Marszalek prirašė net septynis
puslapius klaidų, padarytų len
kų kalbos vadovėliuose. Tai
daugiausia rusiški bei sovietiški
barbarizmai. Lenkų mokyklos
atsigavo tik Lietuvai tapus ne
priklausoma. Tenka pastebėti,
iškeliavus j amžino poilsio namus, liūdesyje
kad Vilniuje šiuo metu veikia 8
valstybinės
lenkiškos vidurinės
likusiems sūnui ALGIUI, dukroms - RITAI ir
mokyklos. Pagal Vilniaus ap
RASAI, jų šeimoms bei visiems giminėms
skrities kuratorijos 1939 m. pra-
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nešimą lenkų valdomajame Vil
niuje tokių mokyklų 1937 m.
buvo tik penkios, kitos buvo pri
vačios. Vieną vidurinę valdišką
lenkišką Lelevelio vardo mo
kyklą pati lenkų valdžia tarpkario metais uždarė. Astuonios
Lietuvos lenkiškos valdiškos vi
durinės mokyklos. (Jų iš viso
yra 37-nios). Pagal Lietuvos len
kų mokytojų sąjungos statistiką,
jos išleidžia kasmet vos po 3-6
abiturientus.
JAV patenkintos baltiečiais

Niujorko rusų kalba leidžia
mas dienraštis Novoje Rttskoje
Stovo š.m. birželio 5 d. laidoje
rašo: “Trys Baltijos ŠAS (NA
TO) kandidatės yra pasiruošu
sios savo neplačiais, bet viltin
gais pečiais paremti amerikie
čius bet kurioje karštoje pasau
lio vietoje. Tuo jos labai skiriasi
nuo didelių Europos valstybių.
Jau dabar Latvija, Estija ir Lie
tuva dėl greitesnio įstojimo į Są
jungą leidžiasi į bet kokią riziką.
Betarpiškas su pagrindiniais
sąjungininkais bendravimas per
paskutinę savo po Europos ke
lionę paliko prezidentui G.
Bush ne patį maloniausi įspūdį.
Masinės priešamerikietiškos de
monstracijos, globalinės priešteroristinės iniciatyvos atmetimas,
atsisakymas padaryti pilnaver
čius įnašus SAS karinėms pa
stangoms paremti, - visa tai at
rodytų pateisino Vašingtono pa
žiūrą į ‘europietiškų sparną’ kai
po naštą jo istorinėje iniciatyvo
je išnaikinti tarptautinį teroriz
mą (...)
Tik Baltijos kraštai pagal
savo kuklius išteklius rodo besą
lyginį uolumą. Jie negausių Eu
ropos kraštų tarpe oficialiai iš
kėlė ir tikriausiai įvykdys ameri
kiečių reikalavimą visiems są
jungininkams skirti ne mažiau
2% BVP lėšų gynybos porei
kiams. (...) Sprendžiant iš
Amerikos įstatymų leidėjų ir ge
nerolų reakcijos, šiandien tarp
visuotino surūgimo ŠAS organi
zacijoje džiugina tik baltiečių
entuziazmas”.
Seni sovietiški metodai

Lietuvos lenkų savaitraštis
Nasz Czas š.m. balandžio 17 d.
laidoje rašo, kad š.m. balandžio
9 d. P. Skorinos vardo gudų kal
bos draugija gudų rašytojui P.
Boguševičiui prie Savičiūno kai
mo Svirėnų dvarelyje įtaisė pa
minklinę lentą, kurią pašventino
kunigas unitas Jonas. Apie toli
mesnį šios lenfos likimą rašo tas
pats savaitraštis š.m. birželio 5
d. laidoje: “Deja, lenta neilgai
išsilaikė. Nors joje buvo kryžius
ir Jėzaus Kristaus atvaizdas,
nors ji buvo pašventinta, - atvy
kę Vilniaus rajono vicemerė T.
Paramonova ir seniūnas L. Sapkievič lentą nuplėšė ir matomai
ją sunaikino nepranešę tiems,
kurie ją įrengė. Pagaliau stebė
tis nereikia - T. Paramonova
sovietmečiu buvo žinoma kaipo
kovinga ateiste, draudžianti jau
nimui lankyti šventovę. Paramo
nova yra taip pat žinoma kaip
veikli veikėja, siekianti lenkiš
kos autonomijos Rytų Lietuvo
je. J.B.

Baltijos valstybėms žengiant
per ŠAS (NATO) ir ES narystės
slenkstį artimoje ateityje, Kara
liaučiaus srities klausimas tam
pa itin aktualus tarptautinėje
plotmėje.
Įsidėmėtina, jog dabartinis
Karaliaučiaus teritorijos statu
sas nėra nustatytas tarptautinė
je struktūroje, nors reikėtų pri
siminti, jog Potsdamo konfe
rencijoje 1945 m. ši sritis buvo
pavesta Sovietų Sąjungai pen
kiasdešimt metų laikotarpiui.
Aiškiai šio mandato terminas
yra pasibaigęs. Taipgi Sov. Są
jungą, kuriai jis buvo pavestas,
nebeegzistuoja. Atėjo laikas
spręsti Karaliaučiaus srities su
vereniteto klausimą.
Ispanijos ministeris pirmi
ninkas Jose Maria Aznar savo
pirmutinėje Europos mokslų
paskaitoje Oxford universitete,
St. Anthony’s College, š.m. ge
gužės 20 d. buvo užklaustas:
“Kodėl ŠAS ir ES vadovai ne
spaudžia Rusijos atšaukti savo
karines pajėgas iš Karaliaučiaus
srities artimiausiu laiku ir leisti
gyventojams patiems spręsti sa
vo ateitį referendumu?” Jis at
sakė esąs nustebintas praėju
siais 10 metų padaryta pažanga
ir pridėjo: “Pasakysime savo
draugams rusams, kad Kara
liaučiaus sritis bus Šengeno zo
noje (within the Schengen zone).
Tai reiškia, kad ateityje net pa
tiems rusams reikės vizų įva
žiuoti į Karaliaučiaus sritį.
Be abejo, šios srities ateitis
siejasi su Europa, todėl buvęs
Aukš. Tarybos pirm-kas Vytau
tas Landsbergis gegužės 23 d.
pareiškime dėl Karaliaučiaus
pasiūlė, kad Europa turėtų ska
tinti tikras tarptautines svarstybas šiuo klausimu. Jo manymu,
klausimas “kas rūpinsis čia sriti
mi?” turės būti sprendžiamas
Rusijai priimtinu būdu. Ar Eu
ropos sąjunga imsis atsakomy
bės už šią sritį ateityje, ar gal jos
kaimynės Lenkija - Lietuva ar
ba Švedija?
Jo susirūpinimas yra pagrįs
tas. Šiandien Karaliaučius yra
skurdi sritis, Baltijos valstybių ir
Europos narkotikų prekybos
šaltinis ir aukščiausio AIDS užkrečiamumo centras. Ten yra
daugiau Rusijos karinių pajėgų,
negu JAV padalinių visoje Eu
ropoje - iš viso 100,000 karei
vių, rūdijantis 850-1000 tankų
parkas, ir dar 1000-1600 tran
sporto vežimų. Ten taipgi su
telktas Baltijos laivynas ir pusė
Rusijos šiaurės rytinių oro pajė
gų su 460 raketų, kurios gali
nešti branduolinius sprogmenis.
Tikslus karinių pajėgų įvertini
mas turbūt yra gerokai aukštes
nis, negu apskaičiavimas, pa
teiktas 2001 m. Europos komisi
jos pranešime apie ES ir Kara
liaučių, kuriame parašyta, jog
karių skaičius buvo sumažintas
nuo 200,000 iki 18,000. Net
Kremlius pripažino, kad ten yra
48,000 rusų karių.
Tame EK pranešime steng
tasi pateikti tikslų srities vaizdą.
Teisingai paskelbta, jog Kara
liaučiaus strateginis vaidmuo
sumažėjo per paskutinį dešimt
metį. Taip pat pažymėta, kad po
Sankt Peterburgo Karaliaučius
yra didžiausias taršos šaltinis
Baltijos jūros srityje, gaminantis
daugiau kaip 400,000 tonų taršalų per metus. Taip pat yra itin
paplitusios įvairios ligos, kaip
džiova, difterija, tymai ir kt...
Kitos užkrečiamos ligos irgi yra

pagausėjusios nuo narkotikų
vartojimo ir prostitucijos.
Europos komisija 2001 m.
sausio 17 d. pradėjo svarstybas
apie jos plėtros politikos įtaką
Karaliaučiui. Tačiau tai nėra
tikros tarptautinės svarstybos
apie šios srities ateitį, nes disku
sijos ligšiol ribojosi ekonominės
pagalbos klausimais. Dar nebu
vo iškeltas Rusijos vaidmens
klausimas. Gal todėl, kad Chris
Patten tą diskusiją pradėjo teig
damas, jog Karaliaučius neturė
tų tapti ginču tarp Rusijos ir iš
plėstos ES. Jo teiginys įsidėmė
tinas dėl to, kad nepaminėtas
Rusijos ribotas mandatas valdy
ti Karaliaučių tik 50 metų, pasi
baigęs, kaip ir britų valdymo
terminas Hongkonge.
Chris Patten Europos par
lamento sesijoje Strasburge š.m.
gegužės 14 d. taip pat pasisakė
sutinkantis su parlamentu, kad
kaip Rusijos dalis, Karaliaučius
yra iš esmės Rusijos atsakomy
bė. “Taip pat manome, kad ES
plėtra yra proga, kuri gali būti
itin naudinga, o ne pavojinga
Karaliaučiui”, teigė jis. Taigi ES
niekam toje srityje negresia, ta
čiau dabartinė Karaliaučiaus
pozicija gali būti pavojinga Eu
ropos sąjungai ir kaimyninėms
valstybėms tol, kol lieka neiš
spręstas šios srities suverenumo
klausimas. Yra keista, kad ES
dar nėra nustačius savo pozici
jos dėl Rusijos pasitraukimo iš
šios srities.
Mažosios Lietuvos reikalų
taryba, nevyriausybinė organi
zacija, savo pareiškime dėl Ka
raliaučiaus srities siejimo su
Lietuva yra paskelbusi, kad
1989 metais Mažosios Lietuvos
rezistencinis sąjūdis pasiuntė
laišką tuometiniam Sovietų Są
jungos komunistų partijos gene
raliniam sekretoriui Michailui
Gorbačiovui, prašantį atsižvelgti
į tai, kad Mažoji Lietuva, kurios
didelę dalį sudaro dabartinė
Karaliaučiaus sritis, nuo amžių
yra lietuvių žemė ir kaip tokia
priklauso lietuviams.
Oficialiai Lietuva neturi te
ritorinių ginčų, tačiau jai ypatin
gai rūpi tos srities demilitarizacija. Reikia prisiminti, kad’1996
m. JAV kongresas priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią sovietininių padalinių atšaukimo. Siūly
mą pateikė Christopher Cox,
kongreso gairių (policy) komite
to pirmininkas. Nepaisant šio
tvirto pasisakymo, jokių pasek
mių nesulaukta, rusų kariuome
nė tebestovi, o Baltijos jūra ir
toliau teršiama. Vis dėlto reikia
atkreipti dėmesį į kai kuriuos
poslinkius, naudingus šio klausi
mo sprendimui. Pavyzdžiui, Ru
sijos vadovo Vladimiro Putino
Karaliaučiuje atliktos apklausos
rezultatai rodo, jog gyventojų
dauguma, ypač jaunesnioji kar
ta, savo ateitį sieja su Europa.
Taip pat manoma, kad Kara
liaučiaus klausimas buvo aptar
tas neseniai įvykusiame susitiki
me Putino su kancleriu Schroe
der Vokietijoje, kai pastaroji su

tiko dovanoti 6.4 bin. JAV dole
rių skolą, susijusią su Rytų Vo
kietija.
Kitur buvo kitokių ėjimų.
Pirmajame Rusijos ministerio
pirmininko Michailo Kasajanovo ir Europos sąjungos vadovų
2002 m. balandžio 24 d. susitiki
me Karaliaučiaus reikalas dis
kusijose vyravo. Svarbus klausi
mas buvo Rusijos prašymas “be
vizių koridorių” laisvam žmonių
ir prekių pervežimui per būsimų
ES narių - Lenkijos ir Lietuvos
teritorijas. ES nepritarė šiam
reikalavimui, bet yra reikšmin
ga, kad Rusija taip pat šiais ko
ridoriais nori vežioti kareivius
bei karinę įrangą. Taip pat įsi
dėmėtina, kad Baltijos parla
mentinė grupė, apimanti visų
trijų Baltijos valstybių seimų at
stovus, neseniai pasiūlė kreiptis
į Europos vyriausybes, Rusiją
bei Karaliaučių, kad šios srities
ateitis siejama su Europa ir kad
gyventojams referendumu būtų
leidžiama patiems apspręsti
savo ateitį.
Galima ginčyti, kad Kara
liaučiaus sritis yra savotiškas
bandymas pačios Europos są
jungos. Aiškiai ES gali padėti
Karaliaučiui - vien šiais metais
jos parama jau siekė 40 mln. eu
rų. Tačiau tikrasis klausimas
yra, ar ES gali nustatyti aiškias
ir tvirtas gaires dėl šios srities
ateities? Be tokios nuostatos ES
pozicija liks prorusiška ir antiamerikietiška.
Buvusi Didžiosios Britani
jos ministerė pirmininkė Mar
garet Thatcher savo neseniai iš
leistoje knygoje Statescraft gin
čijo, kad ES-gos yra neįmanoma
reformuoti. Karaliaučiaus sri
ties klausimo sprendimas aiškiai
parodys ar tai yra teisybė. Svar
bu sužinoti, ar ES bus pakanka
mai stipri pakeisti savo dabarti
nes gaires, paskelbti aiškų rei
kalavimą, kad Rusija pasitrauk
tų iš Karaliaučiaus srities. Tai
būtų įmanoma siejant su ekono
mine parama Rusijai ir leidžiant
gyventojams referendumu spręsti
savo ateitį. Tada Baltijos kraš
tams bus aišku, kad šios organi
zacijos tikslas Baltijos srityje yra
teigiamai veikti.
Iš anglų kalbos vertė R. Sakalaitė-Jonaitienė

S a v a i t ė...

I
(Atkelta iš 1-mo psl.)
čiausios - 40 et. Tokių žemų
kainų nebūta net tada, kai jas
tvarkė valstybė. Žemdirbių nuo
mone, prekybininkai nustato
per didelius pieno gaminių ant
kainius. Prekybos atstovai tvirti
no, kad per šį pusmetį, lyginant
su atitinkamu pernykščiu laiko
tarpiu, pieno gaminių antkainis
sumažėjo 5-6%. Todėl prekybi
ninkai nemato galimybių pirkti
brangiau, išlaikant tas pačias
mažmenines kainas. Premjeras
sakė, kad atsižvelgiant į valsty
bės galimybes, šiemet gali būti
tik 200 ar 30 mln. litų paramos.
----------------- -RSJ

AtA

JONUI VEGELIUI
iškeliavus amžinybėn,
žmoną PETRONĖLĘ, vaikus ir vaikaičius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime Oakvilės lietuvių bendruomenė

AtA
JONUI VEGELIUI
iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ir visus
artimuosiusSofija Dilkienė ir šeima

AtA
VYTAUTUI BALIUNUI
iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo brolį VINCĄ BALIŪNĄ
ir visus artimuosius TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Apie kelius j Europos sąjungą
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Kai kurių žurnalistų kritiškos nuomonės apie
gyvenimą Europos sąjungoje
HENRIKAS KUDREIKIS

Nuotr. Č. Jonio

Šv. Jurgio šventovė prie Kauno pilies

Ignalinos jėgainės uždarymo rūpesčiai
Birželio 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje jvyko konferencija “Lietuvos
energetika po Ignalinos AE uždarymo”. Tuo klausimu pasisakė visa eilė
konferencijos dalyvių. Čia pateikiame keletą pasisakymų. RED.
MARIUS BARKAUSKAS

Lietuvos energetikos insti
tuto direktorius akad. Jurgis Vi
lemas papasakojo apie . svar
biausius įvykius per paskutinius
metus energetikoje, artimiau
sius ateities darbus. O jų išties
nemažai - reikia užbaigti priva
tizaciją, sukurti bendrą Baltijos
valstybių energetikos rinką, su
jungti Lietuvos elektros ir dujų
tinklus su Lenkija, plėsti dujo
tiekio tinklą, tinkamai pasiruoš
ti Ignalinos AE uždarymui, su
kurti teisines ir ekonomines są
lygas daug spartesniam atsinau
jinančių energijos šaltinių įsisa
vinimui.
Kadangi šiuo metu galima
pagaminti elektros energijos net
trigubai daugiau nei mums šian
dien reikia, net ir uždarius abu
atominės elektrinės blokus,
energijos bus pakankamai. Pa
sak akad. J. Vilemo dėl ženk
laus CO2 padidėjimo, kai visu
pajėgumu pradės dirbti termofi
kacinės elektrinės, jaudintis ne
verta - šiuo metu pagal šį rodik
lį Lietuva yra viena švariausių
Europos šalių.

Akad. J. Vilemas sakė, kad
ES dabar vyrauja tendencija išvis atsisakyti branduolinių jė
gainių. Šiandien nėra objektyvių
priežasčių rimtai svarstyti ir
apie naujos branduolinės elek
trinės statybą. Pasak pranešėjo,
artimiausią dešimtmetį atominė
energija nebus perspektyvi ir
lietuvių viltis išlikti branduoline
valstybe reikia atidėti bent iki to
laiko, kol organinio kuro kaina
pabrangs daugiau nei dvigubai,
sumažės antibranduolinės nuo
taikos Vakaruose ir atsiras sau
gesnės ir pigesnės branduolinės
technologijos. Nors Ignalinos
AE uždarymo idėja nėra popu
liari, tačiau jos praradimas, kaip
skaičiais ir faktais iliustravo
akad. J. Vilemas, nesukels labai
didelių nepageidaujamų pasek
mių ūkiui, o numatoma parama
finansuojant jos uždarymo ir vi

sų atliekų sutvarkymo išlaidas
visiškai kompensuos patiriamus
nuostolius dėl energijos kainų
padidėjimo. Pranešėjas kvietė
būti išmintingiems ir neskelbti
referendumo dėl Ignalinos AE
uždarymo taip netolinant savo
narystės Europos sąjungoje.
Lietuvos energetikos insti
tuto direktoriaus pavaduotojas
Lietuvos MA n.e. prof. Povilas
Poškas sakė, jog yra du Ignali
nos AE uždarymo scenarijai pertraukiamas ir nepertraukia
mas. Pagal vieną variantą abu
blokai būtų išmontuoti (jei ant
ras uždarytas 2009 m.) iki 2060
m., pagal kitą - iki 2066 m.
Pertraukiamas scenarijus kai jėgos iškart metamos grei
tiems išmontavimo darbams, o
vėliau viskas keliems dešimtme
čiams įšaldoma. Pasibaigus ra
dioaktyviųjų procesų nuveiksminimo laikotarpiui, vėl įdarbi
nama daug žmonių ir prasideda
baigiamieji darbai.
- Asmeniškai man, - sakė
prof. P. Poškas, - labiau patiktų
nepertraukiamas scenarijus, nes
tuomet nebūtų tokie skaudūs
čia dirbantiems socialiniai smū
giai. Be to, jei būtų pasirinktas
pertraukiamas scenarijus, iš kur
po kelių dešimtmečių metų ga
lutiniam uždarymui reiktų iš
kart gauti tiek daug lėšų?
Tačiau vienos ar kitos stra
tegijos priėmimą sąlygoja šios
dienos finansiniai veiksniai.
Strategijos projektą reikia ruoš
ti dabar, o kiek turėsime ir su
rinksime lėšų Ignalinos AE už
darymui, kol kas neaišku. Ta
čiau, kaip bebūtų, jau šiandien
reikia pradėti radioaktyviųjų at
liekų kapinyno statybą. Prof. P.
Poškas pademonstravo susirin
kusiems paviršinio kapinyno
preliminarų projektą, kurio kai
na apie 0.5 bin. Lt. Na, o jei ant
rasis reaktoriaus blokas nebūtų
stabdomas 2009 m., reikėtų jau
šiandien pradėti rūpintis papil
domais jo darbo saugumo klau
simais.

Fizikos instituto direktorius
prof. Vidmantas Remeikis pa
brėžė, kad, uždarant Ignalinos
AE, turi dalyvauti ne tik VATESI ir kitos jos veiklą kontro
liuojančios institucijos, bet ir ki
tų sričių mokslininkai. Į atmos
ferą, nors ir nedaug, bet kasdien
patenka įvairių radionuklidų.
Kai kurie jų, pavyzdžiui, Mn,
suyra po 10 metų, kiti (pavyz
džiui, Sr) po 1000 metų, treti
(pavyzdžiui, Pu) po 10 tūkst.
metų. Lietuvoje kai kurie nuklidai nepriskirti prie pavojingų,
kaip kad kitose šalyse, todėl jų
neprivalu saugoti specialiose
saugyklose. Pasak prof. V. Remeikio, modeliuoti įvairias ava
rines situacijas yra sudėtinga ne
tik todėl, kad sunku nuspėti, ko
kia cheminė reakcija gali prasi
dėti talpintuve, bet ir todėl, kad
toks ilgas nuveiksminimo laiko
tarpis (50 m.).

- Radioaktyvių atliekų tvar
kymo ir saugos klausimai turėtų
būti prioritetinė Lietuvos moks
lo kryptis, - taip užbaigė pasisa
kymą prof. V. Remeikis.
Lietuvos mokslo tarybos
pirmininkas prof. Kęstutis Makariūnas sakė, jog Ignalinos AE
neigiamo poveikio žmogui pras
me yra pati saugiausia. Visa
mūsų aplinka skleidžia radioak
tyvius spindulius, net pats žmo
gus yra radioaktyvus, nes visą
laiką jame skyla keli šimtai
tūkstančių atomų. Ignalinos AE
radiacija palyginus su kitais
spinduliuotės šaltiniais (pavyz
džiui, kūno ar pastatų) yra ma
žiausia. Beje, kuo arčiau kos
moso, tuo daugiau radiacijos.
Pavyzdžiui, 50 kartų nuskridus
lėktuvu iš Vilniaus į Briuselį,
pasak prof. K. Makariūno, gau
sime tiek spinduliuotės, kiek
per metus gauname iš aplinkos.
Na, o kalbėti apie Ignalinos AE
radiacijos pavojų žmogaus gyve
nimo trukmei yra mažų mažiau
siai nesąžininga. Šiuo metu 35%
elektros energijos Europoje ga
mina atominės elektrinės, todėl
profesoriaus nuomone, abejoti
na ar jų bus visiškai atsisakyta ir
ateityje.

