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Taip buvo... taip reikėjo...
Gyvuliniai vagonai nudardėjo, nuaidėjo per Si

biro taigas ir šaltuosius vandenis... Per geliančias širdis 
išlikusių, nužmogintų, suluošintų...

I
R tyla. Beliko klaiki istorija rašomuose puslapiuo
se, tėvynės mylėtojų lūpose, artimųjų širdgėlose jau 
po daugiau negu 60 metų. Tremtis, tremtiniai, poli
tiniai kaliniai pavirto žodžiais, kuriuos vis pakartojame 

birželio mėnesį minėdami tų tragiškų įvykių sukaktis. 
Viskas nutolo, sumažėjo, tikrovė su legendomis susi
maišė. Uždegtos žvakutės ir suneštos vėliavos prabyla 
jau nebe visiems suprantama kalba. Ne vieną jau ir lai
ko dulkės, kaip didmiesčių tarša, verčia trauktis, kur vi
so šito nėra. Užtat kol dar ne viskas dingo, nenutolo ir 
nepavirto mažyčiu horizonto taškeliu, turime atvirai 
žvelgti į Rytus, kur prasidėjo mus palietusi tautžudystė. 
Ligi šiolei gal nedrąsu ar politiškai nepatogu buvo ryš
kinti tą tikrovę ir ją pavadinti atitinkamu vardu. Bet da
bar, jau sugrįžę į Europą, nebeturėtume tylėti. Pirmiau
sia turėtų būti keltinas atsakomybės klausimas. Reikia 
pagaliau pasauliui sužinoti, kas iš tikrųjų yra atsakingas 
už lietuvių, latvių, estų trėmimus į Sibirą. Rusai, komu
nistai, išdavikai, ar visi kartu? Klausimas, žinoma, ne 
kokiems atskiriems asmenims, kurių daugumos jau ne
bėra gyvųjų tarpe. Klausimas esminis, liečiantis tam 
tikras grupes ir jų vadovus, dabar jau po kita vėliava tai 
pačiai valstybei tarnaujančius, gal ir kai kurių tų pačių 
tikslų siekiančius. Lietuva, Latvija ir Estija, kaip jau 
Europos sąjungos visateisės narės, turėtų čia minimą at
sakomybės klausimą kelti, tyrinėti, judinti, vienokio ar 
kitokio atsakymo tikėtis iš tarptautinių sluoksnių, atitin
kamų žmogaus teises ginančių institucijų, kurios šiuo 
metu visiems prieinamos ir gana jautrios.

K
LAUSIMAS nelengvas. Kai kam jis gali pasiro
dyti kaip gyjančių žaizdų draskymas, kaip nera
mumą keliantis, kai jau šiandien Rytuose taip 
viskas aprimę, kai žiaurioji praeitis gramzdinama į už

marštį su visais jos veikėjais ir pritarėjais. O vis dėlto, 
kaip matome, už praeities nusikaltimus sudaromos by
los tarptautiniuose teismuose, baudžiami nusikaltėliai, 
anų laikų žymūnai ir herojai. Diktatūrinės sistemos pa
smerktos, ir žmonija vedama laisvesniu bei saugesniu 
keliu. Ir čia lyg tiktų paklausti, o kurioje vietoje mes, 
lietuviai, esame ant to kelio? Greičiausiai, išsiblaškę, 
savotiškai išsislapstę, palengva žygiuojantys, lūkuriuo
jantys. O tai turbūt dėlto, kad toji netolima praeitis dar 
ne vieną stipriai riša. Žiūrėk, iškyla kokie sovietmečio 
vadų pagerbimai, ir tuoj norom nenorom išnyra ne vie
na figūra, be žodžių skelbianti: taip turėjo būti, taip rei
kėjo, buvom ir vadai, ir kartu vergai... dabar kiti laikai, 
ir mes darome viską, ką galim... Atrodo, kad jau prade
dam suprasti tokius pareiškimus ir nebesistebėti, kad 
yra vadovaujančių žmonių, kuriuose gali sutilpti dvi 
skirtingos ir priešingos pažiūros. Vadovavimas ir bejė
giškumas - dalykai nesuderinami. Jie stabdo ryžtingu
mą, keli| baimę, ir, galimas dalykas, kad toji nelemta 
aplinkybė verčia mus tylėti, pabūti gerais, nieko nerei
kalauti, rodytis esą teisingi, mandagūs, siekiantys bet 
kokia kaina geriausių santykių su kaimynais, kad ir pik
tais, mus išnaudojusiais ir dieną naktį pasiruošusiais 
mus laikyti savo dalimi. Savo dorybes demonstruodami, 
mes skubėjome atsiprašyti už tuos tautiečius, kurie 
anuomet kam nors ką negero buvo padarę. O tik pa
šnibždomis tarpusavy kalbame apie tuos, kurie mus iš
naudojo, skriaudė, persekiojo, trėmė, tardė, žudė. Kal
bėdami apie atsakomybę ir ieškodami kaltininkų, pir
miausia turėtume nustoti galvoti, kad taip buvo, taip rei
kėjo. Susitaikymas su blogybe užriša akis tiesos ieškan
tiems. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

________ KANADOS ĮVYKIAI________

Valdančiosios partijos rūpesčiai
Metais anksčiau negu Ka

nados įstatymais yra numaty
ta, paskelbti federaciniai rinki
mai siekė užsitikrinti liberalų 
partijos daugumą parlamente. 
Pradžioje rinkiminio vajaus at
rodė, kad liberalų planai išsipil
dys. Tačiau tik porai savaičių 
praslinkus po rinkimų datos pa
skelbimo, liberalų vyravimas 
pradėjo silpnėti. Nurodomos 
kelios priežastys: generalinės re
vizorės iškelti išeikvojimai vals
tybės ižde ir nepasitikėjimas li
beralų pažadais, kokie neseniai 
nuskambėjo Ontario provincijos 
parlamente. Buvo pažadėta ne
kelti mokesčių, o jie buvo pa
kelti kartu su sveikatos draudi
mo apmokestinimu. Taip pat 
daugelis liberalų nusivylė Paul 
Martin dėl jo radikalaus minis- 
terių kabineto pertvarkymo pa
keičiant Jean Chretien šalinin
kus ir liberalų partijai nusipel
niusius ministerius. Keletas li
beralų parlamento veteranų atsi
sakė rinkimuose kandidatuoti, 
tuo dar labiau sumažindami sėk
mę. Jau dabar spaudoje atvirai 

skelbiama, kad liberalai nesuge
bės laimėti visuotinės daugu
mos. Tokiu atveju ministeris 
pirmininkas Paul Martin turėtų 
šaukti naujus rinkimus arba su
daryti koalicinę vyriausybę. Ka
nadiečiai laukia birželio 28 die
nos rinkimų, kurie gali atnešti 
staigmenų.

Už dviejų nusikaltusių Ka
nados piliečių suėmimą JAV 
vyriausybė siūlo dideles išmo
kas. JAV generalinis prokuroras 
John Ashcroft pranešė apie gali
mą teroristų antpuolį prieš JAV. 
Iš septynių minimų teroristų pa
vardžių du yra Kanados pilie
čiai. Vienas iš jų atvykęs iš Tu- 
nisijos 1991 m. gavo pilietybę 
1995. Jis buvo vienas iš penkių 
asmenų, palikęs vaizdajuostėje 
savižudybės įrašą, kuris buvo 
rastas Afganistane Osama bin 
Laden kariuomenės vado slėptu
vėje. Jo namuose buvo rastas sa
vižudybės laiškas su pasižadėji
mu mirti kovoje su netikėliais, 
rašytas 1999 metais. Šis asmuo 
yra Abderraouf Jdey. Antras yra 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kalba Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksė Rainauskaitė-Skokauskienė

Renginio vadovė - partizano dukra Asta Bagdonavičienė, šalia jos - partizanas Stasys Čėpla-Vilkas Kalniš
kės mūšio vietoje Nuotraukos- autorės

Kryžiai saugos Kalniškės mūšio atminimą
ANTANINA 

URMANAVIČIENĖ

Aš prisiekiu Visagalio Die
vo akivaizdoje, kad nesigailėda
mas savo jėgų ir gyvybės ginsiu 
Lietuvos valstybės ir tautos gar
bę ir neprikslausomybę nuo visų 
jos priešų...

(Iš partizano priesaikos) 
2004-ųjų gegužės 16-ąją Sim

no šventovę užpildė žmonės, su
sirinkę paminėti legendinio Kal
niškės mūšio 59-jų metinių. At
vyko šio mūšio, trukusio visą 
dieną, su priešo gausia kariuo
mene vykusios kovos išsigelbėję 
partizanai, ryšininkai, šauliai iš 
Alytaus ir Lazdijų rajono, arti
mieji, giminaičiai, svečiai.

Šventas Mišias už žuvusius 
didvyrius 1945 m. gegužės 16 d. 
Kalniškės mūšyje aukojo Simno 
kunigas Gediminas Bulevičius. 
Šia proga jis pasakė labai pras
mingą graudų pamokslą, pri
mindamas buvusį Lietuvos ka
riuomenės vadą Vincą Vitkaus
ką, turėjusį ryšius, nenaudingus 
Lietuvai, dar iki bolševikinės 
okupacijos.

Rašydama šį rašinį, įsiklau
sius kunigo žodžių, paskaičiau 
knygelę “Lietuvos kariuomenės 
vadai”. Jos autorius — Gintautas 
Surgailis. 181 puslapyje rašo: 
“1940 m. birželio 15 d., apie 1 
vai. nakties, Vitkauskas atvyko į 
vyriausybės posėdį. Buvo svars
tomas TSRS ultimatumas Lietu
vai. Vitkauskas šiame posėdyje 
pasisakė prieš priešinimąsi Rau
donajai armijai”. Ten pat sako
ma, kad tą pačią dieną su kitais 
dviem generolais jis “išvyksta į 
susitikimą su tarybinės kariuo
menės atstovais aptarti papildo
mų Raudonosios armijos dalinių 
įžengimo į Lietuvą klausimų”. 
1940 m. birželio 18 d. išleistame 
Lietuvos kariuomenei įsakyme 
sakoma: “Reikalauju iš visų karių 
ramybės, tvarkos ir gražaus santy
kiavimo su SSSR kariais”.

1940 m. liepos 14-15 d. jis 
“išrenkamas” Liaudies seimo de
putatu. 1940 m. liepos pabaigoje 

ir pirmojoje rugpjūčio pusėje, 
kaip “Liaudies seimo” įgalioto
sios delegacijos narys buvo iš
vykęs į Maskvą Lietuvos TSR 
įjungimo į TSRS reikalu. Kartu 
su J. Paleckiu, A. Sniečkumi, I. 
Meskupu rugpjūčio 9 d. buvo 
priimtas pas J. Staliną”. Parašy
ta, kad nuo 1941 m. birželio 15 
d. jis komandiruojamas į Raudo
nosios armijos generalinio štabo 
akademijos Aukštųjų vadų tobu
linimosi kursus. Nuo 1941 m. 
pabaigos iki 1946 m. pradžios 
dirbo vyr. dėstytoju toje pačioje 
generalinio štabo akademijoje.

Lietuvos TSR vyriausybei 
prašant jis dirbti atvyksta Lietu
von. Paskirtas karinės katedros 
vedėju. Pačiam prašant, 1954 m. 
lapkričio 1 d. išleidžiamas at- 
sargon su teise nešioti karinę 
uniformą ir vyriausybinius so
vietinius apdovanojimus.

Simno kunigas susirinkusius 
kvietė maldai už žuvususius 
laisvės kovotojus, savo šviesia 
jaunyste - gyvenimo pavasariu, 
savo gyvybės, kraujo ir kančių 
kaina nuplovusius Lietuvos ka
riuomenės vado, 1941 m. vasa
rio 23 d. sulaužusio Lietuvai 
duotą priesaiką ir prisiekusio 
Maskvos “carams” gėdą, nelei
dusiam net vieninteliu šūviu pa
sipriešinti okupantui. Kvietė mal
dai, kad niekada daugiau Lie
tuvoje neatsirastų išdavikų. Ra
gino būti protingesniais artėjant 
labai svarbiam mūsų tautai ir 
kiekvienam iš mūsų politiniam 
įvykiui - rinkimams, nesileisti 
užliūliuojamiems emocinių ban
gų, paklusti protui. Nevalia pa
klusti lengvo gyvenimo mela
gingiems pažadams. Valdžion ir 
Europos parlamentan reikia 
rinkti dorus, neapsimelavusius, 
sąžiningus žmones. Todėl priva
lome būti budrūs. Išminties ieš
kodami pasikliaukime istorija.

Šv. Mišių pabaigoje sugie
dotas Lietuvos valstybės him
nas, iškilmingai nuskambėjęs 
gražios Simno šventovės aukš
tais skliautais. Po šv. Mišių mi
nia nuvilnijo į Simno kapines 

prie žuvusiųjų partizanų pa
minklo. Gėlėmis, degančiomis 
žvakelėmis, giesmėmis, malda, 
prisiminimais ir kalbomis pa
gerbti išniekintų Simno aikštėje 
Lietuvos laisvės kovotojų.