Apibendrindamas pasisa
kiusiųjų mintis, Lietuvos MA
prezidentas akad. Benediktas
Juodka sakė, jog tikriausiai jam,
kaip ir daugeliui kitų, šiandien
taip ir nepaaiškėjo, ar Ignalinos
AE reikia, ar dar nereikia užda
rinėti. Juk kalbėtojai pateikė
skirtingus skaičius. Pavyzdžiui,
prof. K. D. Prunskienė sakė,
jog, uždarius Ignalinos AE
elektros energija turėtų pa
brangti 8 ar net 12 et, o akad. J.
Vilemas nurodė 3 ct/kWh., tas
pačias problemas jie komentavo
visai priešingai. Taigi, kol visuo
menė visko nežino, tokio nepa
ruošto referendumo - uždaryti
ar ne Ignalinos AE - rengti ne
galima, nes jis būtų populistinis.

Prieš akis - glėbys Lietuvos
laikraščių ir žurnalų, bibliotekoj
padarytų amerikiečių ir anglų
laikraščių iškarpų kopijos. Ban
dau paskleisti keletą minčių
apie Europos sąjungą ir Lietu
vos ateitį joje. Kadangi kiekvie
nas Lietuvos pilietis, bandąs kri
tikuoti stojimą į ES, apšaukia
mas neokomunistu, aš pateiksiu
amerikiečių-anglų nuomones,
pridėsiu kelių Lietuvos inteli
gentų ir ūkininkų, daugiausia
buv. politinių kalinių, pasisaky
mus. Lietuvos laikraščių rašti
ninkai gali mane vadinti kaip
nori. Kiekvienas pilietis turi tei
sę pareikšti savo nuomonę.
Pagal Valstiečių laikraštį
vien veterinarijos tarnybų įjun
gimas į ES kainuos dešimtys mi
lijonų, taip pat bus paliestas
pienas ir visa eilė kitų reikalin
gų reformų. Bet naujos Euro
pos valdytojai Lietuvos ūkinin
kams paremti skirs tik ketvirtį,
ką gauna dabartinės Europos
sąjungos narės.

Vienas labiausiai Lietuvą
liečiantis ES įstatymas - teisė
užsieniečiams pirkti Lietuvos
žemę. Vienas Lietuvos inteli
gentas - buvęs tremtinys man
rašo, kad tai Lietuvos praraja.
Jis siūlo visiems, kurie nori už
sieniečiams parduoti Lietuvos
žemę, paskaityti V. Putino ro
maną Sukilėliai. Esą Lietuvoje
gali atsirasti naujų Brodskių. Be
to, pagal anglų laikraštį The In
dependent, užsieniečiai žemės
pirkėjai darbams įsiveža pigią
darbo jėgą, vietinių nesamdys.
Taigi Lietuvoje gali pasirodyti
juodaodžiai ar azijiečiai. Čia ci
tuoju amerikiečio žurnalisto
Paul Craig Roberts žodžius:
“Siekiama kriminalinti tautinį
patriotizmą, Europos sąjunga
įveda naują įstatymą, kuriame
kiekvienas, bandąs priešintis už
sieniečių imigracijai, bus apkal
tintas kriminaliniu rasizmu.
Žmonės, bandą sustabdyti Eu-

ropos civilizacijos naikinimą,
bus patraukti į teismą ir nuteisti
dviem metams kalėjimo”.
Amerikos žurnalistų nuo
mone, Europos sąjunga stiprina
rasinę lygybę ir rengiasi sunai
kinti daugiakultūrines ir tauti
nes vertybes. Tam tikslui bus
naudojama prievarta.
Britanijon kasmet plaukia'
milijonai juodaodžių iš Afrikos,
arabų, indiečių ir pakistaniečių.
Darbo partija įvedė drakoniškus
įstatymus rasių lygybei, įvedė
kvotas, kurių dėka vietiniai bri
tai nustumiami į paskutinę vie
tą. Britų kultūra vadinama ra
sistine, nepriimtina ateiviams.
Tą patį skelbia kai kurie Vokie
tijos politikai. Tautinių kultūrų
naikinimas vykdomas per imi
graciją iš Trečiojo pasaulio. Bet
kokia opozicija Anglijoje, Pran
cūzijoje ar Vokietijoje per silp
na stoti prieš Europos sąjungos
komisiją Briuselyje.
Kriminalizmas vartojamas
kaip įrankis tautinės sąmonės
naikinimui. Pagal planuojamą
naują ES įstatymą, pvz. anglas
gali būti suimtas ir išsiųstas
Graikijon už nusikaltimus, už
kuriuos nebaudžiama Anglijoje.
Kitaip tariant, kiekviena ES
valstybė jau būtų praradusi savo
nepriklausomybę.
Bet dar yra vilčių pakilti
Europai. Staiga iškyla naujas
kandidatas į Vokietijos kancle
rius - Bavarijos ministeris pir
mininkas Edmund Stoiber. Jis
planuoja išpurtyti lauk Schroeder’į ir Briuselio ponus. Jis žada
sustabdyti Europos kultūros
naikinimą, kuris vykdomas per
imigraciją.
Pagal
Stoiber’į,
Schroeder Europos sąjungai ati
davė Vokietiją.

Bet ir Amerika jau pakeliui
į tą pačią prarają. Ir čia rasinė
lygybė pradėta teismo procedū
ra. Civilinės teisės sunaikino ly
gybę, įvedė prievarta nekonstitucines rasines kvotas.
(Nukelta į 4-tą psl.)

Prienams 500 metų
Miestas Nemuno slėnyje šventė savo jubiliejų
BIRUTĖ JONELIENĖ

Kiekvienas žmogus,
ar
miestas, ar valstybė turi savo
gimtadienį - tą atskaitos tašką,
nuo kurio skaičiuojami jo metai,
šimtmečiai, matuojama istorija.
Slėnyje prie Nemuno žmo
nės kūrėsi ir gyveno galbūt ir
nuo senesnių laikų, bet 1502 m.
Prienų vardas pirmą kartą pa
minėtas istoriniuose šaltiniuose,
dėl to miestas šiemet minėjo
pusės tūkstančio metų jubiliejų.
Data tam buvo pasirinkta pačiu
gražiausiu metų laiku: pavasario
ir vasaros sandūroje (gegužės
31, birželio 1 d.).
Jau gerokai anksčiau buvo
jaučiamas šventės laukimas ir
sujudimas. Miesto centre prie
šais savivaldybę buvo atnaujinta
aikštė - iškirsti medžiai. Išgrįsta
aikštė priminė prieš karą čia bu
vusią turgaus aikštę, kurioje po
kario laikais okupantai ir jų tar
nai guldydavo ir niekindavo žu
vusius partizanus. Ta skaudi
praeitis teliko senųjų miesto gy
ventojų širdyse, o dabar čia bu
vo pagrindinė šventės vieta.
Labiausiai Prienų žmonės
laukė prezidento Valdo Adam
kaus su žmona Alma. Atvyko
jie, lydimo patarėjų - Audriaus
Rudžio ir Remigijaus Gaškos,
taip pat daugybė žymių ir gar
bingų svečių. Prienų patriotus,
be abejo, labiausiai nudžiugino
Vytauto Landsbergio apsilanky
mas. Atvyko ir seimo narys, iš
rinktas Prienų rajone Vytas Pa
lionis, gretimų rajonų merai,
svečiai iš Lenkijos, Latvijos ir
Suomijos.
Šv. Mišias Prienų šventovė
je aukojo Vilkaviškio ir Kaišia
dorių vyskupai - Rimantas Nor-

vila ir Juozapas Matulaitis. Iš
dangaus parašiutininkas į aikštę
nuleido vėliavą. O iškilmingą
rajono tarybos posėdį kultūros
rūmuose pradėjo rajono meras
Antanas Gustaitis. Kalbėjo
miesto seniūnas Vytautas Maruškevičius, pranešimus skaitė
istorikai docentai - Algirdas Ja
kubčionis, Sigitas Jegelevičius ir
Vytautas Leščius.
Pramoginėje programoje da
lyvavo daugybė rajono ir iš kitur
atvykusių muzikantų, šokėjų,
dainininkų, pučiamųjų orkest
ras “Trimitas”, Kauno muziki
nio teatro solistai, Jiezno kaimo
kapela, Prienų šokių kolektyvas
“Trapukas”, jaunimo mėgstama
“Bavarija” ir daug kitų. Nors
šventę trukdė vis krapnojantis
lietus, bet nuotaikos nesuga
dino.
Buvo išrinkti Prienų garbės
piliečiai - poetas Justinas Mar
cinkevičius, kuris dėl ligos ne
galėjo dalyvauti, ir Prienų para
pijos klebonas kun. Juozapas
Užupis, kuris savo kalbą baigė
žodžiais: “Dieve, laiminki mus
ir mūsų brangiąją Tėvynę Lie
tuvą”.

Kiolno arkivyskupo ir jo vadovaujamos arkivyskupijos tikinčiųjų pa
minklas kaip pagarbos ženklas Lietuvos tikintiesiems
Iš leidinio Kryžių kalnas

Žuvis genda nuo galvos
ANTANINA GARMUTĖ

Ar visuomet? Abejotina.
Lietuvoje, artėjant rinkimams,
vis labiau kunkuliuoja politinis
katilas. Netenka tiesioginės
prasmės net klasikinėmis buvu
sios patarlės. Todėl pas mus
parkritusius muša, vagių kepu
rės nedega, melo kojos ilgos ir
žuvis nuo galvos nebepūva.
Beje, pastaroji, liaudies iš
mintis iš inercijos išgyvena savo
tišką metamorfozę. Atgimimo
pradžioje labai populiarūs buvo
partijų ir judėjimų vadai! Tarsi
tolimojo plaukiojimo kapitonai
jie išdidžiai stovėjo savo laivųjudėjimų priešakyje ir (neretai),
pirmiausia skęsdami patys, į
dugną traukė ir savo laivus partijas, judėjimus.
Du pavyzdžiai. Romo Ka
lantos įamžinimo lygos priekyje
buvo kažkoks Kaladė (vėliau
mirė). Prie jo prisiplakė neaiš
kaus plauko S. - kilnaus jau
nuolio paminklui surinktas au
kas jis “prauliavojo”. Galiausiai
už nužudymą pateko į kalėjimą.
Tuo galima paaiškinti tai, kad ir
pats judėjimas tapo nepopulia
rus, išvėso, paminklo R. Kalan
tai statyba užvilkinta - jis pasta
tytas tik šiemet, minint aukos
jubiliejų, savivaldybės lėšomis.
Kitos, kilnų pavadinimą ir
tikslus turėjusios organizacijos žmogaus teisių gynimo sąjungos
- vadovas buvo plačiai Lietuvo
je žinomas E. Čekanavičius, be
ne tris ar daugiau kartų teistas
už berniukų tvirkinimą.
Šiais atvejais žuvis iš tikrųjų
gedo nuo galvos. O daugiau?
Virė viralas, klijavosi konglo
meratas, iš kurio teisybę turbūt
tik Tautos mokytoja-istorija iš
lukštens.
Yra partijų, įsteigtų tik va
dams. Yra ir vadų, nepajudina
mų kaip uola - jiems liaudies
meilė neblėsta, kaip sovietinia
me himne, ir nuo jų viskas nu
rieda - kaip vanduo nuo žą
sies... Tai visiškai suprantama,

žinant kaip sovietinėje Lietuvo
je gerai veikė komunistų inku
batorius, išperinęs bemaž ket
virtį milijono raudonųjų vėžia
gyvių. Plius dar jų šeimų nariai,
karjeristai, visokie kitokie Pily
pai iš kanapių. Sunku patikėti,
kad jie visi - staiga ir stebuklin
gai - persikūnijo į vakarietiško
tipo socialdemokratus. Persikrikštijimas, atrodo, buvo tik
formalus. Tačiau iš pateikiamos
spaudoje (Lietuvos žinios 2002.
V.9 nr. 105) lentelės matome:
jie tarpe kitų partijų pirmauja!
Vadinasi, mūsų žmonėms jų rei
kia, nes paklausą tebeturi melas
ir gražūs pažadai. Dar - galimy
bė tęsti tradicinį vogimą, grobi
mą, “prichvatizavimą”. Kas be
ko, mūsų vargo žmoneliai yra
atlaidūs. Nekerštingi naivuoliai,
linkę pamiršti praeities skriau
das ir patikėti iliuzijomis.

Iš Sąjūdžio išaugusiai kon
servatorių partijai tauta du kar
tus parodė patį didžiausią - ko
ne besaikį - pasitikėjimą. Bet jo
nepavykus pateisinti, buvo ir
dvigubai nusivilta...

Tradicinė demokratija re
miasi partijų valdymu - per visų
piliečių renkamus tų partijų at
stovus. (Nieko išmintingesnio
žmonija dar nesugalvojo). Mūsų
Lietuvoje partijų valstybinės
veiklos rezultatai pastaraisiais
metais yra tokie menki, jog ir
pačios partijos neturi visuome
nėje pasitikėjimo. Nepatvarios
ir atskirų partijų koalicijos. Iš
minėtos statistikos matosi, jog
daugiausia potencialių rinkėjų
įgijo ne kuri nors partija, o neapsisprendusi visuomenės dalis
(20.9%). Prie jų šliejasi ir 14.4%
rinkėjų, kurie iš viso nebalsuo
tų. Taigi trečdalis tautos lieka
visiškai nusivylusi ir inertiška.
Nors šių apklausų duomenys
nėra absoliučiai tikslūs ir tam
tikrais laiko tarpais svyruoja,
bet orientaciniu požiūriu yra
verti dėmesio ir leidžia padaryti
atitinkamas išvadas.

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

Ryto saulės žaismas

Nuotr. D. Meliuno

Mari jampolė: Mažoji bazilika, Vilkaviškio vyskupuos kurija, Šv. Vincento Pauliečio šventovė
Nuotr. A. Kluonio
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NAFTOS GAMINIŲ ATSARGOS

Lietuvos seimas birželio 25 d.
priėmė Naftos gaminių ir naftos
valstybės atsargų įstatymą, prane
ša LGTIC. Tai eurointegracinis
teisės aktas, numatantis sukaupti
kraštutiniais atvejais tokį naftos ir
jos gaminių kiekį, kurio pakaktų
90 dienų. Lietuvoje tokios atsar
gos turėtų siekti daugiau kaip
200,000 tonų. Kilus klausimui dėl
naftos gaminių kaupimo formu
lės, pagaliau nutarta, kad naftos
ir jos gaminių atsargas per pusę
kaups valstybė ir privačios verslo
bendrovės - “Mažeikių nafta” ir
importuotojai, kurie pirmą kartą
parduoda naftos gaminius Lie
tuvoje.
APSAUGOS ĮSTATYMAS

Lietuvos seimas birželio 25 d.
priėmė Nepilnamečių apsaugos
nuo neigiamo viešosios informa
cijos poveikio įstatymą, kuriame
apibrėžti neigiamą poveikį daran
čios informacijos kriterijai, ribo
jamas jos skelbimas ir numatoma
atsakomybė už pažeidimus. Kaip
praneša LGTIC, neigiamai infor
macijai priskirtas fizinio ir psichi
nio smurto, lavonų ir žiauriai su
žaloto žmogaus kūno vaizdavi
mas, informacija, kelianti baimę
ar siaubą, skatinanti nusižudyti,
įvykdyti nusikaltimą, idealizuo
janti nusikaltėlius, erotika ir pan.
Prie neigiamos informacijos pri
skiriami nešvankūs žodžiai, ges
tai. Neigiamą poveikį nepilname
čiams darančią informaciją drau
džiama skelbti iki 23 valandos, ir
ne vėliau 6 v.r. Įstatymo įgyvendi
nimo priežiūrą vykdys žurnalistų
etikos inspektorius ir savo kom
petencijos ribose - Lietuvos radi
jo ir televizijos taryba, Lietuvos
radijo ir televizijos komisija, Kul
tūros ministerija, Žurnalistų ir
leidėjų etikos komisija, Vaiko tei
sių apsaugos kontrolierų įstaiga.
SEIMO NARĖ Į MERES

Seimo narė konservatorė Ire
na Degutienė po naujų savivaldy
bių tarybų rinkimų ketina kandi
datuoti į Vilniaus merės pareigas.
Ji laimėjo Vilniaus konservatorių
partijos skyriuose vykusius pirmi-

PF/ft/IBtf
FOUR
seasons
IVlZZF
REALTY LIMITED
Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar lik dėl informacijos
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes
Wasagos, Staynerio ir
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com

Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com
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"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"
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Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

ninius rinkimus, rašo LGTIC. Ji
pasisakiusi dirbsianti arba seime,
arba savivaldybėje. Šiuo metu
vyksta ir konservatorių partijos
kandidatų į Kauno bei Klaipėdos
merus vidaus rinkimų vajus. Bir
želio 30 d. - rinkimai Kaune, lie
pos 6 d. - Klaipėdoje.
LEIS REKLAMUOTI ALKOHOLĮ

Birželio 20 d. Lietuvos sei
mas pritarė prezidento Valdo
Adamkaus siūlymui ir nutarė leis
ti reklamuoti alų, natūralios fer
mentacijos vyną bei sidrą, rašo
LGTIC. Šia pataisa buvo papil
dyti Alkoholio kontrolės įstatymo
pakeitimai. Įstatyme buvo už
drausta bet kokių alkoholinių gė
rimų išorinė reklama. Tačiau pre
zidentas vetavo šį dokumentą, pa
žymėdamas, kad visų alkoholinių
gėrimų reklamos draudimas gali
pakenkti kultūros ir sporto rėmi
mo veiklai.
ETIKOS TAISYKLĖS

Lietuvos ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas birželio
19 d. patvirtino Valstybės tar
nautojų etikos taisykles, kurios
įsigalios nuo liepos 1 d., rašo LG
TIC. Taisyklėse numatoma, kad
vykdydamas savo pareigas valsty
bės tarnautojas privalės laikytis
aštuonių pagrindinių etikos prin
cipų - pagarbos žmogui ir valsty
bei, teisingumo, nesavanaudišku
mo, padorumo, nešališkumo, at
sakomybės, viešumo bei pavyz
dingumo. Taip pat numatyta, kad
valstybės tarnautojas turi būti ne
paperkamas, nepriimti dovanų,
pinigų ar paslaugų, išskirtinų
lengvatų ir nuolaidų tiek iš asme
nų, tiek iš organizacijų; nesinau
doti valstybės nuosavybe ne tar
nybinei veiklai, nesinaudoti kitų
žmonių klaidomis ar nežinojimu;
pripažinti savo klaidas ir jas tai
syti, būti mandagiu, maloniu,
tvarkingu. Tokios taisyklės suda
rytos pagal Europos komisijos
reikalavimus.
BANKUI SENI BANKNOTAI

Nuo lieposl d. senos laidos
100 litų banknotai bus priimami
tik Lietuvos banko kasoje Vilniu
je ir jo skyriuose Kaune bei Klai
pėdoje, rašo LGTIC. Naujieji 100
litų banknotai buvo išleisti į apy
vartą 2000 m. spalio 16 d. Jie da
bar sudaro 98% visų apyvartoje
esančių 100 litų banknotų. Iš viso
apyvartoje dabar yra 14.4 mln.
vienetų 100 litų banknotų. Šie yra
populiariausi ir sudaro 46% visų
apyvartoje esančių banknotų su
mos. Naujieji spausdinti su nau
jomis apsaugos priemonėmis optiškai kintančiu nominalo skai
čiumi, mikroperforacija, portreti
niu vandens ženklu, apsauginiu
siūleliu ir kt.
DISKRIMINUOJAMI ROMAI

Kaip rašo LGTIC, siekdama
įsijungti į Europos organizacijas,
2000 m. vyriausybė pradėjo “Ro
mų integracijos į Lietuvos visuo
menę 2000-2004 m.” programą.
Tačiau Atviros visuomenės insti
tuto atlikto tyrimo duomenimis,
programoje trūksta pačių romų
(populiariai vadinamų čigonų)
įnašo, nes su jais nepasitarta, o
taip pat joje pateikta netiksli in
formacija, skatinanti stereotipus.
Nedaugelis romų baigia pradinę
mokyklą, sakoma, dėl lietuvių
kalbos nemokėjimo ir dėl patirto
priešiškumo. Kiti meta mokyklą
dėl vargingų gyvenimo sąlygų.
Nedarbo lygis tarp romų yra
aukštesnis negu krašto vidurkis ir
didesnis negu bet kurios kitos
mažumos nedarbas. Manoma,
kad Lietuvoje romų gyventojų yra
apie 3,000, mažiau kaip 1% gy
ventojų. Didžiausia tautinė mažu
ma yra rusų (9.4%), lenkų (7%),
gudų (1.7%), ukrainiečių (1.2%),
žydų (0.3%).
RSj

ALINA ir KAZYS ŽILVYČIAI savo 50 metų vedybinės sukakties proga
atnaujina tarpusavio ištikimybę Hamiltono Aušros Vartų šventovėje,
apeigas atliekant klebonui kun. J. Žukauskui, OFM

Pasakiški politikų uždarbiai
Žurnalas US News and
World Report paskelbė daugiau
sia iš paskaitų pragyvenančių
buvusių politikų dešimtuką. Šio
sąrašo pirmasis yra buvęs JAV
prezidentas Bill Clinton, kuriam
už paskaitą moka apie 100,000
JAV dolerių (apie 370,000 litų).
Amerikos respublikonai kaltina
Clinton’ą už dezertyravimą, nes
jis Vietnamo karo metu, užuot
atlikęs karinę prievolę, išvyko
Anglijon “studijuoti”!
Didžiosios Britanijos prem
jerė Margaret Thatcher gauna
50,000 JAV dolerių (apie
185,000 litų) už paskaitą.
Buvęs britų premjeras John
Major už paskaitą gauna 35,000
dolerių (130,000 litų).
Buvęs vokiečių kancleris
Helmuth Kohl gauna už paskai
tą 10,000 dolerių (37,000 litų).
Buvęs
lenkų
premjeras
Lech Walęsa už paskaitą gauna

10 -12,000 litų.
Sovietų S-gos buvęs prezi
dentas
Michail
Gorbačiov
gauna 8 - 10,000 dolerių (29 37,000 litų).
Čia iš suminėtų 10 politikų
suminėti tik 6, bet jų visų atlygi
nimai yra pasakiški, nors jie sa
vo tarnybinėse pareigose nebu
vo pavyzdingi, išskiriant lenką
Walęsą!
Apie Clinton’ą jau minėta.
Anglijos Margaret Thatcher iš
premjerės pareigų buvo pašalin
ta jos pačios partijos vadovybės.
Vokietijos kancleris buvo teis
mo pripažintas neteisėtai valsty
bės pinigus naudojęs savo parti
jos naudai. Apie Gorbačiovą ir
jo “teisingumą” visa Lietuva ge
rai žino, išskiriant keliolika
šimtų KGB narių. Tačiau Vaka
rų demokratai juos kviečiasi ir
moka aukštą kainą, norėdami
neva pasimokyti demokratijos.