Po neilgos kelionės mūšio 
vietoje - Kalniškės miške suži
bo žvakelės prie paminklo kritu
sioms didvyriams. Jų šventam 
atminimui padėtos gražiausios 
pavasario gėlių puokštės.

Renginio vadovė partizano 
dukra Asta Bagdonavičienė 
kvietė kovų su okupantais daly
vius pasidalyti išgyventais bai
siais mūšio prisiminimais. Kal
bėjo Lietuvos partizanų vado 
Adolfo Ramaanausko-Vanago 
dukra Auksė Ramanauskaitė- 
Skokauskienė. Ji sakė, kad mi
nėjimas vykstąs trečioje vietoje 
- Kalniškėje. Pirmoji vieta - 
Simno šventovė, antroji - Sim
no kapinės, kur ilsisi iš duobių, 
pabalių, pamiškių surinkti lais
vės kovotojų palaikai, ir čia, kur 
kovėsi bebaimis Lakūno būrys 
su rusų reguliaria, gerai gink
luota iš Vokietijos grįžtančia ka
riuomene. Čia pralietas už Lie
tuvos laisvę 44 didvyrių kraujas. 
Visiems amžiams ši vieta šven
ta. Neužmiršime, kad tada jie 
buvo vienų vieni. Šiandieną jau 
vienų vieni nebūtume.

Lazdijų raj. savivaldybės me
ro pavaduotojas Artūras Marge
lis okupacinę armiją palygino su 
vagimi. Taip pat ragino galvoti 
apie artėjančius rinkimus, skirti 
pelus nuo grūdų, nepakliūti ir 
vėl į apgaulės spąstus. Jis pa
skaitė poeto Bernardo Brazdžio
nio eilėraštį “Melas” ir prašė ne
apsirikti dar kartą renkant prezi
dentą. Priminė Simno šventovė
je pasakytus kunigo žodžius.

Kauno politkalinių ir tremti
nių sąjungos skyriaus pirminin
kas Kazimieras Grigaitis ragino 
dirbti su jaunimu. Jis turi žinoti, 
kodėl priešas rovė, bet neišrovė, 
kodėl skynė, bet neišskynė. Bū
tina įdiegti jaunajai kartai, kad 
žmogus be istorijos, kaip medis 
be šaknų. (Nukelta į 2-rą psl.)

Pasirašė socialinės apsaugos 
įstatymus

Laikinasis prezidentas Artū
ras Paulauskas birželio 1 d. pa
sirašė su socialine sauga susiju
sius įstatymus, tvarkančius iš
mokų vaikams mokėjimą, sutei
kiančius teisę didesniam skai
čiui daugiavaikių motinų gauti 
valstybinę pensiją, rašo ELTA- 
LGTIC.

Nuo liepos 1 d. įsigalios iš
mokų vaikams įstatymas, kuria
me nustatytos išmokų vaikams 
rūšys, dydžiai, kategorijos ir 
mokėjimo sąlygos, tvarka bei fi
nansavimas. Nuo 2005 m. sau
sio 1 d. įsigalios valstybinių 
pensijų įstatymo pataisa, pagal 
kurią gauti valstybinę pensiją 
galės motinos, pagimdžiusios ir 
išauklėjusios 7 vaikus.
Išvados dėl “Mažeikių naftos”

ELTA-LGTIC praneša, kad 
birželio 1 d. beveik dvejus me
tus “Mažeikių naftos” privatiza
vimo aplinkybes tyrusi seimo 
laikinoji komisija baigė darbą ir 
patvirtino galutines išvadas. Jo
se teigiama, jog “Mažeikių naf
ta” buvo ne privatizuota, o tie
siog atiduota amerikiečių bend
rovei “Williams International”, 
ir valstybė pagal tą sutartį nega
vo jokių lėšų. “Williams”, jos 
antrinės įmonės bei kiti juridi
niai asmenys per 1998-2002 
metus gavo valdymo mokesčio 
per 220 mln. Lt, už perparduotas 
akcijas “Yukos” - 10 mln. JAV 
dolerių, palūkanų už paskolą - 
21.6 mln. JAV dolerių. “Wil
liams International” neužmokė
jo 75 mln. JAV dolerių už vek
selį, kuris “Mažeikių naftoje” 
buvo numatytas kaip nepiniginis 
(turtinis) įnašas.

Išvadose taip pat nustatyta, 
kad “Williams International” 
neįvykdė ir kitų įsipareigojimų, 
numatytų sutartyje - moderni
zuoti “Mažeikių naftą”, sudaryti 
ilgalaikes naftos tiekimo sutartis 
ir siekti pelningos naftos bend
rovės veiklos. Didžiausia atsa
komybė už sutartį priskirta de
rybas pradėjusiai Gedimino 
Vagnoriaus vyriausybei ir tuo
metiniam ūkio ministeriui Vin
cui Babiliui, sutartis pasirašiu
siai laikinajai vyriausybės vado
vei Irenai Degutienei bei jos mi- 
nisteriams S. Kakčiui ir G. Di
džiokui.

Pateikus išvadas seimui bir
želio 8 d., jas su visa komisijos 
medžiaga bus siūloma perduoti 
Generalinei prokuratūrai.

Prezidentas Meksikoje
Lietuvos laikinasis prezi

dentas Artūras Paulauskas gegu
žės 28 d. pradėjo darbo vizitą 
Meksikoje, kur jis dalyvavo Eu
ropos sąjungos ir Pietų Ameri
kos bei Karibų jūros valstybių 
vadovų susitikime. Jis susitiko 
su Čilės bei Urugvajaus prezi
dentais, su jais aptarė dvišalio 
bendradarbiavimo galimybes.

Susitikimuose taip pat daly
vavo Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Šarūnas Adoma
vičius. Jis susitikimuose su kai 
kurių valstybių URM atstovais 
kalbėjo apie paramą Lietuvai 
kandidatuojant į Jungtinių Tautų 
Ekonominę ir socialinę tarybą 
(ECOSOC) 2005-2007 metams.

Šiame numeryje
Taip buvo... taip reikėjo...

Tik pašnibždomis kalbame apie tuos, kurie mus išnaudojo
Kryžiai saugos Kalniškės mūšio atminimą

Nevalia paklusti lengvo gyvenimo melagingiems pažadams
Ryšiai su visuomene

Net 23% specialistų dirba tik pagal vadovybės nurodymus
Jo auklėtiniai - tėvynės šulai

Nesutikęs būti KGB agentu, buvo nuteistas 10 metų kalėti

Teikiama pagalba šeimoms
Priimsime su vaikeliais, kol susitvarkys gyvenimas

Generolo žmonos atsiminimai
Dvarą grąžino, bet nebebuvo kam ūkininkauti

Tėviškė
Anksti rytą brisime visi per šaltą pievos rasą

Valstybių vadovų susitikime 
aptartas daugiašalio politinio dia
logo stiprinimas, siekiant bend
rų tikslų tarptautinėje plotmėje, 
ypač stiprinant Jungtinių Tautų 
vaidmenį, rašo ELTA-LGTIC. 
Kita tema buvo socialinė san
glauda - skurdo ir atotrūkio tarp 
socialinių sluoksnių mažinimas, 
užkertantis kelią demokratijos 
silpnėjimui, grėsmėms taikai ir 
pastovumu bei užtikrinantis pri
gimtines žmogaus teises.

Lankėsi Lenkijos ministeris
Gegužės 30 d. Lietuvoje lan

kėsi Lenkijos gynybos ministe
ris Jerzy Szmajdzinski pasitarti 
su Lietuvos krašto apsaugos rni- 
nisteriu Linu Linkevičiumi. Jie 
aptarė valstybių karinį bendra- 
darbavimą, dalyvavimą tarptau
tinėje veikloje Irake. Svečias 
taip pat susitiko su laikinuoju pre
zidentu Artūru Paulausku, minis- 
teriu pirmininku Algirdu Bra
zausku, seimo pirmininko pava
duotoju Artūru Skarčiumi, užsie
nio reikalų ministeriu Antanu Va- 
lioniu bei kitais pareigūnais.

Karinis Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimas prasidėjo 
1993 m. pasirašyta sutartimi. 
Lenkija stipriai rėmė Lietuvąjos 
kelyje į ŠAS (NATO), dalijos 
derybų ir kariuomenės per
tvarkymo patirtimi. Lenkija Lie
tuvai dovanojo įvairios ginkluo
tės, amunicijos, karinės techni
kos, primena ELTA-LGTIC. 
Šiuo metu Lenkijos vadovauja
moje daugiavalstybinėje divizi
joje Irake tarnauja 54 kariai iš 
Didžiosios kunigaikštienės Bi
rutės motorizuotojo pėstininkų 
bataliono.

Neatsiims kandidatūrų
Nė vienas iš registruotų 

penkių kanadidatų pirmalaikiuo
se prezidento rinkimuose nepa
sinaudojo galimybe atsiimti sa
vo kandidatūros iki paskutinės 
leidžiamos datos - gegužės 29 d. 
Valdas Adamkus buvo užsimi
nęs, kad jo apsisprendimą daly
vauti rinkimuose gali lemti Ro
lando Pakso dalyvavimas, tačiau 
V. Adamkus tai paneigė tvirtin
damas, kad rinkimuose dalyvaus 
iki pabaigos. Taip pat liberal- 
centristai, neoficialiai teigę, jog 
Petras Aušrevičius žadėjęs V. 
Adamkaus naudai atsiimti kan
didatūrą, taip pat nenori nuvilti 
juo pasitikinčių žmonių. Šiuo 
metu Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) remia P. Auštrevi- 
čių, o Liberalų ir centro sąjunga - 
Valdą Adamkų. .

Dėl prezidento posto rin
kimuose varžysis iš viso penki 
kandidatai - Valdas Adamkus, 
Petras Auštrevičius, Vilija Blin- 
kevičiūtė, Česlovas Juršėnas ir 
Kazimiera Prunskienė.

Kas laimėtų?
Rinkos ir viešosios nuomo

nės tyrimų bendrovė “Spinter 
tyrimai” gyventojų viešosios 
nuomonės apklausą atliko DEL
FI interneto tinklalapio užsaky
mu gegužės 27-30 d.d. Rezulta
tai tyrimo, kuriame dalyvavo 
1005 Lietuvos gyventojai nuo 
18 iki 75 metų, rodo, kad per ar
tėjančius Europos parlamento 
rinkimus daugiausia balsų gali

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SPAUDOS BALSAI
Kova su aplinkos tarša

G> RELIGINIAME GYYENIME
niams darbuotojams, alkoholizmu 
sergančiųjų šeimos nariams ir kt. 
Gvildenti klausimai apie alkoholiz
mo ligos atpažinimą pripažinimą ir 
išsivadavimą. Dalyviai pasidalino 
teorinėmis žiniomis ir konkrečiais 
pagalbos būdais, įžvalgomis apie 
alkoholizmo problemas Lietuvoje. 
Pranešimus skaitė Vilniaus priklau
somybės ligų centro socialinis dar
buotojas Antanas Balsys, dirbęs 
JAV. Jo nuomone, pakitęs požiūrs į 
alkoholizmą kaip ligą ne kaip į 
nuodėmę ar silpnybę, padeda ligonį 
gydyti, ne kaltinti. Priklausomybių 
ligų specialistė Janina Manžiūrienė 
kalbėjo apie šios ligos poveikį šei
mai. Psichiatras-psichoterapeutas 
dr. Valius Sruoga aptarė įvairius 
amžiaus tarpsnius ir juose slypin
čius pavojus susirgti įvairiomis pri
klausomybėmis. Patirtis rodo, kad 
du trečdaliai alkoholizmu sergančių 
ligonių gali pasveikti. Apie artimų
jų galimą pagalbą ligoniui ir paska
tinimą gydytis kalbėjo klinikinio 
socialinio darbo specialistas Gab
rielis G. Kajackas, apibūdinęs ir li
gos priežastis, simptomus bei gydy
mą. Pagalbos priemones taip pat 
aptarinėjo kun. Edvardas Minkevi
čius, o Vilniaus priklausomybių li
gų centro socialinis darbuotojas Al
binas Šnipas pristatė “Dvylikos 
žingsnių” programą jos atsiradimo 
JAV ir Lietuvoje istoriją.

Šeimos politikai skirta konfe
rencija “Meilė - šeimos siela” bu
vo surengta balandžio 15 d. Lietu
vos Kolpingo draugijos ir Tarptau
tinio projekto “Eurofamilia”. Daly
vavo įvairių Kauno visuomeninių ir 
nevyriausybinių organizacijų atsto
vai, kurie klausėsi pranešimų ir dis
kusijose dalinosi mintimis šeimos 
temomis. Mons. H. Stadler kalbėjo 
apie sunkumus ugdant vaikus kada 
nutrūksta tradicinis perteikimas ti
kėjimo tiesų. Katalikų Bendrijos 
užduotis - stiprinti jaunų žmonių 
pasirengimą santuokai ir atgaivinti 
tradicinę šeimą. Jis paragino Kol
pingo šeimą sudaryti grupę žmonią 
kurie galėtų atstovauti šeimai vy
riausybėje, žiniasklaidoje ir kitur. 
Kiti kalbėtojai skaitė pranešimus 
apie šeimos įtaką vaiko psichinei 
sveikatai (G. Malinauskas), jauni
mo šiandieninį gyvenimą ir Šeimos 
centre vykdomas programas (O. 
Darbutaitė), nuo ko reikėtų pradėti 
vykdyti paramos šeimai politikos 
reformą (R. Garbaravičius).

Baltijos valstybių vyskupų 
konferencijų V suvažiavimas įvy
ko balandžio 27-29 d.d. Taline. 
Kartu buvo paminėtos Estijos apaš
tališkosios administratūros įsteigi
mo 80-sios metinės. Konferencijų 
atstovai, jų tarpe ir Skandinavijos 
katalikų vyskupų konferencijos na
riai, skaitė pranešimus apie Katali
kų Bendrijos būklę savo kraštuose. 
Iškilmingos Mišios buvo koncele- 
bruojamos Talino Šv. Petro ir Pau
liaus katedroje, vadovaujant arki
vyskupui Audriui Juozui Bačkiui. 
Apaštališkasis nuncijus arkiv. P. 
Zurbriggen perskaitė Baltijos vals
tybių vyskupų laišką tikintiesiems 
įstojimo į Europos sąjungą proga. 
Dalyviai aplankė Estijos evangeli
kų liuteronų arkivyskupą Jaan Ki- 
ivitą dalyvavo ekumeninėse pa
maldose Šv. Mikalojaus švento
vėje. Vyko susitikimas su Talino ir 
Tartu katalikų bendruomenėmis, 
aplankytas Tartu universitetas ir ka
tedra, bei kitos istorinės vietovės.

Konferencija apie alkoholiz
mą surengta JAV Seneca House 
fondo ir Vilniaus arkivyskupijos 
įvyko balandžio 21 d. Vilniaus pal. 
J. Matulaičio parapijoje sociali-

Kalniškės mūšio dalyvis partizanas Alfonsas Juškauskas su vaikaičiais
 Nuotr. autorės

MŪSŲ SKAUTININKUI

A+A
PETRUI BUTĖNUI

skautybės kelią baigus, giliam liūdesyje likusiai dukrai 
MARYTEI AKELAITIENEI, jos vyrui ARŪNUI, vaikai
čiams — AURELIJAI ir ANDRIUI bei visiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime -

Toronto skautininkif-kiif draugovė

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

VANDA RUPKALVIENĖ
mirties sulaukė ramiai užmigusi š.m. gegužės 20 d. Bridge
point Health Centre, Toronto, Ont. būdama 78 metų amžiaus 
ir 14 metų kovojusi su vėžio liga. Ji buvo a.a. Juliaus našlė. 
Liko liūdintys vaikai - Kristina Arysta (Canmore, AB) ir Ju
lius Rupkalvis (Phoenix, AZ), vaikaičiai — Alexander ir 
Amanda, draugai “Vilniaus rūmuose” Toronte. Jos pasiges 
naminiai gyvuliukai Jake, Goku, Misty, jos taip pat buvo my
limi Meowth bei Snoozer.

Lankymas ir maldos prie karsto vyko Turner & Por
ter laidotuvių namuose Roncesvalles gatvėje gegužės 24 d. 
Gedulinės Mišios buvo aukojamos Prisikėlimo parapijoje ge
gužės 25 d. Ji palaidota šalia savo vyro Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje. Norintys pagerbti jos atminimą kvie
čiami paaukoti St. Joseph’s Health Centre, Toronte.

Kryžiai saugos Kalniškės...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kalniškės mūšio dalyvis Al
fonsas Juškauskas, atvykęs su 
vaikaičiais, dalydamasis prisi
minimais, didžiavosi, kad nei 
vienas partizanas okupantui gy
vas nepasidavė. Taip pat apgai
lestavo, kad žmonės prieš rinki
mus praranda budrumą pasiti
kėdami prisiplakėliais. Jei taip 
nebūtą nebūtume turėję mela
gio prezidento. Kaip paaiškin
sim savo vaikaičiams, kad nesu
gebam įvertinti taip sunkiai iš
kovotos laisvės, patikėdami ją 
netikriems pranašams.

Atvirų durų diena Lietuvos seimo rūmuose. Choras dainuoja prie naujojo “Žalgirio” mūšio paveikslo
Nuotr. R. Piečaitienės

Atvirų durų diena Lietuvos seimo rūmuose Kovo 11-sios proga Nuotr. R. Piečaitienės

Ryšiai
REDA ULINSKAITĖ
“Public relations” arba ry

šiai su visuomene, šis terminas 
Lietuvoje nėra naujovė. Lietu
voje jau keletas metų sparčiai 
populiarėja ryšių su visuomene 
veikla (RSV). Ryšių su visuo
mene paslaugomis dažniausiai 
naudojasi verslo organizacijos. 
RSV paslaugos populiarėja ir 
valstybinėse įstaigose. Dažniau
siai tai būna ministerijos ar kito 
pobūdžio valstybinės įstaigos, 
dirbančios sostinėje. Tačiau la
bai dažnai žiniasklaidoje pasiro
do straipsnių apie tarnautojų sa
vivalę, nepagarbų elgesį su 
klientais ir pan. Šie ir kiti veiks
niai įrodo, jog ryšiai su visuo
mene dar nėra paveiki veiklos 
sritis.

Siekiant atlikti tyrimą buvo 
pateikta 30 anketų. Dvylika an-

Partizanas Vytautas Adomai- 
tis-Agrastas iš Kirsnos padėkojo 
visiems užkopusiems į aukštą 
Kalniškės kalną - aršią mūšio 
vietą ir pasakė, kad minėjime 
dalyvauja nepelnytai pamirštas 
86-rių metų sulaukęs buvęs nar
sus, baimės nežinojęs partiza
nas, 25-erius metus kentėjęs ka
lėjimo kančias Stasys Čėpla. Iš 
jo šeimos jis - penktas partiza
nas. Keturi jo broliai partizanai 
žuvę.

Gražias partizanines dainas 
dainavo oro uosto, Lazdijų po
litkalinių ansamblio, Krosnos 
pagrindinės mokyklos daininin
kai, randantys kiekvienų metų 
pavasarį laiko ir noro atvykti į 
šią neužmirštamą istorinio mū
šio vietą.

Sigitas Gumauskas paskaitė 
savo kūrybos eiles, skirtas lais
vės kovotojams.

Kiekvienais metais mūšio vie
toje atsiranda vis naujų gražių 
medinių kryžių. Prie jų buriuo
jasi giminaičiai, artimieji, spindi 
uždegta žvakelė, padėtas gėlės 
žiedelis. Kryžiai (dabar jų jau 
26) neleis užmiršti paaukojusių 
gyvybes už Tėvynės laisvę ir 
nepriklausomybę.

su visuomene
ketų nebuvo grąžinta. Išanaliza
vus tyrimo rezultatus matyti, jog 
tik 6.7% valstybinių institucijų 
turi ryšių su visuomene skyrius, 
kurie dirba dešimt metų. Valsty
binėse įstaigose dirbantys viešų
jų ryšių specialistai teigia, jog 
nemažai organizacijų vadovų tik 
dabar pradėjo domėtis viešųjų 
ryšių svarba ir būtinumu. Spar
tesnis ryšių su visuomene parei
gybės atsiradimas pastebimas 
tik prieš keletą metų. Tyrimo re
zultatai rodo, jog 10% RSV sky
rių buvo įsteigti tik prieš 2-4 
metus. 17% valstybinių įstaigų 
turi tik atstovę spaudai, kuri at
lieka ir ryšių su visuomene spe
cialisto pareigas. Net 23% vals
tybinių organizaciją dotuojamų 
iš valstybės biudžeto, ryšių su 
visuomene skyriaus neturi, ta
čiau galvoja, kad tokia pareigy
bė yra būtina.

Pagrindiriis motyvas, kodėl 
RSV veikla vangiai plėtojama 
Šiauliuose, yra lėšų trūkumas ir 
informacijos apie šią specialybę 
stoka. Dauguma apklaustųjų tei
gė, jog Šiaulių mieste tik prasi
deda viešųjų ryšių veiklos raida. 
Pamažu pradedama suvokti, jog 
atvira ir skaidri valstybinių įstai
gų veikla ne tik yra palankiau 
vertinama visuomenėje, bet ir 
reprezentuoją organizacijos 
veiklą bei darbus.

Tyrimo ifezultatai rodo, jog 
ryšių su visuomene veiklos plė
tojimu regionuose labiau rūpina
si ministerijoj ar kitos organiza
cijos, esančios Vilniuje. Net 
27% RSV skyrių Šiauliuose bu
vo įsteigti jų dėka ir tik 10% 
vietinės valdžios iniciatyva. 
Dažniausiai ryšių su visuomene 
specialistų pareigas atlieka orga
nizacijų darbuotojai, neturintys 
reikiamo ryšių su visuomene 
specialisto išsilavinimo ir patir
ties šioje darbo srityje. Biudžeti
nių įstaigų darbuotojai daugiau
sia turi žurnalisto arba valstybi
nės įstaigos pareigas atitinkantį 
išsilavinimą. Nemažai atsakiu
siųjų prisipažino, jog savo darbą 
atlieka ne itin profesionaliai.

Visose valstybinėse įstaigo
se dirba tik po vieną RSV spe
cialistą (27%). Šios specialybės 
atstovai tvirtino, jog darbo pra
džia nebuvo lengva. Net 27% 

specialistų savo veiklą pradėjo 
dirbdami pagal centrinėse būsti
nėse veikiančių RSV padalinių 
veiklos modelį. 10% tarėsi su 
jais anksčiau dirbančiais specia
listais. 6.7% specialistų savo 
veiklą kūrė patys, naudodamiesi 
specialia literatūra ir pan. Papra
šyti įvardinti savo veiklą net 
30% RSV specialistų teigė esan
tys atsakingi tik už bendravimą 
su spauda, straipsnių rašymą 
spaudos konferencijų rengimą. 
13% darbuotojų rūpinasi vidi
niais organizacijos reikalais.

Lygiai toks pat nuošimtis 
specialistų yra atsakingi už or
ganizacijos reprezentavimą įvai
riuose renginiuose, seminaruo
se. Vieną iš svarbiausių savo 
darbų RSV specialistai laiko ži- 
niasklaidos sekimą. 10% dar
buotojų teigia, jog organizacijai 
žiniasklaidos sekimas nėra toks 
svarbus, todėl jo nevykdo. 3.3% 
specialistų nėra jo atlikę. Ryšių 
su visuomene specialistai teigė, 
jog jų veikla nėra tokia didelė ir 
veiksminga organizacija. Tai 
įrodo ir atsakymai į vieną iš an
ketos klausimų. Net 23% spe
cialistų dirba tik pagal vadovy
bės duotus nurodymus ir tik 
3.3% darbą organizuoja sava
rankiškai.

Dauguma darbuotojų mano, 
jog RSV veikla būtų aktyvesnė 
ir duotų daugiau naudos organi
zacijai, jeigu valstybinės įstai
gos retkarčiais naudotųsi priva
čių ryšių su visuomene agentūrų 
paslaugomis. Tačiau 23% vals
tybinių įstaigų nesinaudoja jų 
paslaugomis, nes šios yra per 
brangios. Ir tik 3.3% organizaci
jų yra pasinaudojusios privačia 
praktika.

RSV darbuotojai prisipaži
no, jog kelti kvalifikaciją nėra 
lengva. Biudžetinės įstaigos ne- 
visuomet atranda papildomų lė
šų šių darbuotojų žinioms gilin
ti. Į tobulinimosi kursus keletą 
kartų per metus vyksta 6.7%. 
Daugiausia savo darbo srities 
naujovių specialistai gauna iš 
kolegų ir interneto - 13%. 6.7% 
teigia skaitantys specialią užsie
nio literatūrą. 3.3% iš viso nesi- 
tobulina, nes mano, kad jų darbo 
sritys gana ribotos.