J. P. Kedys

Apie kelius į Europos sąjungą
(Atkelta 3-čio psl.)

Amerikos, Europos, Kana
dos ir Australijos baltųjų val
džios pasidavė pokarinei propa
gandai “baltųjų rasistų valdanti
kultūra”. Žmogus, drįstąs klaus
ti apie imigraciją, apšaukiamas
rasistu. Tik vienos pusės klau
simas apie imigraciją yra leisti
nas - už imigrąciją, tik ne baltų
jų. Europoje greitai niekas ne
turės teisės kelti klausimų apie
imigraciją. Pagal Jack Straw ir
amerikietį Paul Craig Roverts,
JAV ir Europos vyriausybės ve
da savo tautas į savižudybę. Tad
kam reikalingi gynybos biudže-

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

tai? Ar ne geriau tam skirtus pi
nigus atiduoti neva baltųjų nu
skriaustiesiems?
Kai kurie Amerikos ir Ang
lijos žurnalistai pranašauja, kad
Europa nesukurs į Amerikos
valstijas panašios unijos, nes
Amerikoje dar 90% kalba viena
kalba, o 300 milijonų europiečių
vartoja tuziną kalbų. Kariškai
Europa labai silpna - pavyzdys
Kosovo, reikėjo Amerikos pa
galbos. Jau penkiasdešimt metų
po Hitlerio mirties, bet Ameri
ka turi ginti Europą.
Europa miršta. Pagal Pat
Buchanan, Europoje, nėra nė
vienos valstybės, išskyrus musul
monų Albaniją, kur gimimų
skaičius išlaikytų savo tautą.
Europoje daugiau karstų, negu
vaikų vežimėlių.

Minėti žurnalistai, atrodo,
esą Europos sąjungos priešai.
Ar jų pranašystės išsipildys, pa
rodys ateitis.

AUNA ir KAZYS ŽILVYČIAI
gegužės 18 dieną šventė savo auk
sinį vedybinį jubiliejų. Ta proga
gautas pinigines dovanas $800 pa
aukojo Pasaulio jaunimo dienų iš
laidom padengti. Aukojo šie asme
nys: D. A. Enskaičiai, E. K. Gudinskai, D. V. Jakovickai, A. E. Jo
nikai, D. M. Jonikai, D. Jonikaitė,
M. Z. Kalvaičiai, O. J. Kareckai, T.
P. Kareckai, H. Liaukienė, L. Liaukutė, W. P. Lukošiai, A. J. Norkai,
R. Pakalniškienė, M. Vaitonienė,
F. Venskevičienė.
Organizacinio komiteto vardu
R. Choromanskytė
A. a. KAZĮ BARONĄ birželio
22 d. prisiminė Hamiltono lietuvių
bendruomenė, Elenos Liaukienės
iniciatyva. K. Baronas buvo aktyvus
Hamiltono bendruomenės veikėjas.
Išsikėlęs su šeima į Vokietiją, kur ir
mirė, pasišventęs rašė į lietuvišką
spaudą ir nepraleido progos infor
muoti vokiečių spaudą apie Lietuvą.
Pagerbimas prasidėjo Aušros
Vartų parapijos šventovėje, kur
kun. Audrius Šarka, OFM, su kleb.
kun. Juozapu Žukausku, OFM, at
našavo Mišias už jo sielą. Po Mišių
salėje bendruomenės nariai susirin
ko papusryčiauti ir pasidalinti prisi
minimais apie velionį. Pagrindinis
kalbėtojas - Kazimieras Mileris šiltai su humoru apibrėžė mirusio
vilniečio gyvenimą - jo karštą kūry
bingumą ir patriotizmą, tokį, kuris
buvo įdegintas jam pergyvenant tri
jų svetimų karštų įsiveržimą į Lie
tuvą. Abu - K. Baronas ir K. Mile
ris - buvo ilgamečiai lietuviškos
spaudos darbuotojai. Kiti bendruo
menės nariai taip pat prisidėjo prie
pagerbimo savo asmeniškais prisi
minimais.
Vida Stanevičienė

Rodney, Ont.
PADĖKA
Su žalia vasara ateina birželio
24 d. - Joninės, šv. Jono Kr. diena.
Į gėlėmis išpuoštus namus, kaip ir
kiekvienais metais, pas mielus Olgą
ir Joną Statkevičius susirinko lietu
viai pasveikinti šaunų, visų mylimą
ir gerbiamą Joną. Kun. K. Kaknevi
čius palinkėjo jam sveikatos ir pa
laimino vaišes. Toliau skambėjo Lilijos Turūtaitės atliekamos dainos
ir nepakartojamas jos vadovavimas
šiam vakarui. Esame dėkingi poniai
Olgai ir Jonui už vaišingumą. Jų
dėka mes, lietuviai, neužmirštame
savo papročių.
Felicija
RODNEY LIETUVIAI birželio
23 d. atšventė tradicines Jonines.
Puikiame Olgos ir Jono Statkevičių
ūkyje susirinko nemažas būrys sve
čių iš apylinkių, iš Londono, Ha
miltono ir net Toronto. Svečiai ža
vėjosi šeimininkų rūpestingai ap
žiūrėtų įvairiausių gėlių darželiu ir
nekantriai laukė, kol ant iešmo
sukamas iškeps didžiulis kepsnys.
Nuobodžiauti nereikėjo, nes
programai atlikti atvyko solistė Li
lija Turūtaitė. Ji grodama akordeo
nu puikiai dainavo. Sau į pagalbą
pasikvietė dainininkus Onutę Kra
sauskienę, Vytautą Mašalą ir Kazį
Žilvytį. Nors ir nerepetavę, jie gra
žiai atliko daug dainų pritaikytų to
vakaro progai. Svečiai taip pat bu
vo įjungti į bendrą dainavimą.
Alina Žilvytienė, pakviesta so
listės Turūtaitės, perskaitė Joninėm
pritaikytą eilėraštį.
Prieš vaišes kun. K. Kaknevi
čius palaimino maistą ir sukalbėjo
maldą.
Ant jurginais išpuoštų stalų
įvairūs suneštiniai patiekalai buvo
vieni už kitus gardesnį.
Visi dėkojo šeimininkams,
sveikino Joną vardinių proga ir pra
šė, kad dar ilgai tęstų tą gražią tra
diciją. A. T. Ž.

ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS
♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

JA Valstybės
St. Petersburge, FL, gegužės
19 d. Romo Kalantos šaulių kuopa
surengė pastarojo 30 m. mirties mi
nėjimą. Jis buvo pradėtas pamaldo
mis Šv. Vardo šventovėje, kur Mi
šias koncelebravo kun. dr. M. Čyvas ir kun. A. Grabnickas, OFM.
Pastarasis pasakė ir pamokslą. Gie
dojo L. Sodeikos vadovaujamas vy
rų dainos vienetas. Minėjimo pro
grama vyko Lietuvių klubo patal
pose. Romo Kalantos šaulių kuo
pos vadas A. Gudonis savo žodyje
pasidžiaugė, kad šios sukakties pro
ga Kauno miesto sode prie Muzi
kinio teatro buvo atidengtas Romui
Kalantai paminklas “Aukos lau
kas”. Prie paminklo pastatydinimo
finansiškai prisidėjo ir šaulių kuopa
St. Petersburge. Kun. dr. E. Gerulis
papasakojo savo įspūdžius ir išgy
venimus tuojau po R. Kalantos su
sideginimo, nes tuo metu jis lankėsi
Kaune. Minėjimas baigtas Lietuva
brangi. (Lietuvių žinios 312 nr.).

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazijos
patalpose Hiutenfelde gegužės 4 d.
pradėta Europos savaitė. Ją organi
zavo Hesseno žemės Europos rei
kalų ministerija ir Vokietijoje vei
kiantis susivienijimas “Europe Union”, priklausantis Europos federacininkų sąjungai. Rengėjai no
rėjo atkreipti dėmesį į Europos
sąjungos plėtrą, todėl tos atidary
mo iškilmės vyko lietuvių Vasario
16-tosios gimnazijoje. Taipgi ren
gėjai norėjo parodyti Lietuvą, būsi
mą Europos sąjungos narę. Rengi
nyje dalyvavo keletas Europos par
lamentarų, Lietuvos vyriausybės,
Vokietijos ir Hesseno parlamentų
atstovai. Gimnazijos moksleiviai vi
są balandžio mėnesį ruošėsi norė
dami tinkamai vokiečius supažin
dinti su Lietuva. Jie Lietuvoje ir
Vokietijoje surengė apklausą, talki
nant šešioms Lietuvos mokykloms.
Rezultatai buvo paskelbti renginio
metu. Gegužės 2-3 d.d. vyko
moksleivių įscenizuotos viešos Lie
tuvos ir Europos sąjungos derybos,
kur buvo įrodinėjama, kad Lietuva
yra pasiruošusi tapti Europos są
jungos nare.
Gimnazijos direktorius A. Šmi
tas gegužės 4 d. berniukų bendra
bučio salėje pasveikino renginio
dalyvius, tarp kurių buvo Lietuvos
užsienio reikalų ministerio pava
duotojas J. Paleckis. Po to mokslei
viai suvaidino, kaip televizijos re
porteriai apklausinėjo žmones apie
Europos plėtrą Lietuvoje ir Vokie
tijoje. Buvo įvairių ir prieštaringų
atsakymų. Po to kalbėjo Europos
parlamento nariai dr. V. Ballman ir
T. Mann, Lietuvos užsienio reikalų
ministerio pavaduotojas J. Paleckis,
Hesseno parlamento narys R. Von
Hunius. Toliau vyko politinės dis
kusijos, vadovaujamos žurnalisto
R. Ofenloch. Dauguma pasisakė,
kad Lietuva yra pasiruošusi stoti į
Europos sąjungą. Pilies salėje Eu
ropos federacininkų sąjungos atsto
vai įteikė gimnazijos direktoriui A.
Smitui premiją už nuopelnus jau
nimą auklėjant Europos dvasia.
Gimnazijos moksleiviai, vadovauja
mi Audronės ir Gintaro Ručų, pa
sirodė su trumpu koncertu, apibū
dindami Lietuvą vokiečiams daino
mis, tautiniais šokiais, kanklių
muzika ir lietuvių poetų eilėraščiais
vokiečių kalba. (Pasaulio lietuvis
2002 m. 5 nr.).

Lenkija
Punsko mokykloje balandžio 4
d. įvyko supažindinimas su knyga

Seinijos gyvenvietės ir gyventojai. Tai
daugiausia Jono Pajaujo “Aušroje”
spausdintų apie Seinijos kaimus ir
gyventojus straipsnių rinkinys. Kny
gą sudarė J. S. Paransevičius, reda
gavo S. Birgelis. Renginyje dalyva
vo Punsko Kovo 11-tosios licėjaus
mokiniai, pasirodę su menine prog
ramėle. Buvo paskaityta iš knygos
ištraukų. Apie J. Pajaujį, mokytoją,
šio krašto patriotą ir jo darbus kal
bėjo Ž. Makauskienė. Prisiminimais
pasidalijo K. Baranauskas. Taipgi
supažindinime dalyvavo velionies
žmona Vlada Rusokaitė-Pajaujienė
ir sesuo A. Maksimavičienė. Po iš
kilmių ant velionies kapo uždegta
žvakė ir padėta gėlių.
Seinų technikos mokyklos pa
talpose balandžio 14 d. įvyko Seinų
bitininkų būrelio susirinkimas. Ja
me dalyvavo 50 bitininkų, vadovau
jamų Pr. Jonuškos. Šis būrelis vei
kia 129-rius metus, šiuo metu susi
dedantis iš 57 bitininkų, turinčių
600 avilių. Punsko būreliui priklau
so 27 nariąi, turintys apie 500 avi
lių. Susirinkime dalyvavo pastarojo
būrelio du atstovai P. Vitkauskas ir
J. Baguckas. Paskaitą apie bičių
motinėlių auginimą skaitė šios sri
ties specialistas A. Zalewski. Po
pertraukos Seinų bitininkų būrelio
pirm. Pr. Jonuška aptarė einamuo
sius reikalus, tarp jų ir būrelio išvy
ką birželio 1-2 d.d. į Anykščius, Vil
nių ir Trakus, medaus šventę Biebžos valstybiniame parke. (Aušra
2002 m. 7 nr.)

Australija
A.a. Albinas Giriūnas, 75 metų
amžiaus, mirė š.m. kovo 27 d. Sid
nio mieste< Velionis gimė 1926 m.
lapkričio 11 d. Vilkaviškio apskr.,
pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Bu
vo įstojęs į gen. Plechavičiaus vado
vaujamą vietinę rinktinę. Vokiečiams
ją nuginklavus, dauguma jos karių
buvo suimti ir išvežti darbams į Vo
kietiją. Tarp jų buvo ir velionis. Ka
rui pasibaigus ir prasidėjus emigra
cijai, A. Giriūnas išvyko į Australiją,
ir apsigyveno Sidnio mieste. Čia jis
visa širdimi įsijungė į visuomeninę
veiklą. Buvo ilgametis LB Sidnio
apylinkės valdybos pirmininkas,
Lietuvių katalikų kultūros draugi
jos pirmininkas, parapijos komiteto
narys, Tėvynės sąjungos Sidnio sky
riaus iždininkas, Jungtinio baltiečių
komiteto pirmininkas, Pavergtų tau
tų tarybos narys, taipgi Australijos
liberalų partijos veiklus narys. Ba
landžio 3 d. gedulines Mišias St.
Joachim, šventovėje atnašavo sve
čias misionierius kun. H. Šulcas,
giedojo parapijos choras “Daina”.
Laidotuvėse dalyvavo ne tik lietu
viai, bet ir estų, latvių, slovėnų
bendruomenių atstovai. Lietuvių
bendruomenės vardu atsisveikini
mo žodį tarė dr. R. Zakarevičius,
Pavergtų tautų tarybos vardu - M.
Darby, Jungtinio baltiečių komiteto
vardu - G. Bagdonienė, Tautos
fondo, Lietuvių kat. kultūros drau
gijos ir parapijos vardu - A. Kramilius. Velionis palaidotas Rookwood
kapinių lietuviškame skyriuje. Po
religinių apeigų sugiedotas Tautos
himnas. Velionies liūdi žmona Ed
na, duktė Donna ir sūnus Viktoras
su šeimomis. (Mūsų pastogė 2002
m. 16 nr.)
Andr.
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Kai engėjai niekina mus
Australijos lietuviai, per 60 metų patyrę daug
propagandinio purvo
ALGIMANTAS TAŠKUNAS

Vytas Šerelis, Sydnio uosto tiltas, Australija

Per Anderso armiją Kanadon
Lenkų moksleivio nuotykiai, aprašyti knygoje “Be degtinės”
IGNAS MEDŽIUKAS

Knygos Be degtinės autorius
Aleksandras Topolski, gyveno
Vakarų Lenkijoje, netoli Ru
munijos sienos, ' Horodenka
miestelyje, turinčiame 17,000
gyventojų, kurių 10% sudarė
lenkai, kiti gyventojai buvo žy
dai ir ukrainiečiai. Jis buvo 16
metų, kai kilo 1939 m. karas.
Vokiečiai greit palaužė Lenki
jos pasipriešinimą ir staiga iš ki
tos pusės Lenkiją puolė sovie
tai, užėmė, kaip vėliau paaiškė
jo, pagal partnerių susitarimą
nustatytą liniją. Dėl Lenkijos
staigaus žlugimo žmonės kalti
no valdžią, plitikus, generolus.
Gyventojai gelbėdamiesi bėgo į
Rumuniją, iš kurios tikėjosi pa
siekti Prancūziją. Sovietai nakti
mis ėmė suiminėti gyventojus.
Nepavykęs šuolis į Rumuniją
Autorius su kitais irgi ban

dė pereiti sieną į Rumuniją, bet
1939 m. gruodžio 11d. buvo su
imtas. Su kitais suimtaisiais jis
buvo nugabentas į Čiortkovo
buvusias kareivines. Padarius
kratą, viskas buvo atimta: laik
rodis, auksinė grandinėlė, net
akiniai. Uždarytas į kamerą, ku
rioje tilpo apie 150 kalinių. Čia
buvo dvi grupės - viena “mes”:
lenkai, žydai, ukrainiečiai, visi
buvę Lenkijos piliečiai; kiti rumunai, išgirdę sovietų propa
gandą, atbėgo iš savo krašto į
žadamą “darbininkų rojų”. Kai
kurie jų bėgo pavieniui, kiti su
šeimomis. Bet su jais nebuvo
geriau elgiamasi kaip su tais,
kurie norėjo pabėgti išvengdami
to “rojaus”. Bolševikai įtarė,
kad tie rumunai buvo šnipai.
Dėl tokio traktavimo jie buvo
labai nusivylę. Maistas buvo la
bai blogas. Užpuolė utėlės.
“Topolski Boguslav Aleksandrovič, pasakyk, ko bėgai į
Rumuniją?” - klausinėjo NKVD
karininkas. 1940 m. sausio 6 d.,
per Trijų karalių šventę kaliniai
buvo pergabenti į Čiortkovo ka
lėjimą, neseniai statytą. Nuvesti
į prausyklą gavo kalinių apran
gą. Maistas labai blogas, tikras
badas: rytą kažkas panašaus į
kavą, pietums dubenėlis sriubos
su burokais, šaukštas virtos so
jos ar sutrintų bulvių; vakare
550 gramų duonos ir arbatos.
Naktimis vykdavo tardymai, ku
riais norėta palaužti kalinių va
lią ir užsispyrimą.
“Kalėjimuose - tik
nusikaltėliai”
Tardytojas sakė, kad pagal
sovietų įstatymus nekalti žmo
nės nėra laikomi kalėjime. “Jei
tu esi kalėjime, kaip tu gali sa
kyti, kad nekaltas, kvaily”! Jis
parodė pas mane rastus leidi

mus, paimlus per kratą, kurie
man esant skautu, leido lankytis
Lenkijos laivyne Baltijos jūroje.
Ir toliau kalbėjo: “Pasakyk var
dus Lenkijos karininkų, kurie
tave siuntė į Rumuniją?” Žino
ma, aš negalėjau pasakyti jokių
vardų nes niekas manęs nebuvo
siuntęs.
. Po apklausinėjimo išvežė į
geležinkelio stotį. Kelionėje
duodavo 600 gramų duonos,
šaukštelį cukraus. Trūko van-

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING &
APPLIANCES

Skambinti

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

dens. Pasiskundus, kad maisto
gauname per mažai, mus lydė
jęs sargas pasakė: “Jūs galite su
tiek maisto gyventi, kol numirsite”. Atvežė į Černigovą. Šven
tovė ir vienuolynas buvo pavers
ta kalėjimu. Karantine išbuvo
me 10 dienų. Kai kartą pasis
kundė jaučiąs niežėjimą, To
polski buvo įstumtas į celę, kur
buvo du vyrai su niežais ir jam
liepė kūną tepti “Vilkinson”
tepalu.
Iš čia jis buvo išvežtas prie
Ukrainos šiaurinės sienos į Gorodnia, maždaug 150 km., netoli
Černobilio. Kai atgabeno į kalė
jimą, jau buvo tamsu. Kalėjime
nebuvo elektros šviesos. Iš čia
išvežė į Gomel, 150,000 gyven
tojų miestą Gudijoje. Toliau
vežė į geležinkelio stotį vadina
mu “Juodasis varnas” autovežimiu. Buvo 1940 m. liepos 20 d.
Laikraščiuose buvo Tasso pra
nešimas: “Lietuviai, latviai ir es
tai nubalsavo įsijungti į galingą
Sovietų Sąjungą”. Uniformuoti
policijos pareigūnai (5000 len
kų) buvo sovietų nužudyti. Jų
lavonai rasti Katyno miške. Sta
linas užsigynė ir kaltę suvertė
naciams, nors vėliau paaiškėjo
iš Gorbačiovo archyvų, kad tai
buvo įvykdyta kartu su kitais
Katyno miške nužudytais 25,000
lenkų belaisvių, nutarimą pasi
rašius juos sunaikinti Stalinui,
Chruščiovui, Molotovui ir Mikojanui.
Maskvos nuosprendis

Toliau Topolski buvo nu
vežtas į Lukianovka kalėjimą,
150 metų senumo, kuriame kar
tais būdavo 15,000 kalinių. Čia
buvo perskaitytas Maskvoje pa
darytas sprendimas, kuriuo To
polski buvo nuteistas 5 metams
pataisos darbų lageryje. “O kas
toliau? Jei išgyvensi, mes pridė
sime daugiau”. Šioje pataisos
darbų kolonijoje įvairius darbus
atliko apie 300 jaunuolių, kurie
buvo 12 - 18 metų. Laimingu
būdu jis gavo braižytojo darbą.
Čia išgirdo posakį, kad sovie
tuose žmonės padalyti į tris gru
pes: buvę kaliniai, esantieji ka
lėjime ir tie, kurie bus kalėjime.
Čia būdamas Topolski su
sirašinėjo su namiškiais. Laiške
buvo rašoma, kad birželio 20 d.
kilus karui, buvo subombarduo
tas lėktuvų fabrikas. Čia jis pa
stebėjo, kad rusų patriotizmui
nepakenkė komunizmo padary
tos skriaudos, teroras, sunkios
gyvenimo sąlygos, nuolatinė bai
mė būti įkalintam už nepadarytą
nusikaltimą, visa tai nesumenki
no meilės “šventai Rusijai”.
Frontui artėjant, kaliniai
traukiniu buvo evakuoti į rytus.
Trūko ne tik maisto, bet ir van
dens. Po kelių dienų traukinys
sustojo prie upės. Čia liepė vi
siems nusirengti. Kaliniai manė,
kad juos čia sušaudys, nes iš
abiejų pusių sargybiniai stovėjo
su kulkosvaidžiais. Atėjo virši
ninkas ir pasakė: “Jūs baisiai
dvokiate, kad net geležinkelie
čiai stotyse, kurias mes prava
žiuojame, spjaudosi. Aš leidžiu
jums ketvirtį valandos pasimau
dyti upėje, bet įspėju neatsito
linti”. Vanduo buvo šiltas.
Kai traukinys pasiekė Tūlą,
tuo metu miestas buvo vokiečių
lėktuvų bombarduojamas. Lai
mei, mūsų nekliudė. Rusai kali
niai kalbėjo: “Hitleris yra gud
rus, jis nori, kad kaliniai būtų
jam palankūs”.
Neprieštarauti Leninui
Greit privažiavome Maskvą,
kuri buvo Raudonoji Roma, kur
Stalinas pypkę traukdamas
valdė 150 milijonų išsigandusių
žmonių.