Iš tyrimo rezultatų matyti, 
jog labai nedaug valstybinių 
įstaigų rūpinasi savo organizaci
jos, o taip pat ir miesto, kuriame 
ši organizacija veikia, įvaizdžiu. 
Ryšių su visuomene veikla 
Šiaulių mieste tik pradedama 
plėtoti. Jos raida galėtų būti 
stipresnė, jeigu organizacijų va
dovai turėtų daugiau žinių apie 
organizacijos veiklą. Šios veik
los plėtojimą slopina ir nepa
kankamas valstybinių įstaigų fi
nansavimas iš valstybės biu
džeto.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Vokietijos dienraštis Die Welt 
š.m. balandžio 19 d. laidoje ra
šo: “Jau metai, kai Lietuvos gam
tosaugos ‘Atgaja’ grupės narys 
Linas Vainius kovoja su DG. 
Taip vadinasi rusą ‘Lukoil’ 
koncerno naftos platforma, kuri 
šiuo metu yra beveik prie lietu- 
vių-rusų jūros sienos, vos 20 km 
nuo Kuršių marių Neringos 
smėlio kopų. ‘Mes gyvename 
lyg ant bombos’, sako gamto
saugos aktyvistas. Ypač erzi
nančiai veikia tai, kad ‘Lukoil” 
ir rusų valdžia, nepaisydama 
tarptautinių sutarčių, tik apie de
tales delsiančiai informuoja. 
‘Pati Lietuvos valdžia turėjo 
pusantrų metų kovoti dėl infor
macijos gavimo’, skundžiasi Vai
nius. ‘Atgajos’ vajus vis labiau 
ir labiau koncentruojasi į Euro
pos pobūdžio problemas. ‘Plat
forma pastatyta prie pat naujos 
Europos sąjungos išorinės sie
nos’, sako Vainius. ‘Europos są
junga neturėtų su tokiu elgesiu 
sutikti. (...)

Šiandien didžios idėjos yra 
įgyvendintos, ir grupės, kaip ‘At
gaja’, kreipia savo dėmesį į ap
linką siauresne prasme. Organi
zacija sumažėjo ligi 40 narių ir 
tik mažas skaičius lietuvių suge
ba aukotis. ‘Tačiau esmėje liko 
didelis gamtosaugos suprati
mas’, sako Vainius. ‘Jeigu čia, 
gatvėje, būtų kertamas medis, 
visas namas protestuotų’.

Gamtosaugos grupės seniai 
prisijungė prie tarptautinės veik
los tinklo. Darbo dalis užsienyje 
tapo svarbesnė, nes ne vien tik 
rusai gręžia Baltijos jūroje ieš
kodami naftos. ‘Lenkai irgi jau 
turi savo vieną platformą Balti
jos jūroje. Švedija pranešė apie 
savo gręžinį į rytus nuo Gotlan
do salos, be to, tarp Latvijos ir 
Lietuvos yra ginčytina nafta’. 
‘Atgaja’ nustatė griežčiausius ap
linkos apsaugos Baltijos jūroje 
gręžimo standartus dar ir todėl, 
kad kaimyninės valstybės nusta
tytu būdu apie savo ketinimus 
informuotų”.

Platesni horizontai
Ryšium su trijų Baltijos res

publikų įstojimu į Europos są
jungą Madrido dienraštis EI 
Pats rašo: “Vienas protestas nu
stelbė iškilmes Latvijoje, kur 
tūkstančiai rusų tautinės mažu
mos moksleivių ir jų tėvų de
monstravo prieš jų krašto įstoji
mą į Sąjungą nepaisydami lat
vių min. pirmininko Imsulis 
Emsis pareiškimo, kad su laiku 
jie džiaugsis dėl krašto švietimo 
pasikeitimo. Jos kaimyninėse Bal
tijos respublikose - Estijoje ir 
Lietuvoje iškilmės piliečių dau
gumai buvo nenutrūkstamos. Ta 
proga estai pasisakė už iniciaty
vą ‘pasodinti po medį’. Tai mot
to, kurį estų prezidentas pasi
rinko švęsti pirmą integracijos į 
ES dieną. Lietuvai, pasak min. 
pirmininko Algirdo Brazausko, 
‘atsivėrė nauji horizontai’.

Ta proga Toronto savaitraš
tis The Canadian Jewish News 
aprašė žydų padėtį naujai į ES 
priimtuose kraštuose, jų tarpe ir 
Lietuvoje: “Lietuvoje gyvena 
apie 4,000 žydą daugiausia sos
tinėje Vilniuje, kur yra žydų 
mokykla ir žydų kultūrinė veik
la. Vilniuje ir Kaune veikia si
nagogos. Tačiau jų lankytojų 
yra mažai. Veikia Chabad*’. 
Istorikas Ilya Lempertas sako, 
kad iš Lietuvos įstojimo į ES ti
kisi pozityvių pasikeitimą bet 
negreit. Tai būtų naujų įstatymų 
ir veiksmingų potvarkių įgyven
dinimas’, sako jis. ‘Aš nematau 
greito pasikeitimo, bet gal mes 
tai pamatysime po trejų-penke- 
rių metų’. Jis sako, kad ‘labiau
siai pozityvus veiksmas būtų iš
kelti Lietuvą iš ‘užkampio’ į pa
grindinę Europos srovę. Man 
svarbus dalykas, kurį gali duoti 
ES - tai platesni horizontai’.

A+A
VYTAUTUI BARISAI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
EMILIJAI, sūnui VAIDUČIUI su šeima, broliui 
BRONIUI ir visai jo šeimai -

Liūdintys Windsoro lietuviai

’’ Žodis “Chabad” yra iš hebraiš- 
kų žodžių sukurtas akronimas: 
chachmah - išmintis, binah - 
supratimas ir da-at - žinojimas. 
Chabat yra žydų religinės filo
sofijos judėjimas, ieškantis gi
lesnio Kūrėjo supratimo. Ši filo
sofija -judėjimas - organizaci
ja, pradėta Rusijoje prieš 250 
metą veikia ligi šiol.

Pakso bylos pabaiga
Toronto lenkų dienraštis Ga- 

zeta š.m. gegužės 28-30 d. lai
doje rašo: “Lietuvos konstituci
nis teismas antradienį nustatė, 
kad buvęs prezidentas Rolandas 
Paksas negali kandidatuoti prieš
laikiniuose rinkimuose birželio 
13 dieną. Pagal konstitucinį teis
mą asmuo, pašalintas iš val
džios už konstitucijos pažeidi
mą negali būti renkamas prezi
dentu, seimo nariu, konstituci
nio ir apeliacinio teismų teisėju, 
nei vyriausybės nariu. (...)

Balandžio 6 d. Paksas, anks
čiau apkaltintas rimtais konstitu
cijos pažeidimais, buvo seimo 
pašalintas iš prezidento pareigų. 
Balandžio 22 d. Centrinė rinki
mų komisija oficialiai jį užre
gistravo kaip kandidatą tačiau 
po gegužės 4 d. seimo priimto 
įstatymo, neleidžiančio Paksui 
vėl kandidatuoti į šią pareigybę, 
išbraukė jo kandidatūrą. (...)

Priešlaikiniuose rinkimuose, 
be Pakso, ketina kandidatuoti 
penki asmenys. Iš jų rimtą gali
mybę laimėti turi 1998-2003 m. 
buvęs Lietuvos prezidentu Val
das Adamkus.

Pagal neseniai įvykusią ap
klausą už 77-metį_ Adamkų 
29.5% lietuvių yra pasiryžę ati
duoti savo balsus. Antrą vietą 
užėmė su 19.1% Rolandas Pak
sas, trečią - ponia Vilija Blinke- 
vičiūtė. Sąraše taip pat yrą Pet
ras Aųštrevičius, derybininkas 
dėl įstojimo į Europos sąjungą 
buvusi min. pirmininkė Kazi
miera Prunskienė ir einantis sei
mo pirmininko pareigas Česlo
vas Juršėnas”. J.B.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tikėtis Viktoro Uspaskicho va
dovaujama Darbo partija bei mi- 
nisterio pirmininko Algirdo Bra
zausko vadovaujami socialdemo
kratai. Už jas balsuotų atitinkamai 
18.5% ir 14.2% balsuotojų.

Už Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungą (vad. 
K. Prunskienės) žada balsuoti 
6.9% apklaustąją beveik tiek 
pat už Liberalų ir centro sąjungą 
(vad. Vilniaus mero Artūro Zuo- 
ko). Už “Tėvynės sąjungą (vad. 
Andriaus Kubiliaus) balsuotų 
5.9%, o 4.5% - už Naująją są
jungą (vad. laikinosios sociali
nės apsaugos ir darbo ministerės 
Vilijos Blinkevičiūtės).

Tik 9% apklaustųjų teigė ži
ną ką veiks busimieji Lietuvos 
atstovai Europos parlamente.

Daugiausia apklaustųjų - 26.5% 
ketina balsuoti už Valdą Adam
kų per prezidento rinkimus. 
Antroje vietoje - V. Blinkevi- 
čiūtė su 14.4% balsų šiame ty
rime. Darbo partijos remiamas 
Petras Aušrevičius gavo 12.4% 
apklaustą ų balsų.

Atmesti skundai
Gegužės 28 d. vyriausias ad

ministracinis teismas atmetė nu
šalintojo prezidento Rolando 
Pakso bei jį remiančios Liberalų 
demokratų partijos skundus dėl 
R. Paksui nepalankaus Vyriau
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
sprendimo neregistruoti R. Pakso 
kandidatu į prezidento rinkimus 
sprendimas yra pagrįstas ir lieka 
galioti. Teismo sprendimas ga
lutinis ir neskundžiamas.

Kaip skelbia ELTA-LGTIC, 
Lietuvoje viešintys Žmogaus tei
sių gynimo organizacijos - Britų 
Helsinkio grupės - atstovai ragina 
R. Paksą kreiptis į Europos Žmo
gaus teisių teismą Strasburge.

RSJ
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J. Tumavičius, “Į Sibirą” 1941.VI.14-15. Iš J. Grušio-Žilvinio knygos 
“Poema apie Staliną” (1997)

Jo auklėtiniai - tėvynės šulai
Monsinjorui Eduardui Simaškai - 95 amžiaus metai, kupini laimėjimų, 

džiaugsmo ir kančios

Telkiama pagalba šeimoms
Steigiamas “Vilties kalno” labdaros-paramos 

fondas Lietuvoje
Kaip ir daugelis lietuvių Tė

vynėje ir už jos ribų, džiaugia
mės Lietuvos priėmimu į pasau
lines organizacijas. Tai didžiulė 
pergalė, tačiau ir daug nerimo 
keliantis reiškinys. Mes esame 
ta karta, kuri gimė ir užaugo gi
lioje Sovietijoje, patyrėme, ką 
reiškia priespauda ir nelabai įsi
vaizduojame demokratijos ir 
laisvojo pasaulio gyvenimą. Vi
sa tai paveikė ir iki šiol veikia 
jaunų žmonių sąmonę. Todėl 
dabar Lietuvoje labai akivaiz
džiai skiname tuos vaisius, ku
riuos užaugino sovietai.

Labai skaudu apie tai kalbė
ti, kadangi tai liečia mano tėvų 
ir senelių, o dabar mano ir mano 
vaikų Tėvynę. Tačiau yra kaip 
yra, nepaslaptis, kad Lietuva gar
sėja savižudybėmis, ypač vaikų ir 
paauglių. Daugybė apiplėšimų, 
nužudymų, daug skurdo, nusivy
limo, žmonės pikti, suerzinti, li
goti, nematantys perspektyvos ir 
tikintys kiekvienu garsiau rėkian
čiu politiku. O ir politikai mūsų, 
taip pat iš tos pačios santvarkos 
atėję, vadovaujasi tais pačiais 
valdymo metodais.

Taigi slegia mus neviltis, 
nusivylimas viskuo. Jokios per
spektyvos, jokių planų ateičiai. 
O juk auga vaikai, auga nauja 
lietuvių karta, kuri turės toliau 
tęsti mūsų visų pradėtus darbus. 
Tačiau daugelis jaunų žmonių 
nelabai turi ką pasiūlyti savo 
vaikams: popamokiniai užsiėmi
mai kainuoja tiek, kad gaudami 
minimalų atlyginimą tėvai nega
li leisti vaiko įjuos. Apie vasa
ros stovyklas, poilsį gamtoje su 
visa šeima, išvyką prie jūros ga
li svajoti tik pakankamai pasitu
rinčiai gyvenantys tėvai. Valsty
bė ir įstatymai pradeda domėtis 
šeimomis tik tada, kai jos jau vi
siškai degraduojasi, prasigeria, 
tampa asocialios ir neprižiūri sa
vo vaikų. Tada visų organizaci
jų, institucijų ir valdžios parama 
garantuota. O kol žmogus uždir
ba nors 20-25 litų per dieną, juo 
nesirūpina nei įstatymai, nei val
džia, nei visuomeninės organi
zacijos.

Todėl savo bendruomenėje 
pasitarėme ir nusprendėme steigti 
labdaros-paramos fondą, kuris 
remtų mažas pajamas gaunančias 
šeimas, kurios yra padorios, pa

Garsios dzūkų “pasakorkos” Anelė Markevičienė ir Bronė Kizalienė
Nuotr. A. Urmanavičienės

čios augina savo vaikus, stengiasi 
juos išleisti į mokslus, stengiasi, 
kad gautų pakankamai žinių ir 
galėtų jas pritaikyti ateityje.

Labdaros ir paramos fondas 
“Vilties kalnas” sudarys visą rė
mimo infrastruktūrą nuo būsto 
įsigijimo, jo įrengimo iki poilsio 
kaimo turizmo sodyboje, nuo 
vaikams popamokinių užsiėmi
mų iki studijų rėmimo Lietuvoje 
ar užsienyje. Šiam tikslui įgy
vendinti reikalingos didelės lė
šos, todėl Fondas kurs įmones, 
naujas darbo vietas, kurių pelnas 
bus skiriamas šiai paramai.