Po 8 dienų traukinys atvyko
į Kirov. Čia nesustojo, pavažia
vo dar apie 20 km. iki Šlabodskoje. Iš čia kaliniai buvo varomi
į stovyklą, kuri buvo viduryje
pušų miško. Pristatė prie darbų.
Brigadieriais buvo kriminaliniai
nusikaltėliai. Buvo nustatytos
atliktino darbo normos, kurias
įvykdžius buvo duodamas nu
statytas maisto kiekis. Grįžus iš
darbo jau būdavo tamsu. Kali
niai badavo. Kai pasiskundė ko
misarui, jis pasakė: “Prisimink,
ką draugas Leninas yra pasakęs
apie badą. Kai vienas vyras ve
jasi žiurkę, norėdamas ją pagau
ti, tai dar ne badas. Kai dešimt
vyrų vejasi žiurkę - tada badas”.
“Bet čia nėra žiurkių, kurias ga
lėtum gaudyti” - “Jei nėra žiur
kių - nėra ir bado”. Tai ar jūs no
rite nuginčyti draugo Lenino pa
reiškimą?” - pasakė komisaras.
Iš kalėjimo į lenkų armiją
Vieną dieną Topolski išgir
do, kad pagal susitarimą Lenki

jos vyriausybės Londone su so
vietų valdžia yra organizuojama
lenkų armija. Visi ėmė kalbėti,
kad lenkai bus amnestuoti ir
kartu su “nenugalima raudoną
ja armija” kariaus prieš fašistus.
1941 m. spalio mėn. 10 len
kų, jų tarpe ir Topolski, buvo
ruošiami paleisti. Jie buvo paly
dėti 20 km. į tranzito kalėjimą
prie Kirovo miesto. Pagaliau
jiems išduoti asmens dokumen
tai be nuotraukų. Topolskiui
buvo sugrąžinti per kratą paimti
daiktai: laikrodis, senelės gran
dinėlė, nuotraukos. Jiems liepė
eiti į Kirovą per laukus, kad bū
tų arčiau. Darbininkų bendra
butyje, kuris buvo jiems nurody
tas, jų nenorėjo priimti, bet iš
tikrųjų ten oras buvo labai už
terštas. Topolski prisiminė, kad
niekas nemirė nuo smarvės, bet
visa Napoleono armija žuvo
nuo šalčio!
Jo, batai buvo visiškai nusi
dėvėję, tai jam buvo parūpintos
vyžos. Jis gavo maisto korteles.
Čia jam pasakė: “Svarbu gauti
duoną, o kitais kuponais, ku
riuose išvardinta riebalai, mėsa,
cukrus ir kita - gali nusišluostyti
užpakalį, nes tų dalykų negausi.”
Topolski nuėjo į turgų, kur
kolchozininkai pardavinėjo mor
kas, burokus, išaugintus savo
daržuose. Politrukas pažino vie
ną kolchozininką, pasikvietę jį į
arbatinę išgėrė su juo alaus ir
paprašė, kad priimtų buvusius
kalinius į savo lūšną. Kolchozininkas parsivežė Topolskį ir jo
draugą į savo stubelę Marievka
vietovėje. Miša - šeimininko
vardas. Jo žmona ėmė jį barti,
kam jis parsivežęs tuos krimina
listus. Jie turėjo dirbti elektrinė
je, kur turėjo pjaustyti metro il
gumo medžius kurui. Darbas
buvo sunkus. Topolski sužinojo,
kokiu būdu galima prieiti prie
įmonės viršininko. Jis nuėjo pas
viršininką ir pasiūlė jam pirkti
už 5 rublius jo laikrodį. Pasisa
kė, kad jis anksčiau dirbęs brai
žytoju. Viršininkas paskyrė jį
braižytoju su 400 rublių mėn.
alga. Vėliau, pardavęs grandi
nėlę, nusipirko didelius batus,
nes savo dydžio niekur negalėjo
gauti.
Čia bedirbdamas, Topolski
sužinojo, kad į geležinkelio stotį
yra atvykęs lenkų armijos kari
ninkas. Tada jis visus atsisveiki
no ir išvyko į geležinkelio stotį,
kurioje rado rotmistrą, kavaleri
jos karininką kapitoną. Jis buvo
painformuotas, kad lenkų armi
jos mobilizacinis centras perkel
tas į Vidurio Aziją. Pagal suda(Nukelta į 6-tą psl.)

Jau per šešiasdešimt metų
mes - Australijos lietuviai - bu
vome, ir likome dyglys pašonėje
tiems, kurie trėmė Sibiran mūsų
žmones; dyglys mūsų tautos žu
dikams ir jų talkininkams. Mes
buvome ir tebeesam gyvi liu
dininkai ne tik trėmimų, bet ir
visokeriopo žvėriškumo, teroro
ir smurto mūsų mylimoje Tė
vynėje.
Todėl nenuostabu, jei Lie
tuvos priešai nori mus nutildyti.
Jie veikia gudriai: yra pasiryžę
šmeižti ir juodinti mus, kol vie
ną dieną mumis niekas nebe
tikės.
Ligšiol jiems tai pavyko.
Tuo metu, kai mes dainavome
ir šokome lenciūgėlius, mūsų
priešai skleidė melagingus gan
dus per visą Australiją, kad lie
tuviai buvo nacių draugai, kad
daug lietuvių šaudė žydus, kad
dalis žydšaudžių pabėgo ir pa
sislėpė Australijoje, bandydami
išvengti teismo. Melavo ir to
liau: Lietuva niekada nebuvo
laisva valstybė, Smetona buvo
fašistas ir diktatorius; Lietuvos
valdžia labai skriaudė tautines
mažumas; lietuviai visada buvo
baisūs antisemitai ir 1941 me
tais mažesniuose miesteliuose
lietuviai patys vieni - be vokie
čių pagalbos - sunaikino visus
žydus.
Šitie melai sklido ne pakuž
domis, ne kokiame pletkininkų
ratelyje, bet per didžiąją Aus
tralijos žiniasklaidą: ABC radi
ją, laikraščius, TV, net knygas.
Melą kartojo nevieną kartą, bet
reguliariai. Ir taip purvas, nu
kreiptas prieš mus, lietuvius, pa
galiau įstrigo žmonių atmintin.
Kaip plačiai Australijoje
buvo paplitęs šis neigiamas lie
tuvių įvaizdis, mes nežinojome
iki 1975 metų, kai Australijos
ministeris Gough Whitlam vie
šai, viename Launceston’o susi
rinkime, pakartojo dalį tų
šmeižtų. Už tai G. Whitlam tu
rėjo sumokėti 500 dolerių kom
pensaciją. Bet niekas lig šiol ne
patraukė į teismą Australijos
žiniasklaidos ir mūsų žmeižėjų.
Kitas pavyzdys. Užpernai
(2000.XI.9-15) Baltic Times sa
vaitraštis išspausdino ilgoką
amerikiečio Mark Lenzi laišką.
Jis, gavęs Fulbright stipendiją,
paviešėjo Vilniuje ir tada ėmė
drėbti purvą ant lietuvių. Lenzi
tvirtino, kad lietuviai buvo vo
kiečių kolaborantai ir kad daug
lietuvių dalyvavo žydų šaudy
muose. Į tą šmeižtą atsakė vie
nas eilinis lietuvis iš Australijos,
pateikdamas tikrus faktus. Taip
pat į redakciją parašė vienas lie
tuvis iš Jungtinių Amerikos
Valstybių. Deja, neatsiliepė nie
kas iš tų, kurių pareiga yra ginti
visą mūsų tautą. Tylėjo Lietuvos
valdžia. Tylėjo mūsų patriotinės
organizacijos. Tylėjo ir lietuvių
išeivių vadai. Tarsi tylėdami
mes prisipažįstame esą plataus
masto žydų žudikai.

Pernai Antanas Kramilius
Mūsų Pastogėje pranešė, kad
vienas Australijos laikraštis vėl
apšmeižė lietuvius. Laikraštis
teigė, kad Australijoje tebegy
vena 22 lietuviai žydšaudžiai.
Mes, lietuvių bendruomenė,
turėjome tuojau reikalauti įro
dymų arba traukti laikraščio re

daktorių ir leidėjus į teismą.
Bet... atrodo, kad nedarėme
nieko. Ir taip dar vienas purvo
gabalas nudribo ant mūsų.
Tiktai nuostabu, kad mes,
Australijos lietuviai, sugebame
bylinėtis tarpusavyje, kai kokia
klaidinga žinutė pasirodo mažo
tiražo lietuviškame laikraštyje,
bet kai reikalas liečia visus
Australijos lietuvius ar net visą
tautą, - mes pasiduodame be
kovos ir be teismo.

Australijoje viešosios bib
liotekos yra pilnos knygų, nu
kreiptų prieš mus. Jas skaito
daug žmonių: skaito ne vien
australai, bet ir mūsų vaikai bei
vaikaičiai. Šitose knygose pagar
sėję istorikai ir kiti neva rimti
autoriai, kaip Arad, Bauer, Dawidowicz, Kolitz, Schoenburg,
Yahill ir tuzinai kitų, skelbia,
kad lietuviai žiauriai žudė žydus
ir dažniausiai nutyli, kaip lietu
viai juos gelbėjo.

Gadinti lietuvių vardą kar
tais padedame ir mes patys.
Štai, per 50-tį metų mes, Aus
tralijos lietuviai, sugebėjome iš
leisti tik vieną vienintelę knygu
tę anglų kalba apie mus pačius
(Birškio ir Birškienės The Baltic
peoples in Australia, 1986j. Dar
blogiau: toje vienintelėje Birškių knygutėje yra rimtų netiks
lumų. Pavyzdžiui, apie trėmi
mus joje rašoma: “1941 metų
birželio mėnesį Hitleris atvėrė
antrąjį frontą prieš sovietus.
Atsitraukdami sovietai išvežė
mažiausiai 40,000 lietuvių į Si
birą...” ir t.t. (Birškys et ai. 1986,
p. 7, pabrėžimas mano).
Išvežė atsitraukdami? Iš
karto susidaro kitoks ir iškreip
tas vaizdas. Nėra nė vieno žo
džio šitoje knygoje apie šiurpu
lingas aštuonias paras prieš tą
atsitraukimą, prieš karo pra
džią. Nėra nieko ir apie tai, kaip
rusai visus metus planavo ir iš
anksto ruošėsi lietuvių trėmi
mams.
Blogiausia yra tai, kad aus
tralas, šiandien norėdamas su
žinoti tikrus faktus apie lietu
vius Australijoje, neras jokio
kito patikimo šaltinio. Mes
neprisirengėme išleisti rimtos
knygos apie mus pačius, knygos,
kur skaitytojas galėtų rasti teisy
bę. Čia jau mūsų kaltė, mūsų
liūdnas apsileidimas.
Dabar pagalvokime: Ką
mes paliksime savo vaikams? Namuką? Ratus? Gal valtį, gol
fo lazdas? Ir santaupas banke?
Taip, paliksime viską. Bet,
jeigu nesusirūpinsim dabar, mes
savo vaikams taip pat paliksime
neužtarnautą dėmę - žydšau
džių dėmę. Kokia ironija! Mes
bėgome nuo trėmimų ir nuo
žudikų, o dabar mus pačius ap
šaukia žudikais. Nejaugi mūsų
broliai, sesės tiek iškentėjo
tremtyje, nešė Sibiro jungą tik
tam, kad visa lietuvių tauta
vėliau būtų paženklinta žydšau
džiais?!
Sukruskime,
brangieji!...
Žydšaudžių pravardės mes gali
me atsikratyti, bet savaime tai
neįvyks. Jeigu nenorime kiurk
soti šmeižto dumble, turime visi
kibti į darbą ir sistematingai ap
sivalyti nuo tų purvų.

(Tai ištrauka iš platesnės
autoriaus paskaitos Sibirinių
trėmimų sukakties proga. Red.)

Palydint prelatą Tulabą
(1912-2002)
2002 m. birželio 16 d. Ro
moje mirė prelatas Ladas Tulaba. Velionis gimė 1912 m. ba
landžio 28 d. Barčių kaime, Me
tėlių parapijoje, Alytaus apskri
tyje. Baigęs Vilkaviškio kunigų
seminariją 1934 m. rugsėjo 16 d.
įšventintas kunigu. 1934-1935
m. studijavo teologiją VDU
Teologijos-filosofijos fakultete
ir įgijo teologijos licenciato
laipsnį.
1935-1938 m. studijavo teisę
Popiežiškajame Biblijos institu
te Romoje, kur gavo licenciato,
o 1949 m. - Šventojo Rašto
daktaro laipsnį. 1938-1940 m.
dėstė Šventąjį Raštą Vilkaviškio
kunigų seminarijoje. Sovietams
seminariją uždarius, 1940 m.
buvo pakviestas dėstyti Šventojo
Rašto Kauno VDU Teologijos
fakultete. Čia buvo Senojo ir
Naujojo Testamento katedros
vedėjas.
1942 m. paskirtas perorga
nizuotos Vilniaus kunigų semi
narijos rektoriumi. Vilniuje įsi
traukė į pastoracinį ir visuome
ninį darbą. 1943 m. vokiečiams
išvežus kun. A. Lipniūną į kon
centracijos stovyklą, kun. L. Tulaba perėmė vadovavimą Išlais
vinimo fondui ir buvo paskirtas
Šv. Jonų bažnyčios rektoriumi

lietuvių reikalams. 1944 m. dėl
karo veiksmų pasitraukė į Vo
kietiją, buvo pasiųstas į Eichšteto kunigų seminariją, paskirtas
lietuvių klierikų rektoriumi,
auklėtoju ir tarpininku su semi
narijos vadovybe. ■
1945 m. rugsėjo mėn. pa
siųstas į Romą rūpintis Šv. Ka
zimiero kolegijos steigimu, nuo
1945 m. gruodžio mėn. tapo jos
rektoriumi 1951 m. popiežius
Pijus XII kun. L. Tulabą pakėlė
prelatu. 1960 m. paskirtas Vy
riausiosios komisijos emigraci
jos reikalams prie Šv. Konsis
torijos kongregacijos nariu, o
1966 m. pakeltas apaštaliniu
pronotaru.
Savo darbą Šv. Kazimiero
kolegijoje prel. Ladas Tulaba
plačiai aprašė knygoje Romos
popiežiškoji Šv. Kazimiero lietu
vių kolegija. Vilnius, 1998.
Be šio veikalo, prel. L. Tu
laba yra parašęs: Kentėjimų
problema (1937), Marija Mergelė
(1936-1937), Kad kūrentųsi
(1951), Nuo Dusios iki Tiberio
(1993-1995), Šventojo Rašto te
momis (2000), Vatikanas ir Lie
tuva (2001).
Lietuvos vyskupų
konferencijos sekretoriatas

Naujoji NATO narė Rusija
Savo laiku iš Lietuvos ir
Amerikos lietuvių į Vašingtoną
plaukė šimtai telegramų ir laiš
kų. Sakėme: priimkite mus į
ŠAS (NATO), nepaisant nors
Rusija tam priešinasi. Staiga
viskas nurimo.
Prez. G. W. Bush ir V. Puti
no susitarimu Rusija per vieną
naktį pasidarė specialia ŠAS na
re - įsteigta bendra ŠAS ir Ru
sijos taryba.
Be abejo, Rusija nebus ab
soliučiai visavertė ŠAS narė. Ji
neturės veto teisės svarbiausiais
klausimais, tačiau turės tokią
įtaką, kokios dar niekad netu
rėjo. Galės, sprendžiant Euro
pos saugumo klausimus, lemti

daugiau nei kas kada galėjo įsi
vaizduoti. Tos ŠAS, kuri turėjo
jėga priešintis Rusijai, nebėra.

Pagaliau, koks tikslas Rusi
jai priešintis dėl Lietuvos priė
mimo į ŠAS, nes dabar, būdama
jos sąjungininke, Lietuva neis
vaduoti Karaliaučiaus krašto.
Dabar praktiškai vieni ame
rikiečiai tvarko karinius reika
lus, kaip ir Afganistane.
Amerikai ŠAS bet kokia
pagalba nėra reikalinga. Taigi
SAS veikla Jungtinėse Tautose
galutinai pakito.
Kitados dėl ŠAS organizaci
jos egzistencijos buvo aiškūs
motyvai. Tai buvo karinė orga
nizacija ir turėjo svarbų uždavinį - atsverti rusų ir jų talkininkų
grėsmę. Tačiau tie laikai pasi
baigė. Sovietų imperija subyrė
jo, Lietuva išsilaisvino, o jos po
litikai prabilo apie būtinybę sto
ti į ŠAS nares. Dabar, kai Rusi
ja pasidarė ŠAS nare, ir ŠAS
organizacija neteko savo pir
mykštės prasmės. Todėl ir mūsų
galvosenoje naujoji situacija tu
rėtų išryškėti.
Šia prasme ir Lietuvos am
basadorius JAV V. Ušackas nu
matė naujų sąntykių aptarimą
su JAV bendra veikla siekiant
įtvirtinti pastovumą ir demokra
tiją Europoje ir kitur.
Vytautas Šeštokas

Policįjos seminaro paramos vakaronėje birželio 19 d. Prisikėlimo parapijos salėje dalyvavo kanadiečiai
policijos pareigūnai (iš k.) superintendentas Kim Derry, C.O. Bick kolegijos direktorius Chuck Lawrence,
OPP serž. Algis Malinauskas, inspektorius Len Faul, detekt. Karolis Giedraitis
Nuotr. R. Malinauskaitės

• Didvyriška mūsų istorija ... ne
imperializmu, ne militarizmu, ne jė
gos siekimu ir ne ginklo garbinimu,
o tik narsiu savo laisvės gynimu.
DR. J. GIRNIUS
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JANINA MARCINKEVIČIENĖ

Pradžių pradžia ir amžinumas
Pirmosios lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo
“Katekizmo” 455-mečiui

1. Iš amžių glūdumos
Aš Prūsiją į Lietuvą parvesiu!
Aš Nemuno abu krantus suglausiu.
Tai mano misija. Ir pareiga.
Just. Marcinkevičius

Ar ąžuolai Ragainėj augo, mes nežinom.
Galbūt tik tas, kur Mažvydui rūpėjo,
Kai jį atplukdė Nemunu iš Lietuvos...
Iš amžių glūdumos tą praeitį grąžina
Ir mažą bažnytėlę ant kalvos
Justino Marcinkevičiaus drama.

Dail. SNAIGĖ ŠILEIKIENĖ savo parodoje Fifth Street galerijoje
Toronte aiškina lankytojams savo kūrybą
Nuotr. E. Valiūno

Martynas Mažvydas. Lietuviška knyga pirmoji Tai mūs Pradžių Pradžia ir Amžinumas...
Širdžių šviesa ir dvasios šiluma.
Prelatas Jonas Kučingis, po savo įžymiojo pamokslo 2000 metais Vasario 16-tosios proga, prie Šv. Kazimiero
šventovės Los Angeles mieste apsuptas klausytojų. Iš kairės: Antanas Mažeika, Lietuvos garbės generalinis
konsulas Vytautas Čekanauskas, p. Janina Čekanauskienė, Lietuvos ambasadorius Amerikoje Stasys Sakalauskas,
prel. Jonas Kučingis, Hollywood’o aktorė Rūta Lee-Kilmonytė ir VV. Lowe.
Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių šventovės ir parapijos statytojas bei steigėjas prel. Jonas Kučingis
savo ganytojiškų veiklų ir gyvenimų aprašė atsiminimų knygoje Mano gyvenimo takais, kuri buvo išleista lietuvių ir
angių kalbomis. Jo kunigystės mintys sudėtos į dvi knygas: Šventiniai ir proginiai pamokslai ir Dievo žodžio tarnyboje.
Prelato pamokymai tikintiesiems pilni gyvenimiškos išminties, tvirto tikėjimo ir žmogiško atlaidumo. Vienų iš savo
Gražiausių pamokslų jis pasakė Vasario 16-tos šventės 82-jų metinių Mišiose. Jo uždegantį poetinį žodį
klausytojai palydėjo ilgais susižavėjimo plojimais. O ambasadorius Stasys Sakalauskas susijaudinęs žemai nusi
lenkė garbiajam pamokslininkui pabučiavęs jo rankų. Po šio pamokslo, rytojaus dienų. Prelatas sunkiai susirgo,
gavęs paralyžių. Septynias dienas išgulėjusiam ligoninėje gydytojai leido jam grįžti namo, bet įspėjo nesakyti
daugiau pamokslų. R. Gasparonienė

Per Anderso armiją Kanadon
(Atkelta iš 5-to psl.)

rytą sąrašą Topolski pateko į
traukinį, gavęs bilietą į Farab
vietovę, kur sakė laikinai reikė
sią dirbti kolchozuose ir laukti
pranešimo apie tolimesnę ke
lionę. Pakeliui jam buvo pavogti
dokumentai ir pinigai. Atvykęs į
Samarkandą savo didžiulius ba
tus pakeitė su kitu vyru į spor
tinius lengvus batelius. Neturė
damas pinigų, jis ieškojo darbo.
Siūlėsi net mazgoti ir skusti mi
rusius ligoninėje, bet ir to nega
vo. Kaip benamis slaptai per
nakvojo cirko patalpoje. Be bi
lieto geležinkeliu atvykęs į Temez miestą, netoli Afganistano,
mėgino patekti per sieną pas
Britanijos konsulą, bet perėji
mas buvo saugojamas. Po įvai
rių nuotykių priėmė pasiūlymą
dirbti kolchoze, į kurį su kitais
buvo nuvežtas dviejų ratų veži
mu, traukiamu kupranugario, į

Kazol Shark kaimelį, kur teko
dirbti prie žemės nusausinimo
darbų. Susirgo šiltine ir vos iš
liko gyvas.
Kadetų mokykloje

Pagaliau per vargus susira
dęs įstojo į lenkų armiją. Pa
siunčiamas į kadetų mokyklą,
nors nebuvo baigęs gimnazijos.
Dažnai kapralas Kuklevski sa
kydavo: “Eilini Topolski, aš ma
čiau daug kareivių be unifor
mos, bet žiūrėdamas į tave, aš
matrfu uniformą be kareivio jo
je”. Leit. Nesterovič kartą ne
įspėjęs ėmė kadetus egzaminuo
ti apie armijos sudėtį. Kai dau
gelis kadetų neišlaikė egzamino,
kreipėsi į Topolskį. Šis viską ge
rai atsakęs. Tada jis pasišaukė
Topolskį arčiau, kur buvo išsta
tyti ginklai, parodė 81 mm mor
tyrą ir pasakė: “Įsivaizduok, kad
esi instruktorius priekyje rekrū
tų, papasakok viską, ką žinai

Baltijos žurnalistų viešnagė
Kanados Užsienio reikalų departamento kviečiami
viešėjo penki Baltijos kraštų žurnalistai
Prieš mėnesį “Baltic Feder
ation in Canada” Kanados par
lamento rūmuose įvyko 25,h
Baltic Evening (Baltiečių vaka
ronę) ir pagal tradiciją baltiečių
delegacija lankėsi keliose Ka
nados ministerijose NATO ir
deportacijų reikalais. Aš ir trijų
Baltijos kraštų bendruomenių
pirmininkai lankėmės pas UR
departamento direktorių, mė
gindami rasti lengvatų norin
tiems gauti vizas į Kanadą. Kitą
dieną dalyvavome to pat depar
tamento suruoštose “apvalaus
stalo” diskusijose. Po tokios pa
žinties tas pats departamentas
kreipėsi į mane, prašydamas
supažindinti žurnalistus su mū
sų etninių bendruomenių vado
vais ir bendruomenine veikla,
kai jie lankysis Toronte.
Eliza Kaltcheva, Manager,
Visits Program, Business Deve
lopment and Connectivity - Eu
rope, Department of Foreign
Affairs and International Tra
de, tarėsi su manimi telefonu ir
tą sutarimą patvirtino el-paštu.
Pažadėjau, kad aš ir baltiečų at
stovai sutiksime žurnalistus
“Courtyard Hotel” vestibiulyje
š.m. birželio 14 d., 12 vai. vidu
dienį. Kiekvienos tautybės at
stovai jau bus paruošę progra
mą, globos žurnalistus ir juos
pristatys atgal į viešbutį jiems
tinkamu laiku.
Latvijos žurnalistai išvyko
su Latvių bendruomenės vice
pirmininku ir latvių savaitraščio
redaktoriumi į Latvių bendruo
menės namus, Estijos žurnalis
tai jau prieš 12 vai. buvo susiti
kę su Estų bendruomenės pir
mininku ir vykdė savo progra
mą. Lietuviams atstovaujantis
žurnalistas susitiko su manimi,
ir aš supažindinau jį su Kanados
lietuvių bendruomenės krašto
valdybos pirmininke, kuri pra
dėjo dėstyti numatytą dienos
planą. Deja, Marius Laurinavi
čius nesiteikė net išklausyti iki

galo, nes jau buvo susitaręs su
Estijos žurnalistais važiuoti kaž
kur su jais.