Nors įsteigtas tik šiais me
tais, Fondas jau užsimojo įrengti 
Šiauliuose Motinos ir vaiko na
mus. Tai tokia globos įstaiga, ku
rioje galės apsistoti jaunos be
silaukiančios ar pagimdžiusios 
moterys, jeigu jos neturi pasto
vaus būsto, negali jo išlaikyti, 
arba susipyko dėl nėštumo su tė
vais ir nori nutraukti savo vaiko 
gyvybę. Mes padėsime ir toms 
moterims, kurios patiria smurtą 
šeimoje, priimsime su vaikeliais, 
kol susitvarkys gyvenimas.

Žodžiu, šie namai stengsis 
gelbėti naujas gyvybes, kels mo
tinų orumą ir rūpinsis jų sveika
ta. Čia bus teikiamos psicholo
ginės konsultacijos, kunigo, gy
dytojo patarimai, sociologo pa
galba. Mokysime jaunas mamas 
natūralaus maitinimo, socialinių 
įgūdžių, vaiko priežiūros ir 1.1.

Tokie Motinos ir vaiko na
mai jau veikia Kaune ir Vilniu
je. Teko bendrauti su tomis jau
nomis merginomis. Jos tuo labai 
džiaugiasi, nes visos sakė, kad 
neturėdamos pastovios gyvena
mos vietos būtų sunaikinusios 
savo vaikelius arba atidavusios į 
valdiškas globos įstaigas.

Šiai įdėjai įgyvendinti pir
miausias ir svarbiausias tikslas 
yra įsigyti patalpas bei jas pritai
kyti gyvenimui. Tam reikalinga 
parama. Todėl kviečiame visus 
suprasti mūsų gerus norus ir ke
tinimus padėti išsaugoti gyvy
bę, šeimą kaip žmogaus forma
vimosi pagrindą.

Edita Gulbinienė,
LPF “Vilties kalnas” pirmininkė 

Darbininkų 1 c, 
5400 Šiauliai, Lithuania 

Kontaktinis telefonas: 86-990-3069 
El-paštas:EditaGulbinienė(aįtakas.lt

Aukštaitijos sūnus mons. 
Eduardas Simaška sutinka savo 
95 gimimo ir 68 kunigavimo 
metus. Jis dešimt metų sovietinę 
katorgą atkentėjęs Sibire, šian
dien kupinas gyvybinių jėgų, 
džiaugiasi savo numylėtos tėvy
nės Lietuvos atgauta nepriklau
somybe.

Mons. E. Simaška gimė 
1909 m. liepos 22 d. Ukmergės 
apskrityje, Kavarsko valsč., Pa- 
susienio kaime. Jo tėvai Jurgis ir 
Antanina (Linartaitė) Simaškos 
giliai tikintieji katalikai, Lietu
vos ūkininkai, užaugino dvi 
dukteris — Liudą, Kamilę ir ke
turis sūnus - Vladą, Matą, Leo
ną ir Eduardą. Pastarasis jų šei
moje buvo jauniausias. Be šių 
vaikų, du sūnūs mirė kūdikystė
je, o vienas, jau užaugęs (16 m.) 
prigėrė Susienos upelyje. Senat
vės sulaukė abi seserys ir du 
broliai abu kunigai - Vladas ir 
Eduardas.

Pradžios mokyklą baigė 
gretimame Vaišviliškių kaime, 
1921 m. Nors Eduardas buvo 
kupinas noro siekti mokslo, bet 
dėl susidariusių namie sąlygų 
toliau mokytis negalėjo - reikėjo 
tėvams padėti dirbti ūkyje, nes 
jaunesnysis brolis Vladas mokė
si Kauno kunigų seminarijoje, o 
Matas - tarnavo kariuomenėje. 
1923 m. broliui grįžus iš kariuo
menės, Eduardas įstojo į antrą 
Anykščių progimnazijos klasę. 
1926 m. baigęs progimnaziją 
buvo priimtas į penktą Ukmer
gės gimnazijos klasę. Ten įsi
jungė į moksleivių ateitininkų 
veiklą. Deja, Eduardui esant aš
tuntoje (baigiamojoje) klasėje 
ateitininkų organizacijos veikla 
buvo valdžios uždrausta. Toliau 
teko veikti slaptai.

E. Simaška apsisprendė stoti 
į kunigų seminariją, kurią jau 
buvo baigęs jo brolis kun. 
Vladas (1896-1986). 1930 m. 
rudenį įstojo į Kauno kunigų se
minariją, o vėliau - į Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos-filosofijos fakultetą, kurį 
baigė 1936 m. Tų pačių metų 
rudenį, išlaikęs reikalingus eg
zaminus, kun. E. Simaška para
šė darbą Dievo karalystė pagal 
sinoptines Evangelijas ir gavo 
teologijos licenciato laipsnį.

Mons. Eduardas Simaška su buvusiais (1939-1945) Ukmergės gimnazi
jos auklėtiniais Šiluvoje 2003.IX.8

Dzūkiškos dainos sielą gaivino
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ
Dainavos salalė,
Tai pači slauniausia, 
O dzūkų kalbelė 
Už visas gražiausia.

Vasario 23-ąją dieną Aly
taus rajono švietimo centran 
sugužėjo dzūkai, neabejingi šios 
tarmės išlikimu.

Šia šnekta kalbėdama, ren
ginį pradėjo Alytaus rajono Švie
timo centro direktorė Lina Andru- 
levičienė, vadovaujanti popietei. 
Pasidžiaugusi susirinkusiųjų gau
sumu ir aktyvumu, pristatė sve
čius: Alytaus rajono Švietimo 
skyriaus vedėją Rimą Židanavi- 
čių, Alytaus rajono Savivaldy
bės direktorių Vytautą Mikelio- 
nį, Seimo narį Gediminą Ja- 
kaudį, Alytaus miesto Švietimo 
skyriaus inspektorę Elvyrą Alek
navičienę.

Alytaus kraštotyros muzie
jaus etnologas Giedrius Bernata
vičius papasakojo apie dzūkų 
Užgavėnių tradicijas.

Pirmieji dzūkiškas įmantry
bes pademonstravo Pivašiūnų 
dzūkai mokytojai: Pranas Za
jančkauskas, Algirdas Glovic- 
kis, Juozas Leškevičius. Jie savo 
dzūkiškų dainų skambumu, gro

Monsinjoras Eduardas Simaška, 
baigęs Kauno kunigų seminariją 
1936 metais

Kunigu buvo įšventintas 
1936 m. birželio 1 d. ir pirmą
sias Mišias aukojo Kavarsko 
šventovėje. Buvo paskirtas į 
Kauno Prisikėlimo šventovę vi
karu. Dėstė tikybą Jablonskio 
pradžios mokykloje. Jo moki
niais buvo Voldemaras Adam- 
kevičius (Valdas Adamkus), 
Laima Griciūtė, Dariūtė...

1938 m. kun. E. Simaška 
buvo paskirtas Kauno IV gim
nazijos kapelionu, kurio direkto
riumi dirbo labai malonus ir kil
nus asmuo Stasys Čiurlionis (di
džiojo mūsų menininko M.K. 
Čiurlionio brolis).

Kapelionas veikė ir nelega
lioje moksleivių ateitininkų 
centro valdyboje. Ji buvo Lietu
vos vyskupų žinioje. Šią valdy
bą sudarė vienas kunigas, trys 
studentai ir trys studentės. Kun. 
E. Simaška valdyboje pareigas 
perėmė iš kun. K. Barausko. 
Tuo metu gimnazijose veikian
čias ateitininkų kuopeles globo
davo kunigai-kapelionai.

1940 m. Sov. Sąjungai oku
pavus Lietuvą, kun. E. Simaška 
buvo įtrauktas į suimamųjų są
rašą ir buvo milicijos paieško
mas, todėl slapta pasitraukė iš 
Kauno ir išvengė arešto. 1940 
m. rudenį buvo paskirtas Ka
varsko Šv. Jono parapijos vi
karu.

Prasidėjus Antrajam pasau
liniam karui ir Vokietijai okupa
vus Lietuvą, kun. E. Simaška 
paskirtas Ukmergės gimnazijos 
kapelionu ir Šalkavos (7 km nuo 

jimo smagumėliu, poringių gra
žumėliu pakerėjo klausytojų šir
dis, užliedami jas giedra nuotai
ka, džiaugsmu.

Simno “Bočių” orgnizaci- 
jos, vadovaujamos mokytojos 
Birutės Dlugoborskienės gausus 
būrys dzūkų ir Alytaus “Vers
mės” etnografinio ansamblio, 
vadovaujamo Konstancijos Čy- 
vienės, nariai savo dainomis, 
poringėmis, inscenizavimais tar
tum šaltinėliu nuplukdė kasdie
nius rūpesčius, susijusius su pre
zidento skandalais, gaivino sielą 
šviesių akimirkų išgyvendimais.

Šiltą, linksmą valandėlę da
vė Kumečių mokyklos jauna 
mokytoja dzūkė Jurgita Cibils- 
kaitė. Pagal jos mokinių piešinė
lius dalyviams reikėjo atlikti 
programėles, pritaikant dainas, 
sukuriant pasakojimus.

Ant Razvitos Kriščiokaitie- 
nės nėriniais papuoštų stalų vy
ko dzūkiškų darbelių parodėlė.

Popietėje dalyvavo garsio
sios Alytietės “pasakorkos” 
“giesminykės” Bronė Kizala- 
vičienė ir Anelė Markevičienė.

Renginyje kalbėję svečiai 
skatino dzūkus puoselėti šią gra
žią Dainavos šalelės tarmę, rū
pintis ir toliau ja, išsaugoti šį 
perliuką ateities kartoms.

Ukmergės) koplyčios administ
ratoriumi. 1943-1944 m. Uk
mergės gimnazijoje dėstė tikybą 
ir buvo Vllb klasės (mišrios 
mergaičių ir berniukų) auklėto
jas. Jis buvo visų gerbiamas ir 
mylimas. Tai mes, gimnazistai, 
jautėme būdami jo auklėtiniais, 
tą jaučiame ir dabar, po 60 metų 
susiburdami mons. E. Simaškos 
nedidelėje, į žemę smengančio- 
je, bet be galo malonioje trobe
lėje su priešais ją stovinčiu ir 
laiminančiu atvykstančiuosius 
kryžiumi, savo mokytojo gimta
dienio ar Šilinių atlaidų proga. 
Jo išugdyti doros, ištikimybės ti
kėjimui jausmai, lydėjo ir sau
gojo mus žiaurios komunistinės 
okupacijos metais. Jo buvę auk
lėtiniai, kovodami už tėvynės 
laisvę ginkluotos rezistencijos 
gretose - P. Pociūnas, Č. Isiū- 
nas, B. Eglinskas, V. Pauliuko- 
nis, Smetona, B. Morkūnas - 
krauju aplaistė tėvynės žemę. 
Jie kovėsi su šimtą kartų gauses
niu priešu.

1944 m. pavasarį, vokiečių 
kariuomenei traukiantis iš Lietu
vos ir artėjant antrai sovietų 
okupacijai, atsitiktinai sutiktas 
vokiečių katalikų karo kapelio
nas primygtinai kvietė kun. E. 
Simašką kartu trauktis į Vokieti
ją, bet kaip jis pats sako, “nesu
tikau, nes mano koplytėlėje kas
dien buvo pilna žmonių, kurių 
aš negalėjau palikti. Gyvenant 
prie koplytėlės, į kurią persikė
liau iš Ukmergės priartėjus fron
tui, pas mane daug kas užeida
vo. Visiems, kuo galėjau, padė
jau, tad gandai pasiekė ir tuos, 
kuriems to nereikėjo žinoti.”

Tuo metu Kauno arkivysku
pijos kurija buvo įpareigojusi 
kun. E. Simašką Ukmergės 
šventovėje moksleivius mokyti 
tikybos. Tačiau klebonas kun. J. 
Dagilis nutarė to neleisti moty
vuodamas tuo, kad pamokose 
lankysis tik geriausi mokslei
viai, o paskiau vis tiek juos so
vietų Saugumas areštuos. “Tai 
pagal šiandienos mąstymą buvo 
tikrai protingas sprendimas, 
nors tuo metu atrodė kitaip”.

Tada kun. E. Simaška pasi
juto Ukmergėje nelabai reikalin
gas ir 1945 m. kurijos buvo iš
keltas į Lygumus. Metus padir
bęs Lygumuose buvo suimtas ir 
išvežtas į KGB rūsius Vilniuje, 
kur jau buvo surinkti ir surišti į 
bylas jo “nusikaltimai” prieš so
vietų valdžią. Prasidėjo kelis 
mėnesius trukę ilgi naktiniai tar
dymai, kankinimai, psichologi
niai poveikiai. Po kelis mėne
sius užtrukusių kvotų, iškankin
tam kun. E. Simaškai tardytojas 
pasiūlė bendradarbiauti su KGB 
arba važiuoti ten, “kur gyventi 
nenorėsi ir mirti negalėsi”. Ne
sutikęs būti KGB agentu, jis bu
vo nuteistas 10 metų kalėti Sibi
ro konclageriuose.