Man buvo keista, kad Lietu
vos žurnalistas nebuvo susido
mėjęs nei lietuviška veikla Ka
nadoje, nei pasimatymu su Tė
viškės žiburiu redaktoriais, kurie
specialiai buvo KLB KV pirmi
ninkės pakviesti susitikti su sve
čiu iš Lietuvos prie pietų stalo.
Kadangi pirmininkė galėjo už
imti svečią tik iki 6 vai. vak., aš
buvau pasiruošęs perimti svečią
pats, aprodyti Torontą ir, pake
liui į Niagarą Falls, parodyti
golfo laukus (juos rodžiau “Pa
noramos” atstovams, kai ku
riems LR seimo nariams ir įmo
nių vadovams, kai jie lankėsi
Kanadoje), lietuvio savininko
vynuogyną ir vyno rūsius, o vė
lai naktį grįžti į Torontą. Niaga
ros krioklys ypač gražiai atrodo
naktį, įvairiaspalvių prožektorių
apšviestas.
Viešbučio “lobby” man bu
vo nemalonu prieš latvius ir es
tus matyti tokį akibrokštą, kurį
patyrė KLB KV pirmininkė.
Man, kaip lietuviui, buvo skau
du matyti, kad iš Lietuvos atvy
kęs žurnalistas visai nesidomėjo
lietuvių veikla Kanadoje. Kana
dos daugiakultūrinėje visuome
nėje net UR departamentas ra
do reikalą susirišti su bendruo
menėmis ir mėginti jas supažin
dinti su Kanadon atvykusiais
svečiais. Ką aš galiu dabar para
šyti poniai Elizai Kaltchevai, dė
kodamas už jos pastangas mus
suvesti. Kaip galiu atsiprašyti
KLB pirmininkę Rūtą Žilins
kienę už jos pastangas užimti
svečią, kuris nesiteikė bendrau
ti, Tėviškės žiburių redaktorę
Ramūnę Jonaitienę, Pasaulio
jaunimo dienų Kanadoje lietu
vių grupių koordinatorių kun.
Edmundą Putrimą, Lietuvių
muziejaus-archyvo vedėją dr.
Rasą Mažeikaitę, vynuogyno sa-

apie 81 mm. mortyrą”. Kai To
polski nupasakojo viską teisin
gai, leitenantas jį pagyrė. Priėjęs
kapralas Kuklevski pasakė:
“Topolski, esi ne toks kvailas
kaip atrodai. Daugiau pastangų.
Būk pasitempęs, sumušk smar
kiau kulnais ir mes padarysime
iš tavęs karininką”. “Tėvynės
garbei”, - šis atsakė.
Lenkų kariuomenės daliniai
buvo apsistoję Katta Aleksejevskaja vietovėje. Šalia palapi
nių buvo nedidelis parkas, kurio
viduryje stovėjo didelė Stalino
statula. Kažkas pakabino surū
dijusį indą ant Stalino ištiestos
rankos. Specialus NKVD dali
nys atvykęs daugiau kaip savaitę
tardė kareivius, nes tai buvo la
bai didelis sovietinis nusikalti
mas. Atrodė, kad mes niekad
nebūsime saugūs, kol neišvyksime iš Sovietų Sąjungos.
Išvyka iš bolševikų rojaus

Pagaliau vieną karštą rug
pjūčio dieną lenkų kariniai dali
niai pajudėjo išvykai iš Sovietų
Sąjungos su daina, prancūzų
svetimšalių legiono išverstą į
lenkų kalbą: “Mums, seniems
klajūnams, priklauso visas pa
saulis ir kiekvienas sutiktas val
kata yra mūsų brolis”. Trauki
niu lenkų daliniai, kurių vyriau
sias vadas buvo gen. Vladislovas
Anders, išvyko į Krasnavosk
uostą prie Kaspijos jūros, o iš
ten “Kaganovič” laivu į Iraną.
Taip trejų metų odisėja raudo
nojoje vergijoje baigėsi.

2. Pirmasis
Gyvenimas mano - ta žemė,
Po Dievo dangum Lietuva...
Just. Marcinkevičius

Didikų Goštautų ir Albrechto globoj
Žvaigždes dalino mums Kulvietis:
Partikuliaras ir nykioj tamsoj
Iš Karaliaučiaus mums, lietuviams, švietė.
Garbės vainikas spindi ant galvos, Mes lenkiamės žilai senovei.
Darbai gyvi šviesuolių Lietuvos,
Už tiesą, meilę gyvos ir jų kovos.

Rimtasis Mažvydas praėjo tais keliais,
Tiestais Kulviečio, Rapolionio.
Ir kartų kartos jau užpūst neleis
Lietuvių kabai užžiebtąją šlovę.

3. Į mokslo šviesą
Giesmė - tai mūsų šauksmas tamsoje.
Tai mūsų žvilgsnis į tenai, kur einam.
Just. Marcinkevičius

Elementorius, giesmės šventos,
Tie Prakalbos viltingi žodžiai...
Lyg švyturiai bežvaigždėje nakty,
Istorinės epochos palikti,
Iš vargo ir tamsos pašaukę mus gyventi.
Vien pagalvojus apie tą knygelę,
Tarytum žemės balsą išgirsti,
Skaistesnis saulės žvilgsnis danguje,
Obels žiedų pribyra širdyje, Vilties žvaigžde į mokslo šviesą kelia.

vininką ir savo žmoną, kuri no
rėjo mus palydėti iki Niagaros
“Casino”.
Turiu vieną pateisinimą per ištisus 50 metų Lietuvos
okupanto įtaka paliko gilių žaiz
dų jaunimo auklėjime. Kaip LR
seime, Lietuvos vyriausybėje,
valstybinėse, savivaldybinėse įs
taigose vyrauja savanaudišku
mas, tai ir žurnalistai turi kuo
sekti. Nemanau, kad tuo seka ir
Lietuvos rytas, tačiau norėčiau
išgirsti gerbiamo LR redakto
riaus nuomonę.
Algirdas Vaičiūnas,
President of Baltic Federation
in Canada
111 Maple Branch Path,
Toronto, Ont. M9P 3R9

Buvusios kanadietės paroda
Skulptorės ADELĖS KATELIENĖS parodos
atidarymas Vilniuje
ŽILVINAS BELIAUSKAS

Įtikino mus šimtmečiai nutolę Titanų uolos niekas nesugriaus.
Svajonės dega lyg žaizdre žarijos,
Žmonės, šviesos versmėj atgiję,
Ryžtingai eina ligi šiolei.

4. Lietuva - toks šventas žodis
Aš grumsiuos dėl kiekvieno žodžio... Kelsiu,
Laikysiu, stumsiu, risiu jį į kalną,
Kaip tas Sizifas akmenį...
Just. Marcinkevičius

Teatro scenoje špitolninkai sukluso:
Skiemuo priglūsta prie skiemens Gims žodis neužilgo.
Jau... Pagarbiai tautos vardą taria
Laimono Noreikos lūpos
Žiūrovų ašarų sidabras žvilga...
(Ir mano ašaroj - pirma lietuviška knyga)
Salė vieningai atsistoja
Lyg būtų plūstelėjusi banga Pritaria scenai: “Lie-tu-va!”

Tolimesnis kelias Topolskio
lenkų armijos ryšių dalinyje bu
vo Iranas, Palestina, Egiptas.
Lenkų armija buvo įjungta į aš
tuntąją britų armiją, kuri išva
davo Italiją. Karui Europoje
pasibaigus, jis buvo išsiųstas į
Škotiją. Čia sulaukė ir Japonijos
kapituliacijos 1945 m. rugsėjo
mėnesį. Kario tarnyba baigėsi.
Gavęs stipendiją, studijavo, dir
bo įvairius darbus, pagaliau bai
gė architektūros mokslus, apsi
gyveno Kanadoje, kur sukūrė
šeimą ir tapo to krašto piliečiu.

Kodėl knyga pavadinta Be
degtinės ? Rusijoje yra labai po
puliarus posakis “Bez vodki nerazberios” (Neišgėręs degtinės
nesuprasi).

Dail. SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS meno parodoje š.m. gegužės mėn. Fifth
Street galerijoje Toronte jaunimas apžiūri jos kūrinius
Nuotr. E. Valiūno

Birželio 19 d. Šlapelių na
muose-muziejuje Vilniuje atida
ryta skulptorės Adelės Katelienės, gimusios 1912 m. Kupiškio
rajone, skulptūros darbų paro
da, kurią organizavo Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos
centras, parėmė Kanados amba
sada, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas, Užsienio lie
tuvių klubas.
Visi skulptorės darbai su
kurti jai gyvenant Toronte, Ka
nadoje, o jos biografija būtų
verta rašytojo plunksnos. Net
jos kelias į išeiviją ne visai tradi
cinis. Graudžiai romantiška tai,
kad ištekėjusi 1937 m. karo
audrų ji buvo atskirta nuo vyro
1944 m., kuris po pabėgėlių sto
vyklų atsirado Kanadoje. Adelė
iškentėjo stribų kankinimus
kvočiant, kur jos vyras, buvo
priversta slapstytis iki Stalino
mirties. Vėliau dirbo kolchoze
ir garsėjo kaip vienos gražiausių
sodybų šeimininkė, nuo vaikys
tės mėgusi piešti, lipdyti iš mo
lio, kurti meninius apipavidali
nimus. Kaip pažymėjo pati me
nininkė, jos gabumai drožti iš

Pasiekus laisvę
Kaip broliai ėjom susikibę,
Kur jūros bangos ošia.
Dabar viens kitą susitikę,
Pasmaugti pasiruošę
Dėl rango aukšto,
Gardaus šaukšto.

Šmeižtas
Tiktai tautos nešmeižkit,
Kad ji pamiršo gėrį!
Ar per mažai mes šelpiam,
Tuos, kurie jau prasigėrė.
Tautosakininke ZITA KELMICKAITĖ šį pavasarį lankėsi Toronto
Maironio mokykloje

Klausimas
Ne kvailius į valdžią renkam

medžio nebūtų atsiskleidę, jei
ne persikėlimas gyventi į Kana
dą, kurio ji atkakliai siekė. Jos
ryžtas davė vaisių, ir 1969 m. po
25 metų nesimatymo su vyru, ji
gavo leidimą išvykti iš Lietuvos.
Kanadoje pragyveno 23 metus,
kurie buvo ypač kūrybiškai vai
singi, nes į Lietuvą ji atsivežė
apie 400 medžio drožinių.
Parodos atidaryme kalbėjęs
Lietuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centro direktorius Žilvi
nas Beliauskas papasakojo, kaip
gimė mintis suorganizuoti tokią
parodą, bendrais bruožais nušvietė Adelės gyvenimo istoriją.
Dailėtyrininkė Ingrida Korsa
kaitė giliau panagrinėjo jos kūrybą, surasdama joje akivaiz
daus savitumo, plastinės raiškos
tobulumo ir kitų ženklų, rodan
čių Adelės išskirtinumą iš bend
ro tautodailės konteksto. Paste
bėtos ir sąsajos su kitais išeivijos
skulptoriais.
Su parodos atidarymu svei
kino Užsienio lietuvių klubo
valdybos nariai - Vincas Augustinavičius ir Romas Giedra, na
mų - muziejaus direktorė Alma
Gudonytė. Paroda veiks iki rug
pjūčio 31d.

Ir jie šneka neblogai,
Bet kodėl mes šitiek metų
Vargstame kaip ubagai?

Artojai
Turtuoliais nepadarė
Nei Algirdas, nei Valdis...
Bet mums badu numirti
Neleidžia šakė, dalgis.

Sugadino
Kad Jonas buvo doras,
Visi kaimynai žino,
Tačiau valdžion išrinko Ir žmogų sugadino.

Mušis
Koks mažas tas valdžios lovys!
O kiek čia veržias paršų!
Todėl nesmerk, brangus
žmogau,
Jų tokį mūšį aršų.

Kodėl?
O Lietuva, brangi gimtine mūsų,
Garbinga praeitim, vardu gražiu,
Kodėl tavy, tartum šunely blusų,
Priviso tiek girtuoklių ir vagių?

Stasys Ramanauskas
Knygų rišykla
“SAMOGITIA”
meniškai jriša
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
Muzikantų kapelos “Sutaras” iš Lietuvos nariai, koncertavę Toronto Maironio mo^ĮJ^su jos Sm^ėlienės

3333 Grassfire Cres., Mississauga,
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE

Nobelio premijomis apdovanotų rašytojų
meilės istorijos
GENIUS PROCUTA

Neseniai viešumoje pasiro
dė literatūros istorijos tyrinėto
jos ir keliautojos Elenos Baliutavičiūtės intriguojantis veikalas
- Rašytojų žmonos ir mūzos. Jo
turinį paaiškina autorės pra
tarmė.
“Šioje knygoje - 25 rašytojų
meilės istorijos. Visi čia minimi
kūrėjai yra gerai žinomi talen
tingi poetai, prozininkai ir dra
maturgai, už savo kūrybą pelnę
garbingiausią ir didžiausią pa
saulyje apdovanojimą - Nobelio
literatūros premiją.
Šios meilės istorijos neišgal
votos. Jos sudėliotos iš autobio
grafijų ir dienoraščių, laiškų ir
dokumentų, biografijų ir kūri
nių gabalėlių bei gimtųjų ir am
žinojo poilsio vietų aprašymų.
Susipažinimai, susitikimai, susi
rašinėjimai, draugystės, vedy
bos, skyrybos - visa tai paryški
na nenusakomą jausmų galią,
sujungiančią vienus amžiams,
kitus - tik trumpai. Vienos rašy
tojus mylėjusios ir jų mylėtos
moterys tapo žmonomis, o kitos
taip ir liko mūzomis. Ši knyga
veda paklajoti painiais meilės ir
įkvėpimo, Amūro ir Mūzos ke
liais”.
Autorė jau 40 metų renka
medžiagą apie pasaulinio garso
rašytojus. 1994 m. pasirodė jos
parengtas veikalas, literatūrinė
enciklopedija - Rašytojai Nobe
lio premijos laureatai. O šioje
knygoje Elena Baliutavičiūtė
susitelkia į moters meilę, drau
gystę, ištikimybę, o drauge Ir
neištikimybę, atjautą, jos inte
lektualinį ir psichologinį poveikį
didžiųjų rašytojų kūrybai ir gy
venimui.
Knyga prasideda su posky
riu: “Hermanno Hesses šeimy
ninio gyvenimo sėkmės ir ne
sėkmės”, o baigiasi su “Jean
Paul Sartre ir Simone de Beau
voir XX amžiaus pora”. Tarp jų
dar 23 poskyriai rašytojams He
mingway, Hamsun, Haupt
mann, Henrik Sienkiewcz, Vla
dislav Reymont, G.B. Shaw, Engene O’Neill, Andrė Gide, Bu
nin, Luigi Pirandello ir kitų ra
šytojų žmonų bei mūzų tarpusa
vio dinamikai. Keletui čia apra
šomų rašytojų, didžiausios “mū

zos” buvo jų motinos, seserys ir
kartais dukros ar kiti šeimos
nariai. Pavyzdžiui, Nobelio pre
mija pagerbtam prancūzų humanistui-rašytojui Romain Rol
land motina buvo didžioji gy,
venimo kelrodė. Knygoje skai
tome: “Motinos mirtis 1919 me
tais rašytojui buvo neapsakomai
sunkus smūgis. Dienoraštyje jis
rašė, kad motina buvo jo gy
venimo ašis, ir niekad jam ne
būtų užtekę tos vidinės tvirty
bės, kuri taip reikalinga gyveni
mo kovai (...). Ji buvo ne tik jo
patarėja, gelbėtoja, globėja, bet
ir geriausia draugė”.
Kitas atvejis: “Griežtai iš
auklėtas ir labai dorovingas
Luigi Pirandello, nelaimių iš
sunktas, niekuomet nusiramini
mo neieškojo nei kavinėse, nei
linksmuose draugijose, neieško
jo užuojautos, nei moters mei
lės. (Jo žmona ilgai ir chroniš
kai sirgo, G.Pr.). Atsiremti jis
tegalėjo tik į aštuoniolikmetę
dukterį Lictką...” Šeimynine
santaka rėmėsi kūrybinis Sa
muel Beckett, John Galsworthy,
Rudyard Kipling ir Thomas
Mann gyvenimas. Iš visų aprašy
tų rašytojų E. Baliutavičiūtė tik
du - Anatole France ir Pablo
Neruda išskyrė, pirmąjį pava
dindama “malonumų apaštalu”,
o antrąjį “aistringos meilės”
dainium, nes toks buvo jų gyve
nimo ir kūrybos pagrindinis
bruožas.
Šalia išsamios ir įdomios in
formacijos apie 25 rašytojus ir
jų kūrybos įkvėpėjus, autorė su
geba parodyti ir gyvenamojo lai
kotarpio kultūrinį, intelektuali
nį ir visuomeninį gyvenimą, jo
svarbiausius istorinius įvykius.
Kiekvienas rašytojo ir jo
“mūzų” atvejis yra gausiai iliust
ruotas nuotraukomis ir portre
tais, kaip knygos veikėjai atrodė
būdami jauni, pagyvenę ir se
natvėje.
Knyga gražiai išleista, api
pavidalinta dailininkų Ilonos
Kukenytės ir Daumanto Každalio.
Elena Baliutavičiūtė, RAŠY
TOJŲ ŽMONOS IR MŪZOS.
Išleido “Tyto alba”, (J. Jasins
kio g. 10, 2600 Vilnius). Vil
nius, 2001 m., 327 psl.

Klaipėdos universiteto Cho

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune, laukiantis užsienio lankytojų vasaros metu. Šalia muziejaus - įvairios
lietuvių dailininkų skulptūros
Nuotr. Č. Jonio

Dainuojantys žodžiai - gausos aruodai
Irenos Vaičiulytės-Bradaitienės eilėraščiai “Dainuojantys žodžiai”
VYTAUTAS DYVAS

Sudaryti posmuotus 208
puslapius, talpinančius 171 ei
liuotą vienetą, yra palaimos be
sišaukiąs ir ilgai trunkąs darbas.
Tačiau tos pačios kūrybinės pa
stangos prieš kelerius metus da
vė pirmąjį Irenos VaičiulytėsBradaitienės rinkinį, o šiomis
dienomis atriedėjo iš Lietuvos
antrasis jos darbas. Taigi dvi
knygos per kelerius metus, pilni
entuziazmo bei ryžto aruodai.
Tikslesnio knygos pavadini
mo - Dainuojantys žodžiai ant
rajam autorės darbui negalima
rasti. Ir ši knyga, kaip ir pirmoji,
yra gryna Marijampolės prekė.
Nors Vaičiulytė taria esanti
dzūkė, bet jos kilmės vieta, Laz
dijai, netoli pasitraukę nuo Su
valkijos kieto branduolio - Ma
rijampolės. Šioje aplinkoje au
torė dirbo ir gyveno, šiam mies
te yra jos knygų leidykla ir gal
būt finansiniai rėmėjai. Miestui,
daugiau komercijos kaip kūry
bos aidus skleidžiančiam, tai ge
rai tinkąs kūrybinio aktyvumo
ženkliukas.
Knyga yra užpildyta dainų
nuotaikomis. Ne anų laikų nuo
taikomis, kai berneliai slampi
nėjo apie svirnelius, bet šių lai

kų jauno žmogaus, lietuvio,
skundais, džiaugsmais, svajonė
mis ir fantazija. Nuoširdžiai pa
prastomis eilėmis kalbama apie
viską, kas palietė šių laikų nesu
kerpėjusį žmogų. Iš tėvo ir iš
mamos atėjusi šiluma, vaikystės
įspaudos sieloje, tėviškė ir tėvy
nė, tolimesni ir artimesni - net
intymių jausmų - draugai, sun
kiai laimėtos ir pralaimėtos im
tynės su gyvenimu, pagaliau de
dikacijos, skirtos autorės arti
miesiems ir atminty įsirėžusiems įvykiams. (Šis, paskutinis,
skyrelis yra mažiausiai įdomus
ir patrauklus tolesniam skaity
tojui).