Po teismo nuosprendžio 
kun. E. Simaška buvo išgaben
tas už Šiaurės Uralo ir ten amži
no įšalo zonoje tiesė geležinkelį. 
Buvo kalbama, kad ten po kiek
vienu geležinkelio bėgių skersi
niu guli žmogaus kaulai. Kaip 
jis sako: “Tai buvo sunkiausi 
mano buvimo lageryje metai, o 
1948 m. mane nuvežė į Intos 
anglių kasyklos šachtas, kur ir 
atlikau visą likusią bausmės 
dalį”.

1956 m. kun. E. Simaška iš 
konclagerių sugrįžo į Lietuvą. 
Sugrįžusį Lietuvoje sovietinė 
valdžia sutiko labai nepalankiai, 
šnairavo, vadino net “banditu” ir 
neleido eiti atsakingesnių parei
gų. Kaip jis pats sako: “Pargrį
žęs vienuolika metų vikaravau: 
1956-1958 m. Šiaulių Šv.Jurgio, 
1958-1965 m. Gruzdžių Svč. 
Trejybės ir 1965-1967 m. Vi
duklės Šv. Kryžiaus parapijose; 
paskiau klebonavau: 1967-1970 
m. Šimkaičių Šv. Martyno, 
1970-1977 m. Skarulių Šv. 
Onos, 1977-1986 m. Deltuvos 
Švč. Trejybės parapijose. 1986 
m., eidamas 77-uosius metus, 
atšvenčiau kunigystės 50 metų 
jubiliejų ir tada, pagal Bažny
čios nuostatus reikėjo man atsi
sakyti nuo vadovaujamų parei
gų. Buvau paskirtas Šiluvos 
Švč. M. Marijos gimimo bazili
kos altaristų. [ Šiluvą atvažiavau 
1986 m. liepos 3 dieną.”

Čia kun. E. Simaška gyvena 
iki šiol.

Prof. Romualdas Baltrušis 
Ukmergės gimnazijos absolven
tas, buvęs Vllb klasės seniūnas

Tėviškės žiburiai • 2004.VI.8 • Nr. 23 (2830) • psl. 3

KLB KV pirm. R. Žilinskienė, lankydamasi Vilniuje, susitiko ir su • 
Lietuvos kariuomenės vadu gen. mjr. J. Kronkaičiu ir R. Kronkaitiene 
2004.IV.23

KLB KV pirm. R. Žilinskienė, lankydamasi Lietuvoje, aplankė 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotą pėstininkų 
batalioną. Nuotraukoje - R. Žilinskienė, bataliono vadas mjr. V. 
Rupšys, B. Timpa, kapelionas kpt. E. Monstvilas, 2004.IV.26

Lietuvos kariūnai Amerikoje
Jubiliejinis “Draugo ” koncertas Čikagoje

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Šiais metais jis buvo ypatin

gas, nes buvo švenčiamas 95-ta- 
sis Draugo jubiliejus ir pirmą 
kartą JAV koncertavo Lietuvos 
kariūnai, pakviesti Draugo lei
dėjų valdybos pirm. Marijos Re
inienės.

Koncertas įvyko kovo 28 d. 
Maria aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje, kurioje iš Čikagos 
ir įvairių jos apylinkių susirinko 
apie tūkstantį klausytojų, ne tik 
išgirsti kariūnų dainavimo, bet ir 
pasidžiaugti šauniais, jaunais 
būsimaisiais Lietuvos kariuome
nės karininkais.

Generolo Jono Žemaičio ka
ro akademijos vyrų choras “Ka
riūnas” buvo įsteigtas 1995 m. 
1998 m. dalyvavo pasaulio lie
tuvių dainų šventėje; 1999 m. - 
Baltijos valstybių studentų šven
tėje “Gaudeamus XIII”. Kon
kurse “Dainuokime, kariai” 
1998 ir 2000 m. laimėjo I-ją vie
tą. Iš choro narių buvo sudaryta 
vokalinė grupė “Sidabriniai bal
sai”, pripažinta geriausiu šalies 
vyrų ansambliu. Yra laimėję ir 
kitų aukštų pripažinimų. Chore 
dainuoja tik akademijos kariū
nai. Vadovas ir dirigentas - Vy
tautas Verseckas, chormeisteris 
ir koncertmeisteris - Vytautas 
Abaris.

Koncertas buvo dviejų da
lių. I-osios dalies pradžioje V. 
Verseckas perskaitė Lietuvos 
kariuomenės vado gen. maj. 
Jono Kronkaičio sveikinimą. Ši 
dalis buvo daugiau oficiali. Vo
kalinės grupės 12 kariūnų padai
navo 12 dainų, daugiausia kariš
kų, žygio dainų. Šioje dalyje dai; 
girdėjome Ant kalno gluosnys, 
Aras, Ant kiekvieno kalnelio, Su 
banga melsva ir Berniukai. 
Daugiausia muz. A. Raudonikio 
kompozicijos, kitos - V. Kupre
vičiaus, L. V. Beethoveno, T. 
Makačino, P. Butkaus, B. Gor- 
bulskio pagal įvairių poetų žo
džius. Klausytojams nenustojant 
ploti, buvo pakartoti kelių dainų 
posmai.

Antroji koncerto dalis pra
ėjo daugiau šelmiškoje nuotai

Vokalinė grupė “Kariūnas”, giedojusi 2004.III.28 Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovėje. Čia jų dalis. Iš k. kun. R. Adomavičius, VI-tas iš 
eilės - dirigentas. V. Verseckas Nuotr. Z. Degučio

koje. Prie to prisidėjo ir dirigen
tas savo šiltais intarpais apie ka
riūnus ir jų dainuojamas dainas. 
Jis pats palydėjo kelias dainas 
akordeonu ir dainavo kartu su 
grupe, ir keli kariūnai, gitara ir 
kt. instrumentais, pritarė dai
noms. Dainavo ne tik visa gru
pė, bet ir kvartetas bei duetas. 
Dainos buvo daugiau romantiš
kos apie meilę, jaunystę: Jau
nystės saulė (V. Verseckas, S. 
Žlibinąs), Sugrįžau (A. Motuzą, 
S. Žlibinąs), Sentimentalus ro
mansas (J. Kairys, J. Jonynas) , 
Jaunystės vaivorykštė (M. No- 
viko populiarių dainų pynė) ir 
Kaip greit prabėgo vasara (A. 
Bražinskas, A. Drilinga), kurią 
visą turėjo kartoti klausytojų 
prašomi. Kelios dainos buvo už
sieniečių kompozitorių: Sveiki 
broliai, dainininkai (D. Son- 
key), Mamytė (O. Schima), 
Kapri žvejas (E. diKapua), iš 
oratorijos Kapitono linksmybės 
(Ph. Telermann, aranž. V. Ver
secko). Klausytojai, plojo ir plo
jo ir net 2 kartus buvo sustoję, 
pagerbdami dainininkus, kurie 
turėjo vis kartoti ir kartoti įvai
rias dainas. Pabaigoje buvo lyg 
“pageidavimų koncertas”, nes 
žmonės garsiai prašė tai Aro, tai 
kitų dainų. Paskutinė daina buvo 
Trys spalvos, kuriai pritarė, nors 
nelabai garsiai, ir publika.

Pabaigoje dirigentas V. Ver
seckas ir M. Remienė apsikeitė 
dovanomis ir padėkos žodžiais, 
publikai nuoširdžiai pritariant 
plojimais.

Draugo šeštadienio priede 
2004.IV.3 muz. Kazio Skaisgi
rio straipsnyje apie koncertą 
Žalia - tai laukų spalva buvo 
pateikta įdomi statistika. Jis ra
šė: “Dienraštis Draugas šiemet 
mini savo 95 metų jubiliejų. 
Kokia graži simbolika: koncerte 
dainavimas truko 63 minutes, 
plojimai - 12 minučių, Lietuvos 
kariuomenės vado generolo, ma
joro Jono Kronkaičio sveikini
mo skaitymas, dirigento įvadai 
prieš dainas ir šio renginio va
dovės Marijos Remienės padė
kos žodis truko 20 min. Iš viso 
95 minutės”.

a%25c4%25aftakas.lt
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@ LAISVOJE TĖVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
TYROLIO JĖGERIAI 

VILNIUJE
Tradicinių Austrijos kariuome

nės būrių “Tirolio kaizerio jėgerių” 
ir Pietų Tirolio “Šaulių” atstovai 
Vilniuje gegužės 29 d. surengė ei
seną po Mišių arkikatedros Šv. Ka
zimiero koplyčioje. Jėgeriai ir šau
liai žygiavo su vėliavomis Pilies ir 
Didžiąja gatvėmis iki miesto Rotu
šės, kur juos sutiko meras Artūras 
Zuokas. Gegužės 30 d. Karo akade
mijos kapelionas kpt. Vytautas 
Langas Vingio parko karių kapinė
se pašventino paminklą palaido
tiems Pirmojo pasaulinio karo metu 
žuvusiems Austrijos-Vengrijos mo
narchijos kariams. Buvo įteikti 
Austrijos juodojo kryžiaus organi
zacijos apdovanojimai Lietuvos 
kultūros viceministeriui Gintarui 
Sodeikai, kariuomenės vadui gen. 
mjr. Jonui Kronkaičiui, br. gen. Ro
land Vogei, Austrijos Karo atašė 
Lietuvai bei kitiems.

SKAITO MAŽIAU KNYGŲ
“Omni laiko” užsakymu rinkos 

tyrimų grupės RAIT atlikta apklau
sa rodo, kad 32.1% Lietuvoje gy
ventojų neskaito knygų. ELTA- 
LGTIC žiniomis, dar vis skaitantys 
miestiečiai jas perka, o kaimo gy
ventojai jas ima bibliotekose. Treč
dalis apklausos dalyvių teigia visai 
neskaitantys knygų, 36.8% jas ima 
iš bibliotekų, 28.7% perka knygas, 
23.3% jas skolinasi, keičiasi jomis 
su draugais, 7.2% skaito knygas in
ternete, 3.3% skaito seniau įsigytas 
knygas, 0.5% - dovanotas knygas. 
Knygų neskaito 39.1% vyrų ir 27. 
4% moterų. Tik 10.9% apklaustųjų, 
turinčių aukštąjį išsilavinimą, teigia 
neskaitantys knygų. Daugiausia 
knygas perka apklausos dalyviai, 
kurių vidutinės mėnesio pajamos 
vienam šeimos nariui yra didesnės 
kaip 600 Lt.

DIENA BE TABAKO
Gegužės 31 buvo Pasaulinė 

“diena be tabako”. Lietuvos sveika
tos apsaugos ministerijos duomeni
mis, du trečdaliai rūkančių Lietu
vos žmonių norėjo mesti šį įprotį, 
tačiau tik 5% pabandžiusiųjų mesti 
pasisekė. Pasaulinė nerūkymo die
na minima nuo 1987 m. Šių metų 
tos dienos šūkis - “Tabakas ir skur
das - ydingas ratas”. Pasaulio svei
katos organizacija (PSO) ragina vi
sų valstybių vadovus kuo skubiau 
patvirtinti Tarptautinę tabako kont
rolės sutartį, kurią šiuo metu yra 
patvirtinusios tik 9 valstybės. Su-, 
tarties įsigaliojimui reikia bent 40 
valstybių parašų. PSO duomenimis, 
rūkymo išplitimas tiesiogiai susijęs 
su gyventojų pragyvenimo lygiu, jų 
nedarbu ir išsilavinimu. Lietuvoje 
dažniausiai reguliariai rūko 35-44 
metų vyrai ir 25-34 metų moterys. 
Kaip rašo ELTA-LGT1C, palyginus 
1994 m., 1998 m. ir 2002 m. Lietu
voje atliktų sociologinių apklausų 
rezultatus pastebima, kad rūkančių 
paauglių skaičius išaugo daugiau 
kaip du kartus.

BAJORŲ ŠVENTĖ
Lietuvos bajorų karališkoji są

junga gegužės 29 d. minėjo savo at
kūrimo dešimtmetį, rašo ELTA- 
LGTIC. Mokslų akademijoje buvo 
surengtas šeštasis sąjungos seimas. 
Prieškariu veikusios Lietuvių bajo
rų draugijos tradicijų tęsėja atkurto
ji organizacija įsigaliojo 1994 m. ir 
tęsia buvusios draugijos pradėtą is
torinę, kultūrinę ir švietėjišką veik
lą. Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos vadės Undinės Nasvytytės

DrZMKy four seasons 
KTZ7ViBfc. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -888-657-4844 
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

teigimu, pagrindinis Bajorų sąjun
gos tikslas - skatinti lietuvių pilieti
nį sąmoningumą, pagarbą ir meilę 
Lietuvos istorijai, kalbai ir kultūrai. 
Bajorų palikuonys yra ištikimi se
nosioms europietiškoms vertybėms, 
savo protėvių atminimui ir tauriems 
darbams, taip pat savo šūkiui - 
“Tiesa - Garbė - Orumas”. Šiuo 
metu Bajorų sąjungai priklauso 
apie 1750 narių, turinčių bajorišką 
kilmę įrodančius dokumentus. Na
riai gyvena įvairiose Europos ir ki
tų žemynų valstybėse, yra visatei
siai Rytų Europos istorinių šeimų 
draugijų federacijos nariai.

TELEVIZIJOS PAGERBTI
Lietuvos TV3 Žinių projekte 

“Lietuvos garbė” buvo pagerbti pa
prasti Lietuvos žmonės, savo gra
žiais darbais, drąsiais poelgiais la
biausiai prisidėję prie kitų žmonių 
laimės, svajonių išsipildymo ir 
džiaugsmo. Šešiose keletą mėnesių 
vykusio projekto nominacijose bu
vo apdovanota dešimt “Lietuvos 
garbės” herojų. Metų drąsos vaiko 
titulą gavo trys vaikai — viena ser
ganti sunkia liga, bet neprarandanti 
vilties, kita - iš gaisro išgelbėjusi 
šešis savo broliukus ir sesutes, tre
čias - paaukojęs savo gyvybę už 
bendraklasės gyvenimą. Pareigos 
apdovanojimus pelnė du ugniage
siai gelbėtojai, išgelbėję dvi sken
dusias mergaites, metų atsidavimo 
premiją gavo Ukmergės gyventoja, 
nuo 11 metų auginanti penkis bro
liukus ir sesutes. Metų geradariais 
paskelbta pora, savo šeimoje pri
glaudusi 15 vaikų, netekusių tėve
lių. Laimėtojams įteiktos juodo 
marmuro statulėlės, projekto diplo
mai, Almos Adamkienės piniginės 
premijos ir kitos dovanos.

“LITEXPO” PARODOS
Gegužės 25 d. “Litexpo” paro

dų centre Vilniuje atidarytos paro
dos “Mokslas” ir “Baltechnika 
2004”, rašo ELTA-LGTIC. Maž
daug 13,000 kvadratinių metrų plo
te surengtose parodose savo pasie
kimus pristatė 60 mokslo instituci
jų, gamybinių bendrovių, o gamy
bos technologijas ir modernius pra
monės įrengimus -175 firmos iš 8 
pasaulio valstybių. Plačiausiai pri
sistatė Lietuvos gamybininkai, ku
rių parodoje buvo 139. Ministeris 
pirmininkas Algirdas Brazauskas 
parodų atidaryme tvirtino, jog 
aukštosios technologijos sudaro 
apie penktadalį Lietuvos pramonės 
gamybos. Šiuolaikinių gamybos .ir 
mokslo technologijų plėtra kai ku
riose šakose per metus didėja 20- 
50%. Parodose dėmesio skiriama ir 
aplinkosaugos ir atsinaujinančios 
energijos problemoms, kurių svar
biausios - tyras vanduo, atliekų 
tvarkymas, pesticidų neutralizavi
mas. RSJ

i

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Gerontologijos centras (Slaugos namai) Kalvarijų g. Vilniuje - Verkių parke. Čia gali apsistoti laikinai arba 
nastoviai apsigyventi išeivijos lietuviai. Čia gyvena Ona Mikulskienė, rašytojas J. Kralikauskas ir kt.
H Nuotr. V. Pačkausko

Hamilton, Ont.
HAMILTONO DLK AL

GIRDO ŠAULIŲ KUOPA sušau
kė savo metinį susirinkimą gegužės 
28 d. Dalyvavo 10 narių. Pirminin
kavo kuopos vadas K. Deksnys. 
Kleb. kun. Audrius Šarka, OFM, 
sukalbėjo invokaciją tylos minute 
prisiminėm amžinybėn iškeliavu
sius kuopos šaulius. Kuopos valdy
ba padarė pranešimus iš praeitų 
metų veiklos. Valdybos rinkti ne
reikėjo, nes senoji valdyba sutiko 
eiti pareigas toliau. Kuopos na
riams senstant, darosi sunkiau bet 
kokias šauliškas pareigas atlikti. 
Nutarta aukoti $500 Hamiltono 
“Gyvataro” grupei, vykstančiai į 
XII Taut, šokių šventę Čikagoje; 
rengti gegužinę rugpjūčio 15 d. 
Giedraičio vardo klubo sodyboje; 
leista nupirkti šešis kompiuterius 
Rokiškio miesto mokyklai. Po susi
rinkimo visi buvo pavaišinti Klaros 
ir Aniceto Deksnių pagamintais 
skanumynais. J.K.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
“Gyvataras”, kurioje šoka vaikai, 
studentai ir veteranai, praeitą šešta
dienį, birželio 5, Jaunimo centre su
rengė šaunų pasirodymą su vaišė
mis, loterija ir pasilinksminimu. 
Dalyvavo daug žiūrovų hamiltonie- 
čių. Buvo svečių ir iš kitų vietovių. 
KLB krašto valdybos narys A. Vai
čiūnas, pasveikinęs į Čikagą vyks
tantį “Gyvatarą”, įteikė KLB skirtą 
jiems paramos čekį. Dlv.

Hamiltone 1991 m. buvo su
darytas “SOS Lietuvos vaikai” 
komitetas, vad. Danutės Vaitekū- 
nienės. Kitais metais grupė pakeitė 
vardą į “Pagalba Lietuvos vaikams” 
ir sudarė naują komitetą pirm. F. 
Povilauskienė, narės - Eug. Gra
jauskienė, E. Gudinskienė, S. Re- 
mesat ir F. Venckevičienė. Grupė, 
tęsdama gražiai pradėtą darbą, sten
giasi šelpti daugiavaikes šeimas ir 
vargstančius vaikus patikrintose, 
patikimose mažesnėse vietovėse. 
1991-1998 m. du kartus per metus 
vaikams buvo siunčiami vitaminai, 
invalidų kėdės, avalynė, drabužiai, 
vaikiškos knygos ir žaislai. Šią lab
darą rėmė Hamiltono ir apylinkės 
lietuviai pinigais ir darbais. Narės 
renka nuo gėrimų dėžučių metali
nes kilputes (“tabs’), kurias parda- 
vusios perka invalidų kėdes. Lėšo
ms papildyti ruošia Atvelykio pus
ryčius su loterija, o vasarą - gegu
žines. Hamiltono lietuviai dosniai 
remia komiteto veiklą aukomis ir 
talka darbuose. A.F.P. inf.

St. Catharines, Ont.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

ME kun. Pijui Šarpnickui, OFM, iš 
Toronto, sutikusiam atvykti 2 kar
tus per mėnesį ir aukoti Mišias šeš
tadieniais, 4 v.p.p. Angelų Karalie
nės šventovėje, 75 Rolls Avė.

GEGUŽĖS 14 DIENĄ paki
lioj šeiminėj nuotaikoj, atšvęsta 
Ipolito Tautero 95 metų amžiaus 
sukaktis dalyvaujant keturių kartų 
šeimos nariams, atvykusioms iš To
ronto, Hamiltono, Londono ir Britų 
Kolumbijos bei kitiems artimie
siems. Tėvelį, senelį ir prosenelį 
papuošė raudona rože ir pasveikino 
iškilmių rengėjos dukrelės Jolanda 
ir Marytė su šeimomis. Gražiai nu
skambėjo Ilgiausių metų linkėjimai 
trimis kalbomis. Vaišių metu svei
kino vaikaičiai - Robertas ir Pau
lius, prisimindami kai kuriuos sene
lio pamokymus. Vėliau savo nuo
širdžia kalba pasveikino vaikaitė 
Katie. Iškilmės vyko gražioje “Hil- 
lebrand Estate Winery” Niagara 
On-the-Lake.

Sukaktuvininkas yra tikra nuo
staba mūsų tarpe. Iš profesijos moky
tojas, kalba keliomis kalbomis ir, 
nors dažnai lankomas dukrelių, dar 
savarankiškai gyvena nuo 1991 metų, 
kai mirtis išskyrė a.a. žmoną Sofiją. 
Sodina daržą, gėlynus ir viltiška pa
saulėžiūra žvelgia į gyvenimą į ateitį. 
Jo švelnus humoras ne kartą nuš
viečia ir mūsų visų kasdienybę. Z.S.

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

Sault Ste Marie, Ont.
A.a. JUOZUI STAŠKEVI

ČIUI MIRUS, Sault Ste Marie, 
Ont. Lietuvių telkinys užjaučia 
Staškevičių šeimą ypač prelatą Jo
ną Staškevičių ir kun. Vytautą Staš
kevičių. Lietuvos kankinių parapi
jos kunigai jau daugelį metų lanko 
Sault Ste Marie lietuvius, veda 
jiems susikaupimo pamaldas bent 
du kartus per metus. KLB S.S. Ma
rie apylinkė labai dėkinga Anapilio 
klebonui prel. Jonui ir kun. Vytau
tui Staškevičiams už pasiaukojimą 
mus toli gyvenančius belankant. 
KLB Sault Ste Marie apylinkės val
dyba ir nariai Anapilio parapijai pa
remti aukojo $100. K.S.

London, Ont.
A.a. ZIGMAS DIDŽBALIS, 

83 m., buvęs parapijietis, gegužės 
20 d. palydėtas į amžino poilsio 
vietą Londone ir palaidotas Šv. Pet
ro kapinėse-mauzoliejuje. Paskuti
nius savo gyvenimo metus velionis 
gyveno arčiau savo sūnaus šeimos 
Hamiltone (Čia velionis anksčiau 
sėkmingai darbavosi namų pardavi
mo agentu iki išėjimo į pensiją po 
to su žmona Julija persikėlė gyventi 
į Londoną). Jo palaikai iš Hamilto
no atlydėti į Šiluvos Marijos šven
tovę. Mišias atnašavo klebonas 
kun. K. Kaknevičius, giedojo “Pa
švaistės” choras, vargonavo Rita 
Vilienė. St. Sližio giesmę Anapus 
saulės duetu giedojo G. ir Edm. 
Petrauskai, Avė Maria smuiku atli
ko Mishael Shannon.

Velionį atlydėjus į mauzoliejų 
ir kunigui atlikus religines apeigas 
prie karsto, mergaičių kvartetas 
gražiai pagiedojo Tėve mūsų. Viena 
iš giesmininkių buvo velionies vai
kaitė Lauren Timey. KLB apylin
kės pirmininkas A. Švilpa tarė nuo
širdų atsisveikinimo žodį Bendruo
menės ir “Pašvaistės” choro vardu, 
nes velionis buvo aktyvus choro 
dalyvis per visus 20 Londone išgy
ventų metų. Šiltais žodžiais apie 
velionį ir jo nueitą gyvenimo kelią 
kalbėjo jo sesers dukra. Velionis 
palaidotas šalia savo mylimos žmo
nos Julijos, mirusios 2000 m.

Palydėti velionies į paskutinę 
kelionę susirinko daug parapijiečių, 
giminių ir draugų. Laidotuvių pie
tums visi buvo pakviesti į restora- 
ną-bufetą “Hanmony”. Čia šeima 
padėkojo visiems už gausų dalyva
vimą laidotuvėse. Liūdesyje liko 
dukrų Danos ir Živilės, sūnaus 
Eduardo, sesers šeimos ir kiti gimL 
nės. Velionis turėjo daug draugą 
pažįstamą kurie jį gerbė ir mylėjo. 
Jo prisiminimas ilgai išliks jį paži
nojusiųjų tarpe. Aldona V.

Pagal piešinėlį “Ant kalno klevelis” dainuoja “Bočių” atstovės iš Simno 
Nuotr. A. Urmanavičienės

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

“TŽ”
$700 - A. Rūta; $80 - L. Garba- 
liauskas; $50 - P. Vilutis, J. Ignata
vičius; $40 - A. Žemaitis; $30 - B. 
Petrušaitis; $25 — A. Naruševičius; 
$20 - S. Kneitas, P. Kareckas, S. 
Kiršinąs, E. Juodvalkis, B. Petryla, 
E. Beržaitis; $15 - M. Gelažius; 
$10 - dr. A. Balčiūnas, A. Didžiu
lis, D. Alseika, J. Mikaila, E. Rep- 
čytė, O. Vengris, T. Zailskas, L. 
Jonelis, J. Linkūnaitis; $5 - V. Že- 
bertavičius, I. Aleknevičius, K. Mar
tiniais, O. Merkis, B. Valiukėnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $65 - B. Sadauskas; $60 - V. 
Jankevičius, V. Dauginis, G. Ado
maitis, G. Sirutis, M. Genčius, E. 
Barškėtis, S. Grigaliūnas, R. Kmie
liauskas, V. Palilionis, L. Stukas, 
O. Svarinskas, J. Čėpla, A. Drusei- 
kis, V. A. Lelis, A. Miciūnas, V. 
Burkūnas, A. Bačkaitis, L. Klimas, 
V. Kriščiūnas, B. Karaškienė, A. 
Kličius, dr. K. Ambrazaitis, K. A. 
Pajaujis, S. Naumus, A. Varden, A. 
Vaitiekaitis, G. Laurinaitytė, P. E. 
Raudys, V. Verbickas, M. Jonynas, 
J. Banylis.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $120 - L. Mačikūnas, P. Basys; 
$100 - R. Kazlauskas, P. Pekars
kas, S. Buika, A. Žebertavičius, G. 
Kazėnas; $70 - dr. L. Levinskas, J. 
Kregždė, A. Dranginis, P. Baltuo- 
nis, J. Ardys, L Aleknevičius, P. 
Kareckas, P. Jokšas, G. Rudinskas, 
E. Berneckas, V. Kupcikevičius, dr. 
R. Kriaučiūnas, A. Kernius, A. An
tanaitis, S. Paulaitis.