Sakyta, kad Dainuojančių
žodžių įvardinijimas gerai nusa
ko knygos turinį. Puslapiuose
atspausti žodžiai kol kas patys
nedainuoja, bet jie labai tinka
būti dainuojami. Nedviprasmiš
ki, kaip yra įprasta vėlyvoje eilė
daroje, juodo nevadina raudo
nu, iš debesėlio skiautės nedaro
arklio pasagos. Čia meilė yra
meilė, liūdesys yra liūdesys,
kančia kelia skausmą, tėviškė kaip oras, jos vaisiai “gaivina
saldžiu skoniu” (psl. 84). Nėra
supainiotos filosofijos, nėra ir
bandymų nuslysti į lyrikos duo-
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“A u d r u v ė
Joniškio literatų kūrybos almanachas

Autorė leidinio Rašytojų žmonos ir mūzos ELENA BALIUTAVIČIŪTĖ
(su gėlėmis) Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, kur buvo surengta paroda
minint Nobelio premijų įsteigimo 100 metų sukaktį. Kairėje - leidyklos
“Tyto alba” vedėja LOLITA VARANAVIČIENĖ

Atsiųsta paminėti
Julija Švabaitė, KUR ŠIĄ
NAKTĮ NAKVOSI. Eilėraščiai.
Iliustracijos - dail. Veronikos Švabienės. Leidėjas - Lietuviškos kny
gos klubas (4545-W 63d Street, Chi
cago, IL 60629, USA). Čikaga,
2002 m., 101 psl. Įvadiniame žodyje
prof. Violeta Kelertienė rašo: Šiam
jubiliejiniam rinkiny, Kur šią naktį
nakvosi Julija Švabaitė, kaip nie
kad, atskleidžia savo tikrą charak
terį - šiltą, užangažuotą, jausmingą,
tikintį žmogumi ir Dievu. Jos stilius

be didesnių įmantrybių, bet užtat
jame, pagal garsųjį prancūzo Buf
fon posakį Le style c’ėst l’homme
meme, jaučiasi poetės didelė, gyva,
plazdanti širdis”.

“AUŠRA TORONTO” - tai
Prisikėlimo parapijos sporto klubo
metraštis 1955-2002 (28 psl. ir vir
šeliai), lietuvių ir anglų kalbomis
bei gausiomis nuotraukomis at
skleidžiantis klubo sportinę veiklą.
Įvadinis žodis - klebono kun. A. Si
manavičiaus, OFM. Apžvalga klubo pirmininko Rimo Miečiaus.
Paskutiniuose penkiuose pusla
piuose - rėmėjų skelbimai. Leidinį
spausdino J. Kuliešiaus spaustuvė
“Printing Net”.
LITHUANIAN
HERITAGE,
May 1 June, 2002. Publisher Editor Vai Ramonis. Published by
Baltech Publishing (P.O. Box 225,
Lemont, IL 60439-0225, USA).
Subscription rates per year in the
US $29.95, Canada: $41.95 US,
other countries: $57.95 US.

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

• Ne savo noru pasitraukiau iš
tėvynės ... Dėl amžiaus gal ir ne
begrįšiu ten gyventi, bet knygas,
kurias rašiau saviesiems, norėčiau
grąžinti Tėvynei.
(Alė Rūta)

psl. 7

To klubo narė Regina Simonaitienė taip rašo apie šį lei
dinį laiške Tėviškės žiburiams:
“Jau 25 metai gyvuoja Jo
niškio literatų klubas “Audruvė”. Savo kūrybinėmis pajėgo
mis ir įvairiapuse veikla jis pra
turtina Lietuvos šiaurės krašto
kultūrą ir literatūrą, puoselėja
blaivybę. Pirmoji klubo vadovė,
jo įsteigėja - talentinga žurna
listė Aniceta Krajinienė. Pasta
ruoju metu užsimezgė dar įvai
resni audruviškių ryšiai, iki pu
sės šimto padidėjo narių skai
čius. Svarbiausias jų tikslas kurti, tobulėti, susipažinti su li
teratūra, tautosaka, teatru, mu
zika, daile, tautodaile.
Klubo veteranė poetė Onu
tė Mikalauskienė tapo Lietuvos
rašytojų sąjungos nare, išleido 7
eilėraščių knygas. Lyg srauni
upė išsiveržė posmais jos gilūs ir
prasmingi pasaulėvaizdžiai, įdo
mūs lietuvių kalbos žodingumo
lobiai.
Jos ir kitų joniškiečių kūry
bą į vokiečių kalbą verčia nuo
širdus “Audruvės” bičiulis, Jo
niškio garbės pilietis, Poezijos
pavasarių
dalyvis
Alfredas
Franckaitis, gyvenantis Vokieti
joje.”
Čia spausdinami keli eilėraš
čiai iš minėto almanacho. Red.

Stasė Ratkuvienė
Žemė
Argali būt už žemę kas
dosnesnis?
Argali būt už žemę kas
kantresnis?
Argali būt už žemę atlaidesnis?
Kai arklu tu suraižei jai krūtinę,
Žaizdas užvėrus, daigą
subrandino.
Už tai, kad ją draskei ir mindei,

Rugiagėlių akim suspindo.
Ji jauną derlų sodą išaugino,
Gležnutį daigą glaudė ir maitino,
Labiau už motiną globojo savo
vaisių Ką bedarytum - ji vis tiek
atleistų.
•

bes, kuriose pasilaidojo ne vie
nas poezijos “milžinas”. Vaičiulytė-Bradaitienė save išsako nei
viliodama, nei įtaigodama skai
tytoją. Ji eina kukliu, Dievo
duotu gyvenimu, tad ir apie šį
gyvenimą pasakoja paprastais
žodžiais. (Kartais susipina logi
ka: kai teka sula, pienės dar ne
žydi). Antroji autorės knyga,
man taip atrodo, savo atvirumu,
gal ir verte, lenkia pirmąją.
Tepažvelgia skaitytojas į
108 psl. atspaustas eilutes. Nu
stebs, kiek širdies ir paprastumo
yra šiuose posmuose. Tikra dai
na! Štai vėl: Tavo akelės - / Dvi
žibuoklėlės, - / Jose paskęsta ir
Nemunėlis. / Lingu, vai lingu,
lingu linguoja, / O Nemunėlis
kloniais vingiuoja (psl. 6). Arba:
Užsimerkė pavargusi diena... /
Tiktai tu, Mamytėle, viena / Lyg
plunksnelę ant rankų švelnių /At
žalėlę migdai čiū-čia-liū (psl.
17). Gražus yra gyvenimo vaiz
das 33 puslapy.
Rinkiny ir lyrikos užtinka
me: Panigėj išsities / Prieš akis il
gas kelias, / Po dienos ir nakties i
Toks nuo dulkių pabalęs. / Nu
skambėjo daina, / nes praėjo
mergaitė, / Grėbleliu nešina - /
juo šienelį išvartė (psl. 127).
Puslapių gausoje yra nema
žai žybčiojančių žiburėlių. Rin
kinių autorė atsivėrė kaip šian
dieninės aplinkos doras, emo
cingas, taikaus gyvenimo ieškąs
žmogus. Jei turėčiau kokią nors
teisę patarti, manyčiau, kad iš
171 vieneto autorė galėtų iš
rinkti 20-30 gabalėlių, juos dar
kartą “apglostyti” ir jais reprezentuotis kaip šiandieninės tau
tosakos kūrėja.
Iš čia apkalbamo darbo au
torė atrodo kaip laike nepasiklydusi plaštakė. Keliauja tarp
žiedų, tačiau juos renkasi, kur
poilsiui priglusti, ne visi marguliai ją traukia. Tebūna jai šis
rinkimasis, atvirumu ir papras
tumu žymimas, sėkmingas bei
nesupainiotas nepasiekiamų to
lių fantazijos.

Ašaroja žolė pamažu,
Liko brydė per mudviejų pievą.
Nepraeisim jau šituo taku,
Kur žydėjo mums baltosios ievos.
Ten, kur pušys, nulytos lietaus,
Visą dieną taip švelniai kvepėjo,
Kur reikėjo berželiui lieknam
Atsiremti nuo blaškomo vėjo...
Ten, kur šulinio svirtis girgždėjo,
Kur bėgiojo vaikystė basa,
Ten ant apskrito stalo gulėjo
Lyg gyvenimas mano - knyga.

Ona Mikalauskienė
Vietoj autobiografijos

Lionė Pranckaitienė

Tūnai, rodos, tylutėliai kaip koks
daiktas, o laikas
vis tiek bėga tiesiog per tave bėga,
rauna iš tavo gyvenimo dirvos,
irjam nė motais,
nei kada, nei kur tu gimei,
nei kodėl
nuolankauji nesuvaldomai
paukštei poezijai:
— Sveika, poezija,
poetų pilnoji!

Ateik iš to pavasario
Toks jaunas ir gražus,
Atnešk iš to pavasario
Lakštingalų balsus.
Ir vyšnių baltą nuometą
Uždėk man ant galvos,
Nors matome ir žinome Pavasaris vėluos.
Vėluos, kaip mes vėlavome,
Prisimeni? Kadais...
Šitų klaidų gyvenimas
Jau niekad neatleis.

Geriau vėliau

Dalia Urnevičiūtė-Pilėnienė,

prozininkė, dramaturge, poetė,
eidama 71-sius savo gyvenimo
metus, po ilgos ir sunkios ligos
mirė Vilniuje. Ji gimė 1932 m.
Dauguose, Alytaus apskr. 1956
metais baigė Lietuvos žemės ūkio
akademijos Žemėtvarkos ir me
lioracijos fakultetą. Dirbo inžinie
re Žemės ūkio ministerijos Van
dens ūkio projektavimo institute.
Kurti pradėjo 1957 metais, o nuo
1965 m. buvo profesionali rašyto
ja. Per ketverius kūrybinius de
šimtmečius rašytoja išleisdino be
veik dvi dešimtis knygų: eilėraščių
knygas Gegužio lietus (1960 m.),
Septyni slėniai (1965 m.), Sekma
dienių salos (1981 m.), Ratilai
(1988 m.); apysakų knygas Našlės
rūtos 1972 m.), Stiklinis namas
(1976 m.), Savaitė iš vidurio metų
(1989 m.), romaną * Revanšas
(1991 m.), devynis pjesių rinki
nius. Pjesės Vadink mane motina,
Tėvuko žaislai, Tyluva-2 km ir ki
tos buvo statomos teatruose, tele
vizijoje Lietuvoje ir svetur - auto
rė sulaukė net 29 premjerų.
“Dainų dainelė 2002” buvo
gegužės 18 d. užbaigta laureatų
koncertu Vilniaus Valstybiniame
operos ir baleto teatre. Šį konkur
są, kuriame šiemet varžėsi apie
1,500 dainininkų - vaikų ir jau
nuolių - iš 11 Lietuvos apskričių
ir miestų, rengia nuo 1974 m. kas
antri metai Lietuvos radijas ir te
levizija bei Švietimo ir mokslo mi
nisterija. Per tą laiką iš Dainų
dainelės laureatų išaugo eilė žy
mių Lietuvos solistų, kaip Judita
Leitaitė, Vytautas Juozapaitis, Si
gutė Trimakaitė, Gintarė Skėrytė.
Šių metų vertinimo komisijos pir
mininku buvo Valstybinio operos
ir baleto teatro solistas, Lietuvos
muzikos akademijos prof. Vladi
miras Prudnikovas, o vicepirmi
ninku - ilgalaikis šio konkurso
puoselėtojas, Valstybinės M. K.
Čiurlionio menų mokyklos direk
torius Romualdas Kondrotas.
Baigiamasis koncertas pagal tra
diciją būna užbaigiamas prieš de
šimtį metų Jaroslavo Cechanovi
čiaus ir Stasio Žlibino specialiai
Dainų dainelei parašytu kūriniu
Lietuva, dainų šalis, kurį atlieka
visi laureatai kartu su Lietuvos
radijo ir televizijos lengvosios
muzikos orkestru.

Jaunųjų baleto talentų kon
kurse gegužės 9-11 d.d. Švedijos

Morą mieste puikiai pasirodė lie
tuvaitės, užėmusios dvi prizines
vietas. Konkurse dalyvavo 43
moksleiviai iš 8 baleto mokyklų
Šiaurės Europos ir Baltijos valsty
bėse. Vertinimo komisijoje, kartu
su Švedijos, Estijos bei Islandijos
atstovais buvo ir Lietuvos prima
balerina Eglė Špokaitė. Konkurso
pirmoji premija atiteko septynio
likmetei suomei Tiina Myllymaki;
antrąją vietą užėmė šešiolikmetė
M. K. Čiurlionio menų mokyklos
dešimtokė J. Dronina, pažįstama
Lietuvos baleto mėgėjams iš Anželikos Cholinos spektaklio Pami
šusių merginų šokiai. Ji konkurse
atliko Kitri variaciją iš Don Ki
choto ir Florinos variaciją iš Mie
gančiosios gražuolės. Trečia vieta
atiteko menų mokyklos dvyliktokei O. Pavliukevič, atlikusiai Li
zos variaciją iš Tuščio atsargumo
ir Gamzati variaciją iš baleto Bajaderė.
Ignotas
Domeika,
žymus
mokslininkas, visuomenės veikė
jas, Vilniaus universiteto absol
ventas, filomatas, 1831 m. sukili
mo Lietuvoje dalyvis, Čilės gar
bės pilietis buvo pagerbtas jo 200
metų gimimo sukakties proga Pa
ryžiuje, Jungtinių Tautų švietimo,
mokslo ir kultūros organizacijos
UNESCO būstinėje. Lietuvos,
Gudijos, Čilės, Lenkijos ir Pran
cūzijos iniciatyva suorganizuota
jo gyvenimo ir darbų paroda buvo
atidaryta gegužės 22 d. Ją iškil
mingai atidarė UNESCO gen.
sekretorius Koičiro Matsuura.
Parodos metu buvo rodomas reži
sieriaus V. Jankevičiaus doku
mentinis televizijos filmas Ignoto
Domeikos pėdomis. Čilė, sukurtas
šių metų vasarį Čilėje vykusios
ekspedicijos metu. Pernai UNES
CO gen. konferencijoje priimtu
sutarimu I. Domeika yra šiemet
pagerbiamas greta H. Berlioz, A.
Dumas, V. Hugo, L. da Vinci ir
kitų žymių asmenybių. Lietuvoje
jo sukaktis bus minima rugsėjo
mėn. Valstybiniame muziejuje.
Nesvyžiuje gimęs I. Domeika
(1802-1889) buvo Vilniaus uni
versiteto auklėtinis, Filomatų
draugijos narys, Adomo Mickevi
čiaus draugas ir bendražygis, ak
tyvus 1831 m. sukilimo dalyvis, pp
sukilimo numalšinimo priverstas
emigruoti. Baigęs Paryžiaus kal
nakasybos mokyklą, matematikas
ir geologas 1839 m. atvyko į Čilę,
dėstė La Serenos aukštojoje kal
nakasybos mokykloje ir Santiago
universitete; 1867 m. tapo Santia
go universiteto rektoriumi. Tyri
nėdamas Čilės naudingąsias iška
senas, L Domeika atrado vario,
aukso, akmens anglies telkinių,
parašė geologijos, mineralogijos
veikalų, įsteigė meteorologijos
stočių tinklą, etnografinį muziejų,
pagal jo projektą buvo reformuo
ta Čilės mokymo sistema. Jo var
du pavadintas miestas Puerto Domeiko, gėlė, mineralas domeikitas, 5 km aukščio kalnagūbris Andų kalnyne ir kt.
G.K.

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

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė,
DAINUOJANTYS ŽODŽIAI.
Redaktorė Dalia Milukaitė.
Dailininkė D. Paulavičienė.
Leidykla “Ramona”. Marijam
polė, 2002 m., 208 psl.

Celestina Rimavičienė
Lyg gyvenimas mano knyga

reografijos katedra šiemet šven
čia 35 metų jubiliejų. Prof. Juozo
Gudavičiaus pastangomis Chore
ografijos katedra buvo įsteigta
Vilniaus Pedagoginiame institute,
bet po ketverių metų buvo per
kelta į Klaipėdą. Tuomet pirmo
sios laidos absolventai sudarė
katedros pedagogų branduolį.
Anksčiau kasmet buvo priimama
po 30 studentų, pastaruoju metu
tik po 10. Per visus 35 metus
mokslus baigė per 500 studentų,
iš kurių apie 85% dirba cho
reografijos srityje. Ši Klaipėdos
universiteto katedra yra bene vie
nintelė visoje Lietuvoje, ruošianti
labai plataus išsilavinimo choreo
grafus - studentai čia studijuoja
ne tik lietuvišką, bet ir klasikinį,
pasaulio tautų, šiuolaikinį šokį,
mokosi patys kurti šokius, reži
suoja spektaklius, koncertus.
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Nematuokime,..
Skiriu ponui Petrui jubiliejaus
proga
Nematuokime nueito kelio,
Nespėliokim iš veidrodžio metų,
Kol dar dega širdy ugnelė,
Ir kol akys dar gėlę mato.
Kol dar matome žydrą dangų,
Vakarinėms žaroms išsiblaivius,
Kol dar rankos ilgisi rankų
Ir dalina šilumą, meilę.

Kol dar vėjas paglosto veidą,
Šiltą spindulį numeta saulė,
Padėkokim Likimui, kad leidžia
Dar pabūt šiam gražiajam
pasauly.
Padėkokim už dieną kiekvieną:
Džiaugsmą, skausmą, net vargą
sunkiausią.
Pasimelskim į amžiną Dievą
Ir prašykime - metų ilgiausių.

Angelė Lukšėnienė

Nežinomo XVIII š. Lietuvos dailininko paveikslas “Marija su
Kūdikiu”. Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. “Dienovidžio” leidinys
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Sporto žinios
Žinios iš Lietuvos

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................1.15%
180-364 d. term.ind....................1.15%
1 metų term, indėlius............... 1.35%
2 metų term, indėlius ............... 2.50%
3 metų term. Indėlius............... 2.75%
4 metų term, indėlius............... 3.50%
5 metų term, indėlius............... 4.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............1.60%
1 metų GlC-met. palūk............. 1.85%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 3.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
RRSP, RRIFirOHOSP
“Variable”............................. 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 2.10%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.25%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.75%
Taupomąją sąskaitą iki............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk..................... 1.00%

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

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
mortglčius

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 kort&lė

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE

ltd.

ADVOKATAS

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

VICTOR RUDINSKAS

JUMS TIK
KAINUOS

Tel. 416 240-0594

3'/z°/o

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

IŠ VISO

+ GST
Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)
Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(905)

333-5553

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

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,ba
Associate Broker

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

Hamiltono “Kovas”/Toronto “Vytis - mergaičių jaunių C komanda, lai
mėjusi I vietą ŠALFASS žaidynėse Detroite š.m. balandžio 28 d. Stovi iš k.:
A. Kybartas (vadovas), R. O’Grady (vadovė), A. Treimanis, K. O’Grady, A.
Kybartaitė, J. Stanaitytė, J. Kalvaitytė; sėdi: C. Pilypaitytė, J. Duliūnaitė,
V. Daniels
Nuotr. A. Šeštoko

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)
Urbain gatvės) jo vienerių metų
mirties sukaktuvių proga. Susi
rinkę rašytojai, aktoriai, režisie
riai, knygų leidėjai pustrečios
valandos dalinosi savo atsimini
mais apie M. Richler, skaitė iš
traukas iš jo knygų. Tarp jų,
Montrealio Canadiens rinktinės
buvęs kapitonas Jean Beliveau
paskaitė humoristišką M. Rich
ler rašinėlį apie ledo ritulį, ak
torius Richard Dreyfuss drama
tizavo sceną iš vėliausio romano
Barney’s Version', Robert Gott
lieb, The New Yorker redakto
rius, papasakojo apie netikėtą
politinę reakciją Kvebeke, iš
spausdinus ištraukas iš M.
Richler O Canada, O Quebec
knygos. Anot jo, tai pirmas sy
kis po prieš šimtmetį rašytojo
Emile Zola paskelbto JAccuse
traktato, kad rašytojas vėl suge
bėjo paveikti politinę valstybės
kryptį. Pagerbime dalyvavo ra
šytojo šeimos nariai, 700 kvies
tinių svečių. Finansavo 12 orga
nizacijų, jų tarpe Kanados me
nų taryba, Kanados paveldo mi
nisterija.
Pagerbimas buvo
transliuojamas per CBC televi
ziją birželio 27 d.
Timothy Findley, populia
rus ir produktyvus Kanados ra
šytojas, mirė sulaukęs 71 metų
amžiaus. Gimė 1930.X.30 To

ronte pasiturinčių inteligentų
šeimoje, nuo mažens mėgo kny
gas, meną. Baigęs vos dešimtį
klasių mokyklos, mokėsi baleto,
vėliau vaidybos; sėkmingai, nes
1950 metais jau vaidino Stratfordo Šekspyro festivalyje šalia
žymūno Alec Guinness, kuris jį
rekomendavo žinomai D. Brita
nijos vaidybos mokyklai. Vėliau
bandė savo talentą rašydamas
romanus, kurių trečiasis - The
Wars - pelnė premiją. Vėliau
sekė daugiau romanų ir vaidini
mai (Famous Last Words - 1981
m., Headhunter - 1993 m., Pilg
rim - 1999 m. ir kt.) bei tarptau
tinis pripažinimas. Autoritari
nių ideologijų smerkimas, di
džiųjų industrialistų besaikis iš

naudojimas bei galybės piktnau
džiavimas buvo dažnos temos jo
veikaluose. T. (“Tiff”) Findley
buvo apdovanotas ne tik Kana
dos žymenimis (Order of Cana
da, dvejomis gen. gubernato
riaus premijomis už romaną
The Wars 1977 m. ir dramą Eli
zabeth Rex 2000 m.), bet ir
prancūzų Chevalier de l’ordre
des arts et des lettres 1996 m.
“Opera Ontario” 2002/03
metų sezonas jau paskelbtas.
Jame, kaip visuomet, bus trys

operos ir renginys, vadinamas
Popera, savotiškas koncertas su
orkestru ir solistais, dažnai iš
anksto nepaskelbtais, netikėtais
svečiais. Pirmoji sezono opera,
G. Puccini La Boheme, su Sally
Dibblee (Mimi), Marc Hervieux
(Rodolfo), Mirela Tafaj (Musetta), Gregory Dahl (Marcello),
bus Hamiltone (Ontario) š.m.
spalio 19, 24 ir 26, KitchenerWaterloo (Ontario) lapkričio 1.
Toliau seka Popera (lapkričio
28, 30 Hamiltone ir lapkričio 29
Kitchener) su paskelbtais sve
čiais - Mississauga Choral So
ciety ir kitais netikėtais solistais.
2003 m. sausio 25, 30, vasario 1
(Hamiltone) ir vasario 7 (Kit
chener) bus rečiau statoma, bet
melodinga Leo Delibes (18361891) opera Lakme, su Jane
Archibald (Lakme), Stuart Ho
we (Gerald), Anita Krause
(Mallika), Alfred Walker (Nilakantha). Tai meilės istorija tarp
britų ateivio ir bramanų dvasiš
kio dukters XIX š. Indijoje. Se
zonas bus baigiamas trankia
linksma G. Donizetti opera La
Fille du Regiment (pulko dukra)
su maža, bet energinga gražia
balse kanadiete Tracy Dahl
(Marie), tenoru Bruce Sledge
(Tonio), kuriam vienoje arijoje
teks išdainuoti net devynias
aukštosios skalės C gaidas,
Odette Beaupre (Marquise de
Berkenfeld)', 2003 m. kovo 29,
balandžio 3 ir 5 Hamiltone, ba
landžio 11 Kitchener. Šios ope
ros meno direktorius, steigėjas
ir jos siela - dirigentas Daniel
LiPtonG.K.

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD
(1 PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

MARGUTIS

4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3
Fax:(416)233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: 141<» 233-46411

Ontario Finansų ministerė Janet Eckee (kairėje) birželio 17 d. pristatė
ketvirtąjį konservatorių biudžetą, kuriame ypatingas dėmesys
skiriamas sveikatos priežiūrai, švietimui ir aplinkos svarinimui.
Dešinėje - premjeras Ernie Eves
Nuotr. PC Research & Services

°'MARGIS PHARMACY
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IRBUNETAS,KĄMESMOKAM, BETKAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”
♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus
PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka ’ head office.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

■

Tel.: (416)535-1944

Faksas:(416)536-6268

=

TAUTINĖ OLIMPIADA: Šiau
lių miesto parko estradoje buvo iš
kilmingai atidaryta III-oji Lietuvos
tautinė olimpiada. Iš Saulės mūšio
vietos atneštu degalų buvo įžiebta
ugnis, o žaidynių dalyvius ir svečius
pasveikino prezidentas Valdas
Adamkus. Valstybinę vėliavą iškėlė
viena iš geriausių Lietuvos dvirati
ninkių Edita Pučinskaitė, o olimpi
nę - šalies vyrų krepšinio rinktinės
ir “Šiaulių” komandos treneris An
tanas Sireika. Po to parko estrado
je vyko tradicinis festivalis “Count
ry Joninės”. Olimpiadoje dalyvauja
apie 1500 sportininkų ir varžosi 22iejose sporto šakose. Dauguma var
žybų vyksta Šiaulių miesto sporto
aikštynuose. Vilniuje vyksta plauki
mo, vandensviedžio ir šaudymo,
Kaune - buriavimo, o Trakuose irklavimo varžybos.
Pastebėta, kad Tautinės olim
piados populiarumas pamažu blės
ta ne tik tarp Lietuvos sportininkų,
bet ir užsienyje gyvenančių lietuvių
atletų. Iš užsienio yra užsiregistravę
tik apie 15 sportininkų. Galvojama,
ar iš viso beapsimoka tęsti toliau
šią tradiciją? Buvo suspėta jau ir
pagerinti vieną Lietuvos rekordą.
Sunkiaatletis klaipėdietis Aurimas
Bulauskas (svorio grupė per 105
kg), išstūmė 203 kg sveriančią štan
gą ir pagerino Lietuvos rekordą
(ankstesnis - 202.5 kg).
KREPŠINIS: Niujorke vyku
sioje Šiaurės Amerikos valstybinės
krepšinio dr-jos (NBA) naujokų
biržos antrajame rate, 50-uoju šau
kimu Lietuvos krepšininką Darių
Songailą pasirinko “Boston Cel
tics” klubas. Tarp kandidatų buvo
dar trys Lietuvos krepšininkai - Ar
vydas Macijauskas, Gintaras Ka
džiulis ir Saulius Kuzminskas. Lie
tuvos krepšinio rinktinė dalyvavo
“Akropolio” (Graikija) varžybose
ir laimėjo antrąją vietą, o “Alassio
Cup” (Italija) - trečiąją. Dukart
olimpinė čempionė - krepšininkė
Angelė Rupšienė 50-ojo gimtadie
nio proga buvo apdovanota “Olim
pine žvaigžde”.
ŠACHMATAI: Batumi (Gru
zija) Europos vyrų šachmatų čem
pionate tarptautinis didmeisteris
kaunietis Šarūnas Šulskis surinko
8.5 taško iš 13 galimų ir tarp 101
dalyvio užėmė šeštąją vietą.
LENGVOJI
ATLETIKA:
Lenkijoje vykusiame Europos jau
nių čempionate Lietuvos orientaci
ninkas S. Krėpšta jaunių iki 18 me
tų varžybose klasikiniame take iš
kovojo aukso medalį. Estafečių var
žybose antrąsias vietas užėmė Lie
tuvos merginų iki 16 metų rinktinė
ir vaikinų iki 18 metų komanda, ir
trečiąją vaikinų iki 16 metų koman
da. Rungtynėse dalyvavo apie 200
sportininkų. Lietuvos maratono bė
gikas A. Balčiūnas Lenkijoje 42 km
195 m nuotolį įveikė per 2 vai. 24
min. 45 sek. ir laimėjo pirmąją vietą.

PLAUKIMAS: Maskvoje vyks
tančių tarptautinių jaunių žaidynių
plaukimo varžybose kaunietis R.
Šalčius 50 m. nuotolyje peteliške iš
kovojo bronzos medalį (25.60 sek.)
ir 100 m. nuotolyje peteliške - auk
so (55.65 sek.) Taip pat tose žaidy
nėse sidabro medalį iškovojo penkiakovininkas V. Stanislovaitis, o
bronzą - 100 m bėgikė L. Grinčikaitė. V.P.

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME
1.15%
1.15%
1.15%
1.35%
2.50%
2.75%
3.50%
4.00%
1.60%
1.85%
3.00%
3.25%
4.00%
4.50%
1.00%
2.10%
3.25%
3.50%
4.25%
4.75%
1.00%
1.00%
1.35%
1.00%

IMAME

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS)
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS
Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., 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

Cirrus

MasterCard

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

stra Travel_______
& Services Inc
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.
Dėmesio! Organizuojama kelionė į Lietuvą rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d.

Tel: 416 538-1748 1-866-566-13S6 (nemokamas) FAX: 416 538-4390
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Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,
prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai

Skautų veikla
• Romo Kalantos Toronto
skautų vyčių būrelis susitiko
Etienne Brule parke antradienį,
birželio 25, atšvęsti sėkmingai pra
ėjusių veiklos metų. Tenai juos su
tiko ne tik būrelio vadas skautas vy
tis Rimas Pečiulis, bet ir puikus,
deja, karštas 30° oras. Skautai vy
čiai ir būrelio pavaduotojai Vincas
Liačas ir Saulius Simonavičius nu
pirko įvairaus maisto. Skautai vy
čiai kandidatai Jonas Wilkinson ir
Andrius Rusinas ir skautai vyčiai
Romas Jonaitis ir Malas Stanevi
čius sušilę kepė “hamburgerius”.
Šito “BBQ” tikslas buvo ne tik vi
siems kartu pabūti, bet ir pasi
džiaugti gera šio sezono veikla.
Šiemet būrelis priėmė naujų
kandidatų, kurie aktyviai visus me
tus vadovavo jaunesniems skau
tams. Būrelis talkino tuntui beruo
šiant skautų Kūčias, dalyvavo kalė
diniame giedojime “Vilnius Ma
nor”. Kaziuko mugėje kovo mėnesį
būreliui labai sekėsi pardavinėti jų
pačių
pagamintą “Didžpėdžių
krupniką” ir vyčių aprangą. Be šitų
akivaizdžių įvykių, buvo vykdomos
reguliarios sueigos. Kadangi dau
guma būrelio narių sunkiai dirba
ruošdamiesi egzaminams aukštes
nėse mokyklose, būrelio veiklą lai
kome sėkminga. Šiame “BBQ” vy
čiai pasidžiaugė ir gamta. Žaidė
amerikietišką futbolą, atsigaivino
parko oru. O dabar visi nekantriai
lauks DAR šviežesnio oro “Romu
voje” šią vasarą, per jubiliejinę 40mečio stovyklą. Iki to laiko Romo
Kalantos būrelis linki visiems geros
sveikatos, kad visi galėtume susi
tikti “Romuvoje”.
Saulius Simonavičius, kor.

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%

už 30-89 d.
term. Indėlius
už 90-179 d. term. Indėlius
už 180-364 d. term. Indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP Ind. (var. rate)
už RRSP 1 m. term. ind.
už RRSP 2 m. term. ind.
už RRSP 3 m. term. ind.
už RRSP 4 m. term. ind.
už RRSP 5 m. term. ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

patarnauti

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255

fax

416 762-8853

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į Lietuvą - patogūs persėdimai, su proga aplankyti ir įvairius kitus Europos
kraštus! Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!
TURIU DAR VIETŲ TURISTINĖSE/MALDININKŲ KELIONĖSE:
įdomūs maršrutai, patogūs viešbučiai, kelionės vadovas!
Su pusryčiais ir vakariene. Prieinamos kainos! Teiraukitės!
27 rugsėjo, 13 dienų - Austrija, Šveicarija, Prancūzija-Liurdas, Monte Carlo
20 spalio -12 dienų Italija ir Vatikanas
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

R/tpnpi |Q

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

@

Tel. 416 531-4800

MtUtLIb
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 ( RANKAS PER 7 DARBO
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.
* * *

Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.
Minutė j Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c,
arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELi(U

Tėviškės žiburiai

Sveikiname mielus tėvelius
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NORKUS

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.

DANUTĘ ir ALEKSĄ KERŠIUS
Jūsų 50-ties metų vedybinio gyvenimo
auksinio jubiliejaus proga
LINKIME GERIAUSIOS SVEIKATOS IR SĖKMĖS
TOLIMESNIAME GYVENIME

Weat Floalty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu į staigos tel.

Su meile duktė Linda ir žentas Fredas

416 769-1616, namų - 416 769-3577
Nemokamas namų į vertinimas

Pasaka iš gyvenimo
Dantų gydytoja

saulėlydį
ALĖ RŪTA

Ji būdavo nepagydoma sva
jotoja. Mėgdavo žiūrėt į saulė
lydį. Ne, jai nebūdavo liūdna,
kad baigiasi diena. Gražios tarp
debesėlių rausvos spalvos, tyki
ramuma...
Jos tėviškės kluone prie
tvenkinio augo trys berželiai,
kuriuos pasodino kaimynas Sta
siukas. Mat jis pastebėjo pro
savo langą žiūrėdamas, kad
mergaitė ten vaikšto, dainuoja
arba stovi prie ajeruoto tven
kinio vandens ir žiūri į vakarus,
į saulėlydį...
Stasiukas slapčiomis, atsine
šęs iš miškelio išsikastus berže
lių jaunus daigus, pasodino tris
ant paties tvenkinio kranto.
Žmonės kalbėjo, kad jam “ne
visi namie”... Bet mergaitė jam
(vėliau sužinojusi) padėkojo ir jį
susitikusi visada nusišypsodavo
arba jį prakalbindavo, bet jisai
greit sprukdavo šalin.
O berželiai augo. Visi trys
lygiai liekni, šakoti, visų lieme
nys balti. Jų lapų mirgėjimas
(ypač saulei leidžiantis) ir švel
nus ošimas buvo taip raminan
tys! Ją apimdavo nenuvokiamas
ilgesys ir drauge ramybė. Ji ten
užmiršdavo egzaminų rūpes
čius, nepriteklius, romantines
sėkmes ir nesėkmes. Prie berže
lių stovėdama ji buvo laiminga,
kažko ilgėdamasi, lyg laukda
ma... Ji net nesitikėjo, kad kas
ateis - nieko ji konkretaus ne
troško. Žvelgdama į saulėlydžio
rausvas varsas dangaus pakraš
tyje, ji vakaruose lyg juto kaž
kokią ypatingą ateitį, lyg išsipildančią svajonę, lyg jos gyvenime
kažką lemtingo, labai svarbaus,
įdomaus...
Stasiukas paslapčia surentė
ir nedidelį medinį suolelį, įstatė
tarp berželių. Atsisėdusi ji galė
davo žiūrėti ir į žalsvų tarp aje
rų tvenkinio vandenų ir pasi
kreipusi kairėn - į dangų, į sau
lėlydį. Tie saulėlydžiai (vasarą)
būdavo virš miškelio. Mergaitė
sėdėdavo iki saulė įkrisdavo į
miško gelmę, o spalvų - violeti
nių, melsvų, rausvų su pilkais
debesų ruožais dar ilgai tvyro
davo virš miško, išsklisdami to
lyn į pakraščius, į dangaus gilu
mas, ir pagaliau visa nuo dan
gaus nušluodavo pilka tamsa.
Arba, dar nesutemus, ją
motina pašaukdavo vakarienės.
Kaip nepaklausys? Tas švelnus

šauksmas, jos vardas motinos
lūpose, ataidėdavo nuo namų
priebučio per sodą, kluoną - iki
berželių prie tvenkinio.
Bet niekas nesitęsia amži
nai. Mergaitė išklydo iš tėviškės
- toli į vakarus... Iškeliavo į am
žinybę motina, Stasiukas, vis
buvęs toks geras, nors ir “ne visi
namie”...
Mergaitė išklydo į saulėly
džių pusę, į Vakarus, kur ją
traukė nenusakomas ilgesys. Ji
tapo moterimi. Jos gyvenimas
išsišakojo ir sulapojo džiaugs
mais ir vargeliais. Bet ar jai
vienai taip? Gal tik ji viena
turėjo ir paliko tolumose tuos
tris berželius, virtusius dideliais
beržais ir taip sustorėjusius, kad
jų liemenys susiglaudė net suo
lelį nustūmė. Gal tvenkinyje
nuskandino?
O nė vienas gyvenimas ne
nuskęsta prapultin nei užmarš
tin. Gyvenimas kiekvienas susi
laukia saulėlydžio.
Mergaitė irgi susilaukė tik
ro saulėlydžio. Ne tokio, į kurį
beveik džiaugsmingai žvelgdavo
nuo berželių. Ne tokio, bet ir
panašaus... Dabar ji nebesėdėjo
prie berželių, apkabinusi baltą
liemenį ar įsitvėrusi virpančiais
lapais šakos... Dabar ji laikėsi
už gyvenimo visomis savo silps
tančiomis galiomis, bet žvelgė į
saulėlydį - simbolišką, į savo gy
venimo pabaigą...
Ir... ilgėjosi. Ko? Užgęstan
čių jos gyvenimo varsų, už patir
tų spalvingų momentų ir už
juodų vargo ir skausmo debesų
ji ilgėjosi... Nesuprantamo, ne
nujaučiamo - kažko... Ji tuo ti
kėjo! Už gyvenimo saulėlydžių
yra Kažkas... Jos brangieji,
anksčiau už ją išėję, gal jau pa
tyrę? Ir ji patirs. Kai saulė nu
skęs už jos gyvenimo miško, kai
jos patirtos varsos ir spalvos išsklis jos palikuonyse, ji bus jau
už visko: už tų saulėlydžių, už
aušrų, už vidudienio saulės, už
audringų debesų ir už pavasarių
vėjo dvelkimų.
O ką ji ten patirs? Ji nežino.
Nes iš tenai niekas nesugrįžta
apsakyti. Bet jeigu saulėlydžiai
su ilgesiu jai atneša ramybę ir
slaptą džiaugsmą, ji žino, kad ir
paskutinis saulėlydis - jos gyve
nimo turės jai atnešti išsiilgtą
džiaugsmą.
Užtai ramu jai ir dabar
žvelgti į saulėlydį, gražu ilgėtis
ir laukt išsipildymo.
<5^.
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Slaugos namai “Labdara”
jau atidaryti! Ontario provinci

jos sveikatos ir ilgalaikės prie
žiūros ministerija patikrinus
naująsias patalpas ir personalą
birželio 19 d., suteikė slaugos
namams “Labdara” teisę atida
ryti savo duris pirmiems pen
kiems įnamiams. Vyko penkių
dienų orientacijos programa
tarnautojams, o po to, birželio
25 d. atvyko jų pirmi globoti
niai. Norintys apžiūrėti patalpas
yra kviečiami skambinti Lisai,
telefonu 416-232-2112 susitarti
dėl laiko. Liepos 21 d. bus
“Open House” priėmimas lietu
viams nuo 10.00 v.r. iki 2.00
v.p.p. Lankytojų skaičius turi
būti ribojamas, nenorint įnaDĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima
kreiptis į Canada Post Customer
Service skambinant tel. 1-800267-1177. Duokite savo adresą ir
pašto kodą, kurie bus registruo
jami kompiuteryje. “TŽ” tarnau
tojai paruošia laikraščius siunti
mui pagal Kanados pašto nuro
dymus, ir jų vykdymas keletą
kartų buvo tikrinamas pašto at
stovų. Laikraščiai pasiekia pašto
įstaigą antradieniais, ne vėliau
10 v.r.
(Leidėjai)

miams sudaryti nepatogumų,
tad apžiūrėjimui geriau derinti
atskirą laiką. Oficialus atidary
mas vyks rugsėjo viduryje.
Slaugos namų administrato
riai yra “Met Cap Living”. Jų
nuožiūra vyksta tarnautojų sam
dymas. Visi lietuviai ar kiti no
rintys slaugos namuose dirbti
turi turėti atitinkamą paruoši
mą. Slaugės turi turėti Ontario
slaugių kolegijos (Ontario Col
lege of Nurses) pažymėjimą.
Pagalbiniai prižiūrėtojai turi bū
ti baigę 9 mėnesių kursus Geor
ge Brown, Humber arba kitose
kolegijose. Virtuvės personalas
ir kiti tvarkytojai irgi turi būti
atlikę toms sritims skirtus kur
sus. Norintys prisidėti savano
rišku darbu prašomi skambinti
Silvijai Freimanienei telefonu
416 232-2112, ext. 403. Lietuvių
Namai ir “Labdaros” slaugos
namų statybos komitetas dėkoja
visiems lietuviams, kurie per
praėjusius 12 metų kantriai ir
dosniai prisidėjo‘prie šių gražių
namų statybos aukomis ir
darbu.
Jonas Rimas Juodis,
Toronto Lietuvių Namų
valdybos ir Slaugos Namų
statybos komiteto pirmininkas

Nuotr. D. Puterienės

Toronto gintariečiai tautinių šokių sūkuryje Anapilio salėje metiniame koncerte

Gintarė Sungailienė, d.s„ d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526
Jaunieji torontiškio “Gintaro” šokėjai metiniame koncerte Mississaugos Anapilio salėje
Nuotr. D. Puterienės

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
KODINIAI MUZIEJUI

1997 m. įsteigtas Lietuvos radi
jo ir televizijos muziejus šiuo metu
savo fonduose jau turi daugiau kaip
1,000 radinių. Daugelį muziejaus
rodinių dovanojo radijo klausytojai
ir televizijos žiūrovai.
Dar reikėtų senų radijo mikro
fonų, patefonų, gramofonų, radijo
ir televizijos pirmųjų aparatų, tran
zistorių, radijo taškų, kino ir video
kamerų.
Gal žinote ar turite radijo apa
ratų, kuriais pokario metais naudo
josi Lietuvos partizanai?
Muziejui taip pat reikalinga li
teratūra apie Kauno radiofoną ir jo
darbuotojus. Neturime nė vieno ra
dinio iš prieškarinio Kauno radio
fono. Gal kas turite, ar žinote kur
jų būtų galima rasti?
Justinas Bautrėnas,

LRT istorijos muziejus,
Lietuvos radijas ir televizija,
S. Konarskio g. 49, LT2600,Vilnius, Lithuania.

***

pirkti naujų pašto ženklų. Kai pra
bėgo truputis laiko, jis pasakė, kad
V. Paulionis turi filatelistų būrelį.
Nuo tada jis man ir visiems kitiems
bendraminčiams padeda.
Jurga,

***

Kelmė

Filatelija yra brangus dalykas.
Pas mus Kelmėje nėra nei vienos
filatelijos parduotuvės. Už mokslo
metų pabaigoje gautus pinigus pa
sipildžiau pašto ženklų rinkinį nau
jais kitų šalių ženklais.
Alina Urbutytė,

***

Pašto ženklai man reiškia labai
daug. Aš juos rinkti pradėjau, kai
penktoje klasėje dalyvavau pašto
ženklų konkurse. Ten reikėjo iš
rinkti patį gražiausią pašto ženklą.
Aš laimėjau pašto ženklų rinkinu
ką. Nuo tada mes su draugėmis
varžėmės, kuri daugiau surinks paš
to ženklų.
Kristina Kalvaitytė,

***
Jūsų pagalba tikrai labai
naudinga. Lietuvoje yra sunku įsi
gyti pašto ženklų, nes jie labai
brangūs, ir jų mes įsigyti nelabai
galime. Be to, yra mažai filatelijos
parduotuvių.
Vaida,

Kelmė

**♦
Aš pašto ženklais pradėjau do
mėtis tada, kai dalyvavau piešinių
konkurse, už dalyvavimą gavau ke
lis vokus, su pašto ženklais. Jie man
labai patiko ir juos aš labai saugo
jau. Po kurio laiko sužinojau, kad
mano klasiokas renka pašto ženk
lus. Mes su juo keitėmės, ėjom

ŽUVUSIEJI PRIE AŠMENOS

Mieli broliai, Vietinės rinkti
nės savanoriai, noriu prisiminti gra
žiausias jaunystės dienas ir tą tam
sų, graudų laiką, kuomet geriausius
mūsų tėvus, brolius, tarnautojus,
pareigūnus vežė į Sibirą, grūdo į
kalėjimus, kankino badu ir kulkom.
Mes tą matėm ir nedrebėjom sto
dami savanoriais ginti brangios tė
vynės ir menkais ginklais. Nebijo
kim ir dabar aukoti pinigų, kad ga
lėtume savo brolius savanorius par
sivežti iš Ašmenos į savo laisvą Tė
vynę, kurios ginti ir buvom išėję.
Tam tikslui Toronte “Paramoje”
atidaryta sąskaita 14143. Čekius ra
šyti Kanados lietuvių bendruome
nei (išduos pakvitavimus). Aukoto
jai bus skelbiami spaudoje. F.M.
PAGALBA KAUNIEČIAMS

Kauno kartų namuose gyvena
25 seneliai ir 9 motinos su kūdi
kiais. Taip pat Kauno kartų namai
globoja apie 50 šiuose namuose gy
venusių motinų su vaikais.

direktorė
PAŠTO ŽENKLAI

Jau 6 metai vyksta nuoširdus ir
dalykiškas Kelmės J. Graičiūno
gimnazijos jaunųjų filatelistų būre
lio bendradarbiavimas su Toronto
lietuvių filatelistų ir numizmatikų
draugija, jos pirmininku A. Lauri
naičiu, sekretoriumi A. Samsonu.
Draugija siunčia pašto ženklus, me
džiagą, reikalingą parodų organiza
vimui, moksleiviams, rinkinius pa
rodoms, pinigines premijas.
Gauti pašto ženklai, piniginės
premijos skatina moksleivius pla
čiau domėtis, plėsti savo rinkinius,
paruošti temines pašto ženklų pa
rodas ir jas parodyti bendraam
žiams, visuomenei. Tai plečia jau
nųjų akiratį, verčia ieškoti iškilu
siems klausimams atsakymų litera
tūroje, enciklopedijoje, interneto
puslapiuose.
Kelmės J. Graičiūno gimnazi
jos filatelistų būryje per 30 moks
leivių. Jų skaičius kasmet kinta: vie
ni baigia mokyklą - išeina, o papil
do mažesnieji moksleiviai. Su jau
naisiais filatelistais įvairių sukakčių
ir paminėjimų proga paruošėme
per 10 įvairių teminių pašto ženklų
parodų.
Aktyviausi filatelistų būrelio
nariai yra: Artūras ir Vilius Miklovai (I ir IV klasės), Vaiva Patkevičiūtė (VIII), Jurgita Vingelevičiūtė
(VIII), Alina Urbutytė (VIII), Gin
taras Laucius (II), Rugilė Gečaitė
(VI) ir kiti. Jie paruošė jau po kele
tą teminių parodėlių.
Moksleivių rinkiniai nėra dar
gausūs, tačiau, padedant torontiečiams, jie didėja. Lietuvoje pašto
ženklų rinkimas yra brangus, ypač
jaunimui: pašto ženklams, albu
mams, parodinei medžiagai įsigyti
reikia nemažai pinigų. Torontiečiams ir man padedant, šią proble
mą išsprendžiame.
Jaunimo skatinimas reikalin
gas ir tam, kad mes, vyresnieji turė
tume kam perduoti savo patirtį, pa
likti rinkinius, plėtoti pašto ženklų
rinkimą.
Valerijus Paulionis,

J. Graičiūno gimnazijos mokytojas,
filatelistų būrelio vadovas

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416)

LN Slaugos namai “Labdara” atidarė duris š.m. birželio 25 d. Iš k.:
pirmininkas JONAS RIMAS JUODIS, administratorė JOAN CIUPEK,
archit. VAIDOTAS PALYS. Už jų - savanoriškų paslaugų koordinatorė
SILVIJA FREIMANIENĖ
Nuotr. R. Jonaitienės

DEIXJTZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677
Advokatas

ALG/S S. PACEV/Č/US PACE, b.sc.,llb.
PACE, JOHNSON

Loreta Kudarienė,

Kelmė

Kelmė

Aš labai dėkoju už tai, kad Jūs
atsiunčiate mums pašto ženklų, kai
jų gauti yra labai sunku, o Jūs siun
čiate nemokamai!!! Atsiųstus pašto
ženklus renku ir surengiu su moky
toju Valerijumi Paulioniu parodas.
Jūsų Vaiva,
Kelmė

2002 m. birželio mėn. Kauno
kartų namai gavo labdarą iš Kana
dos labdaros organizacijos “Pagal
ba Lietuvos vaikams”.
Tėve, išliek gailestingąją savo
meilę vargšams ir apleistiems. Duok
man širdį, panašią į Tavo, kad rem
čiau ir guosčiau tuos, kuriais niekas
nesirūpina. Padėk man būti Tavo
sios meilės nešėju stokojantiems.
Nuoširdžiai dėkojame Kana
dos labdaros organizacijai “Pagalba
Lietuvos vaikams” ir jos vadovei EI.
Gudinskienei bei visiems šio fondo
rėmėjams už suteiktą labdarą Kau
no kartų namų gyventojams.
Telaimina Dievas jūsų gerus
darbus.

763-5161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

5110 Dundas ST. W.
(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)
▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

416 769-0674

Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair),

Toronto, Ontario M6N 3P7

10 psi. »
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Birželio 26, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Jonas Vėgelis, 84 m.
amžiaus.
- Niagara Falls mirė 102 m.
amžiaus a.a. Stepas Ulbinas, tėvelis
mūsų Gerojo Ganytojo šventovės
choro vadovo ir vargonininko Algio
Ulbino.
- Londone mirė a.a. Vytautas
Baliūnas, brolis mūsų parapijiečių
Onos Dementavičienės ir Vinco
Baliūno.
- Tuoktis ruošiasi Algis Rašy
mas su Jūrate Jocyte.
- Liepos 5 yra pirmasis mėnesio
penktadienis. Tą dieną Lietuvos
kankinių šventovėje Mišios bus va
kare 7 valandą. Po Mišių - Šventoji
valanda prie išstatyto Švenčiausiojo.
- Žodis tarp mūsų lieposrugpjūčio knygelių laidą platina
Albina Augaitienė sekmadieniais
parapijos salėje.
- Lietuviškasis jaunimas, suva
žiavęs į Pasaulio jaunimo dienas
Toronte, lankysis Anapilyje liepos
25, ketvirtadienį nuo 12 iki 2 v.p.p.
ir čia pietaus. Jei kas galėtų padėti
tą dieną jaunimo priėmime, pra
šome skambinti į kleboniją tel. 905
277-1270.
- Mišios liepos 7, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Morkūną;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už
a.a. Joną Gaivelį (XV metinės);
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje
liepos 6, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a.
Alę Dirsienę.

- Praeitą sekmadienį, 10.30 v.r.
Mišiose koncelebravo kun. Laury
nas Kemėšis, kuris yra apsigyvenęs
“Labdaros” lietuvių slaugos namuo
se Toronte.
- Pirmais mėnesio penktadie
niais kunigai lanko senelius ir ligo
nius namuose ir prieglaudose iš
anksto susitarus. Pirmo mėn. penk
tadienio Mišios ir Šv. valanda - 7 v.v.
Išpažinčių klausoma prieš Mišias.
’ - Gyvojo Rožinio dr-jos nariai
pirmą mėnesio šeštadienį renkasi
Rožiniui ir Mišiom 10.30 v.r.
- Liepos 22, pirmadienį, nuo 6
v. v. šeimos pasiima Pasaulio jaunimo
dienos maldininkus iš parapijos ir'
veža juos į savo namus nakvynei.
- Parapijos organizuojamoje
maldininkų kelionėje į Lietuvą, š.m.
rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d. dar
yra keletas vietų. Kreiptis į “Astrą”
tel. 416-538-1748. Maldininkus ly
dės parapijos kunigai Eugenijus Jur
gutis, OFM, ir Edis Putrimas.
- Šį sekmadienį, liepos 7, “Kre
tingos” stovyklavietėj Vasagoj 11 v.
ryto Mišiomis prasidės pirmoji para
pijos stovykla lietuviškai kalbančiam
jaunimui ir baigsis liepos 20 d. Tėvai
yra prašomi atvežti ir užregistruoti
vaikus tarp 9-11 v.r. Kita stovykla
lietuviškai nekalbantiems lietuvių
kilmės vaikams vyks liepos 28 - rug
pjūčio 10 d.d. Šeimų su vaikais sto
vykla, kurią organizuoja Linas ir Vir
ginija Zubrickai (tel. 416-767-9066)
vyks rugpjūčio ll-17d.d.
- Mišios sekmadienį, liepos 7: 8
v.r. už a.a. Kazimierą Čiurlį; 9.15 v.r.
už a.a. Emiliją Dickson; 10.30 v.r. už
a.a. Oną Grigaravičienę, už a.a. Ve
roniką Zaleckienę, už a.a. Juozą ir
Agotą Vainus; 12 v.d. už gyvus ir mi
rusius parapijiečus.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldų liepos 7, 14 ir 21
nebus. 'Pamaldos vėl prasidės liepos
28 d., 9.30 v. ryto. Pradedant liepos
28 d. pamaldos vyks kas sekma
dienį 9.30 v. ryto iki kitų metų pir
mojo liepos sekmadienio, kada vėl
sugrįšime į seną tvarką.
- Pamaldos rugpjūčio 4 d., 9.30
v ryto su Šv. Komunija.
- Visais reikalais malonėkite
paskambinti parapijos tarybos pir
mininkui Petrui Šturmui, 905 2743529.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejų neseniai aplankė
svečiai iš British Columbia provin
cijos, taip pat iš įvairių JAV vie
tovių, iš Lietuvos ir Anglijos.
- Pirmadienį, liepos 15, mu
ziejus bus uždarytas, nes tą dieną
muziejaus vedėja dr. R. Mažeikaitė
skaitys pranešimą istorikų konfe
rencijoje Olandijoje.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 30 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 189 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN kultūros komisijos na
rys R. Poškus. Svečių knygoje pa
sirašė K. Petrauskienė ir L Salumonienė iš Kauno.
- Valdybos posėdis - liepos 4,
ketvirtadienį, 7 v.v.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima papietauti ir pasi
skaityti naujausių žinių iš Lietuvos
dienraščių, pasižiūrėti Lietuvos te
levizijos laidų, pasinaudoti interne
to tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. V.
Augėno atminimui aukojo: $50 A. S. Urbonavičiai; $25 - A. Žvirblys; a.a. K. Šapočkino atminimui
$100 - J. L. Yčai. Slaugos namų
komitetas dėkoja visiems už aukas.
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose
arba jas siųsti adresu: Labdaros
fondas, Lietuvių slaugos namai,
1573 Bloor St. W., Toronto, ON,
M6P 1A6.

Antano ir a.a. Monikos
Bumbulių gyvenimą bei jų meilę
lietuviškam žodžiui, taip pat
tėtės ilgametį bendradarbiavimą
Tėviškės žiburiuose atmindamos,
dukros Vida ir Rima su šeimo

mis aukojo TŽ $1,000. Leidėjai
dėkingi aukotojoms už gražią
paramą lietuviškai spaudai.

Jubiliejinis “Paramos” kre
dito kooperatyvo pokylis įvyks
š.m. spalio 5, šeštadienį, Toron

to Lietuvių Namų didžiojoje sa
lėje. Programoje: sol. Irėna Mil
kevičiūtė, užkandžiai, šilta vaka
rienė. Bilietų kaina 50 dol. as
meniui. Bilietus iš anksto gali
ma užsisakyti pas J. Vingelienę,
tel. 416 233-8108.
Ambasadoriui Rimantui Šid
lauskui išvykstant iš Kanados

perimti naujas pareigas Mask
voje, Kanados lietuvių bendruo
menės krašto valdyba Toronte
surengė išleistuves jam ir jo šei
mai. Prisikėlimo parapijos pa
talpose birželio 26 d. atsisveiki
nimo vakarienėje dalyvavo ge
neralinis garbės konsulas Haris
Lapas ir ponia Gražina La
pienė, KLB valdybos, Toronto
apylinkės valdybos nariai bei ki
ti veikėjai. Vakaro programai
vadovavo KLB valdybos narė
Rasa Kurienė, pristačiusi svei
kintojus bei dovanėles amba
sadoriui. Atsisveikinimo žodžius
tarė KLB pirmininkė Rūta Ži
linskienė, Toronto apylinkės
pirmininkė Dana Garbaliauskienė; buvo perskaitytas laiškas
ir Policijos projekto vadovo Ted
Price. Taip pat žodį tarė Ka
nadoje viešinčios Lietuvos vy
riausybės delegacijos vadovas,
vyriausybės kancleris Zenonas
Kaminskas. Jis pasidžiaugė di
deliu skaičiumi lietuvių kilmės
aukštų tarnautojų Kanados val
džioje. Ambasadorius Šidlaus
kas visiems padėkojo, šiltais žo
džiais prisimindamas savo laiką
Kanadoje ir malonius ryšius su
vietiniais lietuviais.
Dl.
Tėvelių Danutės ir Alekso
Keršių 50 metų vedybinio gyve

nimo sukakties proga duktė
Linda ir žentas Fredas Tėviškės
žiburiams aukojo $50.
A. a. Kaziui Šapočkinui mi

rus, užjausdami jo žmoną mielą
Niną ir dukrą Ramintą su
šeima, Apolinaras ir Sabina
Gotceitai Tėviškės žiburiams
aukojo $50.

“Aušros Vartų parapija gieda”

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai atlieka jų pačių sukurtą vaidinimą mokslo metų
užbaigtuvėse
Nuotr. R. Puterio

Maloniai kviečiame į

Prisikėlimo parapijos
kredito kooperatyvo

M

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

š.m. liepos 11, ketvirtadienį,

LITAS

nuo 12 v.d. iki 6 v.v.
Lauke vyks vaišės visiems PP banko nariams.
Visą dieną Jums maloniai šypsosis ir
aptarnaus banko darbuotojai.
►4<
Kredito kooperatyvo valdyba ir vedėja
V., .-..r...-.,,....,.,.,.,....-.

LIETUVIŲ PROGRAMA
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI kartu su jaunimu, atvykusiu iš Lietuvos,
Seinų-Punsko krašto, JAV bei įvairių Kanados apylinkių

susipažinimo gogužinėjo
š.m. liepos 23, antradienį, 12 v.d.
High Park, Toronto (nuo Bloor gt. einant High Park Blvd, rezervuotą vietą rasite dešinėje pusėje)
PJD MIŠIOS - liepos 24, 25, 26 (treč., ketv., penkt.); ATSISVEIKINIMO Mišios liepos 27, šešt.; visos Mišios tomis dienomis 10 v.r. Prisikėlimo parapijos šventovėje.

DALYVAUS - vysk. P. BALTAKIS, Vilkaviškio vysk. R. NORVILĄ, 2 muzikiniai ansambliai:
Pranciškonų ŠLOVINIMO GRUPĖ iš Vilniaus ir REBEKA iš Plungės.
Dėl platesnės informacijos skambinti tel. 416 533-0621

2003 m. vasarą į Lietuvą. Repe
ticijos prasidės rugsėjo mėn.
Priimamas gimnazijas lankantis
jaunimas. Norintys dalyvauti,
prašomi skambinti Daliai Viskontienei tel. 416 762-8098.
Maldos diena Midlande.
Jau kuris laikas buvo norima
nukelti maldininkų kelionės
dieną į Midlandą iš pirmo rug
pjūčio mėn. sekmadienio (ilgojo
savaitgalio) į eilinį vasaros sek
madienį.
Šiemet, atsiradus laisvai vie
tai, prel. J. Staškevičiaus rūpes
čiu, susitarta su Midlando Kan
kinių šventovės vadovybe, ir
maldininkų kelionės diena skel
biama trečiąjį mėnesio sekma
dienį, rugpjūčio 18 d. Iškilmės
Midlande prasidės 2.30 v.p.p.
Kryžiaus keliais šventovės par
ke, o 3 v.p.p. iškilmingos Mišios
šventovėje.
Maldininkų patogumui bus
vėl užsakytas autobusas. Norin
tieji juo vykti registruojasi savo
parapijos raštinėje. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti.
A. a. Kazimierui Šapočkinui
mirus, užjausdami jo žmoną Niną,
dukterį Ramintą, jos šeimą, gimi
nes bei kitus artimuosius, velionies
atminimą pagerbdami Tėviškės ži
buriams aukojo: $50 - S. Draugelienė; $30 - A. B. Matulaičiai; $25
- H. E. Stcpaičiai; $20 - V. L. Sendžikai, V. Lapaitienė, T. D. Chornomaz, B. V. Saulėnai, V. Paulionis, L. Matulevičienė, A. Mikšys, J.
Pacevičienė, I. Kairienė, V. K. Gapučiai, H. I. Petkai, D. A. Keršiai,
V. P. Melnykai, J. Nešukaitis, V. L.
Nakrošiai, E. M. Kazakevičiai, A.
L. Smolskiai, P. B. Sapliai; $10-1.
Stasiulis, J. P. Barakauskai, K. V.
Latviai, B. Maziliauskienė.
Aukas surinko B. Matulaitienė
ir M. Povilaitienė.

Tel.: 766-5827

A

PASAULIO JAUNIMO DIENOS

ARTĖJA DAINŲ ŠVENTĖ
LIETUVOJE! Kviečiame jauni
mą prisidėti prie Kanados jung
tinio jaunimo choro, kuris vyks

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

LAUKIAME JŪSŲ!

Kanados lietuvių katalikų centras

Dalis lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos sekmadienio
mokyklos mokinių. Pirmoje eilėje (iš k.): Lukas Janowicz, Erika Kišenaitė,
Romas Šimkus, Alissa Dalindaitė. Antroje eilėje - Danielius Dalinda,
Daina Šimkutė, Vytas Šimkus

f. n padienį
4*U 9
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- vardas kompaktinės plokštelės
(CD), kuri buvo pristatyta muzikos
mėgėjams birželio 23 d. Tai naujai
įgiedota ir gerai įrašyta plokštelė.
Aktyvus vyrų okteto ir parapijos
choro narys Rytis Bulota vedė ofi
cialiąją dalį pasidžiaugdamas, kad
per 53 choro gyvavimo metus buvo
išleista pirmoji kompaktinė plokš
telė. Ta proga dėkojo mecenatams:
Kąnados lietuvių fondui ir Montrealio lietuvių kredito unijai “Litas”.
Po trumpą žodį tarė šioje
plokštelėje dalyvaujančių dainos
vienetų atstovai. Tai Montrealio
vyrų okteto atstovas Heroldas Gel
tonus, “Aušros” dainos vieneto Daiva Jaugelytė-Zatkovic, Andrėja
Celtoriūtė-Beniušienė ir Aušros
Vartų parapijos choro - Antanas
Mickus.
Po to R. Bulota dėkojo už me
ninę plokštelės apdailą Teresei
Keršytei-Mickienei ir technikui
Bernard Leduc. Nebuvo pamiršti ir
dirigentai: komp. Aleksandras
Stankevičius-Stankė ir muz. Lav
renti Djintcharadze. Dėkojo ir savo
žmonai Vilijai už didelę pagalbą

viską organizuojant. Buvo pakvies
tas žodį tarti mecenatų vardu Arū
nas Staškevičius.
Pranešta, kad kompaktinė
plokštelė kainuoja $15, o garsajuostė - $10. Užsisakyti galima pas An
taną Mickų, 232 Gerald, LaSalle,
Que. H8P 2A3, tel. 367-4518. Buvo
pademonstruoti keli įrašai iš naujos
plokštelės. Pabaigoje klebonas Ri
čardas Birbilas palinkėjo choris
tams gražių atostogų ir palaimino
čia paruoštas vaišes.
Stipri audra birželio 23 dienos
vakare palietė Montrealį. Išlaužė ir
išrovė medžius, nutraukė elektros
srovę, apdraskė Aušros Vartų šven
tovės stogo dalį, kuri yra priekyje
virš varpo.
Rimas Jakubauskas rengiasi
tuoktis su Estela Pinto. Jų užsakai
yra skelbiami Aušros Vartų šven
tovėje.
Birutė Nagienė, pastaruosius
25-rius metus redagavusi Nepri
klausomą Lietuvą, Lietuvos respub
likos prezidento Valdo Adamkaus
apdovanota Gedimino ordinu už
kultūrinį lietuvybės, darbą Kana
doje. B.S.

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

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

S
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U Atliekame visus paruošime
s ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

u

TEL. (416) 252-6741
66 Mimlco Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

FAX: 766-1349
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.

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

GARANTUOJAME GERĄ
DARBO KOKYBĘ
Skambinti

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

PAČIŲ priskintos arba jau

PARUOŠTOS PARDAVIMUI
Naujas raštinės adresas ir darbo valandos:

ir daržovės
PARDUOTUVĖ ir VYNINĖ

1 Resurrection Road
Toronto ON M9A 5G1

8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus nuo
Markham Rd. (Hwy. 48)

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

TEL. 905 294-3275

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!

Tinklalapis: www.whittamoresfarm. com

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Mažosios Lietuvos fondo ži
niaraštyje (2002 m. pavasaris)
paskelbta trisdešimt pirmoji au
kų suvestinė. Aukota Karaliau
čiaus krašto mokykloms ir Ma
žosios Lietuvos enciklopedijai.
Paskelbti nauji Fondo nariai:
dr. Č. K. Jonys, F. Mockus, J. A.
Šimkus, Rimantas ŽemaitaitisKuncas ir Juozas Rovas. Kana
dos lietuvių aukas priima Fondo
iždo globėja Ieva Adomavičie
nė, 250 Scarlett Rd., Apt. 1212,
Toronto, ON, M6N 4X5. Ži
niaraščio 26 psl. apimtyje pa
skelbta daug aktualių straipsnių
Mažosios Lietuvos klausimais,
pailiustruotų rečiau matomomis
nuotraukomis. Šiuo metu Ma
žosios Lietuvos fondo valdyba,
vad. dr. Jurgio Anyso, veikia
Čikagoje. Jo adresas: 614 South
Laflin Street, Townhouse F,
Chicago, IL 60607-3161, tel. 312
733-2696/ E-paštas: Janysas@condor.depaul.edu. Inf.
Patikslinimai
TŽ 24 nr. rašant apie Lietu
vos radijo stoties steigėją a.a.
inž. Aleksandrą Stankevičių įsi
brovė klaida. Šiemet - 50 metų
nuo jo mirties, ne 40, kaip
klaidingai paskelbta. Nekrologe
apie a.a. Kazį Baroną nurodytos
dvi skirtingos jo į Vokietiją išvy
kimo datos. Tikroji yra 1979 m.

Išeivijos lietuvių klierikų
studijų fondui $50 aukojo B.
Liškauskas.
Šv. Jono lietuvių kapinėms
$100 A. Tamošaitienė (a.a. An

driaus Tamošaičio V mirties
metinių proga).
Ontario ligoninėms 2002
biudžete bus skiriama daugiau
lėšų, pranešė premjeras Ernie
Eves. Šiais metais papildomus
$32.1 mln. gaus “Universi
ty Health Network” grupuotė,
kurioje veikia Toronto General,
Toronto Western ir Princess
Margaret ligoninės. Taip pat
bus skiriama $50 mln. per trejus
metus “Ontario Cancer Re
search Network” veiklai; $70
mln. vėžio gydymui; daugiau
kaip $250 mln. gydytojams ir
diagnostinėms
paslaugoms;
$200 mln. ilgalaikės slaugos ins
titucijoms ir jų plėtrai. Dalis lė
šų bus skiriama slaugymo ir me
dicinos mokslo paramai. Iš viso
šiame biudžete lėšų suma svei
katos priežiūrai sieks $25.5 bin.,
iš jų $9.4 bin. - ligoninėms.
Visa išeivijos lietuviškoji spauda
sunkiai verčiasi. Reikia paramos
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite,
paremkite juos auka, rėmėjo ar
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

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.

TEV1SKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių,
reguliari metinė prenumerata - $45.00,
rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams- $35.00
(JAV-se amerikietiškais doleriais)

Vardas, pavardė...................................................
Adresas................................................................

Siunčiu prenumeratą............. dol., auką......... dol.
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
siunčiami nemokamai šešias savaites