Garbės prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: K. A. Ra- 
tavičius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

?

Įvairios žinios
UNESCO gen. sekretorius 

K. Masura pasveikino iškilmin
go Lietuvos respublikos seimo 
posėdžio dalyvius, š.m. gegužės 
7 d. susirinkusius paminėti 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100-metį. Pabrėžta, 
kad kiekvieno rašmens morfolo
gija, kiekviena raidė ir kiekvie
nas raidynas atskleidžia intymų
jį atskiros kultūros veidą. 
UNESCO rezolicijoje nr. 32C55 
buvo nutarta remti 100-ųjų lie
tuviškos spaudos metinių šventi
mą. Gen. sekretorius pasidžiau
gė galėdamas bent “simboliškai 
dalyvauti jūsų iškilmingame po
sėdyje”. Inf.

JA Valstybės
Brooklyn-Queens LB apylin

kės, didžiausios iš trijų veikiančių 
apylinkių Niujorke, metinis susirin
kimas įvyko sekmadienį, balandžio 
25, Apreiškimo parapijos patalpo
se. Šventovėje lietuviškai Mišias 
aukojo kun. J. Dielininkaitis. Po pa
maldų parapijos salėje vyko susi
rinkimas. Jį pradėjo ir jam vadova
vo pirm. J. Kunca. Tylos minute 
buvo pagerbti praėjusiais metais 
mirę bendruomenės nariai. Invoka
ciją sukalbėjo kun. J. Dielininkaitis. 
Susirinkimą pasveikino Niujorko 
LB apygardos valdybos pirm. R. 
Žukaitė. Šios LB apylinkės veiklos 
pranešimą padarė pirm. J. Kunca, 
prisipažindamas, kad apylinkė gy
vesne veikla nepasižymėjo. Apylin
kės valdyba talkino apygardos val
dybai, remdama jos veiklą. Pasta
ruoju metu yra vykdoma Lietuvos 
valdovų rūmų statybos vajus. Ižd. 
R. Alinskienės pranešimu, per me
tus pajamų turėta 962 dol., o išleis
ta 1,226 dol., ižde dar liko 4,082 
dol. Kontrolės komisijos aktą skaitė 
jos narys K. Bileris. Sporto atletų 
klubo pirm. A. Augylienė nusi
skundė, kad sporto veiklai nėra tin
kamų patalpų. Klubas rengiasi mi
nėti 100 metų veiklos sukaktį. Išsa
mų pranešimą padarė Maironio mo
kyklos vedėja A. Lukoševičienė, 
pasidžiaugdama didėjančiu žmonių 
skaičiumi. Šiais mokslo metais mo
kyklą lanko 74 mokiniai. Į valdybą 
išrinkti 4 nariai. Po susirinkimo pa
siskirstyta pareigomis: pirm. V. 
Jankauskienė, vicepirm. J. Kunca, 
sekr. V. Čereškienė, ižd. J. Senken, 
narė socialiniams reikalams L Ma- 
tinienė, visuomeniniems reikalams 
R. Sližys, kultūros ir švietimo rei
kalams R. Česnavičienė. Kontrolės 
komisija liko ta pati: K. Bileris, K. 
Norvilą ir S. Skobeikienė. Susirin
kimas baigtas Tautos himnu.

Britanija
Neseniai Londono spauda ra

šė apie buvusią studentę, 23 metą 
Indrę Trinkūnaitę, kuri porą mėne
sių gyveno miške ir miegojo šieno 
guolyje iš šakų suręstoje pašiūrėje. 
Ji Vilniaus universitete studijavo 
mediciną. Kai tėvas neteko darbo, 
šeima pasijuto sunkioje medžiagi
nėje būklėje. Indrė nutarė važiuoti į 
Britaniją užsidirbti pinigų studi
joms tęsti. Taip ji sausio pradžioje 
atsidūrė Anglijoje. Turėjo darbo vi
zą suteikiančią leridimą dirbti vie
name viešbutyje Dorseto grafystėje. 
Pusei metų buvo pažadėtas jai dar
bas, butas ir maistas. Po dviejų sa
vaičių viešbučio savininkas ją atlei
do iš darbo. Tada ji mėgino surasti 
darbą Londone nelegaliai. Buvo jai 
pasiūlyti laikini darbai su labai 
menku atlyginimu. Su ja buvo el
giamasi kaip su verge. Buvo taipgi 
siūloma verstis prostitucija. Tačiau 
ji geriau pasirinko gyvenimą kaip 
rašoma spaudoje, miške. Maitinosi 
šokoladiniais sausainiais, kuriuos 
nusipirkdavo netoli miško esančio
je degalinėje.

Londono priemiesčio New 
Adington gyventoja P. Fossey ba
landžio 9 d. pastebėjo netoli jos na
mų esančiame miške gaisrą. Nu
skubėjusi rado degantį laužą keletą 
vyrukų ir išgsigandusią mergaitę. 
Užrikusi, kodėl miške kūrenama 
ugnis, gavo vaikinų atsakymą kad 
jie nori sušildyti sušalusią mergaitę.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

V LIETUVIŲ KREDITO 
A kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
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P. Fossey Indrę parsivedė į savo 
namus. Pastaroji, mokėdama anglų 
kalbą globėjai papasakojo savo is
toriją. P. Fossey ryžosi Indrei pa
dėti. Ji kreipėsi į labdaros draugi
jas, imigrantų šalpos centrus, val
džios įstaigas. Niekas negelbėjo. 
Valdžia pareiškė, kad nuo gegužės 
1 d. Indrė Trinkūnaitė taps Europos 
sąjungos pilietė ir galės šiame kraš
te įsidarbinti legaliai. Kaip rašoma 
“Lietuvos ryte” 2004 m. 94 nr., pa
sak geradarės P. Fossey, Indrė ba
landžio 17 d. paliko jos namus. 
Nors geradarei esą apmaudu, kad ji 
išėjo neatsisveikinusi, bet ji apie 
nelaimingą merginą esanti geros 
nuomonės ir tikisi, kad jai pavyks 
susirasti Britanoje darbą bei pasiek
ti savo tikslą.

Lenkija
Bitininkų draugijos Punsko 

skyriaus metinis susirinkimas įvyko 
kovo 14 d. Punsko valsčiaus svetai
nėje. Jame dalyvavo 24 bitininkai iš 
Punsko valsčiaus, Kauno Žemėj 
ūkio akademijos vadovas dr. A. 
Amšiejus bei Ūkininko patarėjo 
priedo Birutė korespondentas J. 
Adomaitis ir kiti svečiai jš Seinų. 
Susirinkimą pradėjo skyriaus pirm. 
P. Vitkauskas, pasveikinęs daly
vius, paprašęs tylos minute pagerbti 
bitininką a.a. K. Jaseliūną iš Slyna- 
kiemio. Jis padarė ir veiklos prane
šimą atsakinėjo į klausimus. į val
dybą išrinkti: pirm. P. Vitkauksas, 
sekr. V. Budzeika, ižd. J. Vasiliaus
kas; revizijos komisijon - pirm. J. 
Valiūnas ir narys A. Aleksa. Pa
skaitą Bičių ligos ir jų gydymo na
tūralūs būdai skaitė dr. A. Amšie
jus. Po paskaitos buvo aptarti biti
ninkystės pakitimai, šioje srityje 
pasiekti laimėjimai, Europos sąjun
gos reikalavimai ir kylantys pavo
jai. Skyriaus pirm. P. Vitkauskas 
visų dalyvių vardu už įdomią pa
skaitą padėkojo dr. A. Amšiejui ir 
jam įteikė dovaną - medžio drožinį, 
vaizduojantį Punsko šventovę. (J. 
Makausko kūrinys). Pasibaigus su
sirinkimui, visi dalyviai buvo pa
vaišinti. (Aušra, 2004 m., 5 nr.)

Australija
A.a. Emilija Krumbergs- 

Krikščiūnienė mirė balandžio 12 
d. Melburne. Velionė gimė 1922 m. 
gegužės 28 d. Liepojoje, kur baigė 
gimnaziją. Atslenkant sovietams, 
Emilija pasitraukė į Vokietiją. Stu
dijuodama universitete odontologi
ją susipažino su kitu studentu Juo
zu Krikščiūnu. Pažintis baigėsi ve
dybomis. Vokietijoje juodu susilau
kė sūnaus Algiuko. 1949 m. šeima 
išvyko į Australiją. Emilijai pavyko 
įsigyti mokytojos profesiją ir gim
nazijoje dėstė matematiką bei vo
kiečių kalbą. Krikščiūnai, gyvenda
mi Mt. Gambier, SA, vietovėje, su
silaukė antro sūnaus Petriuko. Vė
liau persikėlė į Melburną. Čia abu 
įsijungė į lietuvišką veiklą daly
vaudami įvairių organizacijų valdy
bose. Emilija buvo visada energin
ga, apsukri ir draugiška. Mėgo teat
rą operą gerai mokėjo penkias kal
bas. Ligoninėje buvo padaryta tul
žies operacija. Atrodė sveikstanti, 
bet po kraujo išsiliejimo smegenyse 
buvo paralyžiuota ir, negalėdama 
kalbėti, iškentėjo 14 mėnesių. Ve
lionės pageidavimu, laidotuvėse da
lyvavo tik šeima. Jos sudeginti pa
laikai bus nuvežti į Latviją ir palai
doti šalia jos tėvų. Melburno lietu
viai velionę prisimins kaip malonų 
asmenį, daug darbo, jėgų ir širdies 
įdėjusią į lietuvišką veiklą.

(Tėviškės aidai, 2004 m., 10 nr.)
J. Ąndf.
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valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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“Kruvini likimai”
Naujasis Stasio Gvildžio leidinys - II tomas
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d KULTURMĖJE VEIKLOJE
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Neseniai knygynuose pasi
rodė Stasio Gvildžio knygos 
Kruvini likimai antras tomas 
(Kaunas, LNRS, 2004, 500 egz., 
462 p.).

Knygos įvade Lietuvos-ne
priklausomų rašytojų sąjungos 
valdybos pirm. Vladas Buragas 
rašo: “Šis knygos autorius - 
publicistas Stasys Gvildys nuo 
1990 metų aktyviai dalyvauja 
periodinėje spaudoje. Išleido ke
turias knygas karine tematika 
apie generolo P. Plechavičiaus 
1944 metais įkurtą tautinę ka
riuomenę - Vietinę rinktinę, jos 
karių ir karininkų likimus. Tai 
istorinės - dokumentinės apy
braižos ir prisiminimai, turintys 
išliekamąją vertę”.

Vietinės rinktinės istorija, 
jos vadų ir karių likimai - S. 
Gvildžio pamėgtoji tema. VR 
buvo ypatingas fenomenas An
trojo pasaulinio karo metais - 
karinis telkinys nacių okupuoto
je teritorijoje, nepavaldus oku
pantams! To nebuvo visoje Eu
ropoje.

S. Gvildys rašo: “Prieš 60 
metų mes aštuoniolikmečiai iš
ėjome ginti lietuvių tautos nuo 
įžūlių priešų, siekiančių vėl pa
vergti Lietuvą. Buvome silpnai 
ginkluoti, daug mūsų savanorių 
paguldė galveles, kiti patyrėme 
okupantų smurtą, tapome belais
viais. Sunkiai dirbdami, kentėjo
me badą, prievartą. Teko iš
vaikščioti Europą žiauraus karo 
metais. Ne visi grįžome į Tėvy
nę, tačiau nepalūžome, pasi
šventusiai dirbome Lietuvos la
bui, sulaukėme laisvės. Tegy
vuoja Laisvė!”
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Lietuviškos knygos šimtmetis
Jį paminėjo Lietuvos provincija ir miestai

Knygos ir spaudos atgavimo 
dieną - gegužės 7-ąją paminėjo 
tylarijampolės rajono Plutiškių 
biblioteka. Šis renginys buvo 
ypač mielas - mūsų lietuviškas 
raštas, knyga švenčia savo 100- 
metį. Lietuviai, vieninteliai pa
saulyje, kaip kontrabandą gabe
no knygas.

Gausiai susirinkusiems Plu
tiškių vidurinės mokyklos 
moksleiviams, mokytojams ir 
bendruomenės nariams apie 
knygnešių kelius išsamiai papa
sakojo istorijos mokytojas Anta
nas Kaminskas, Kazlų Rūdos 
vyr. bibliotekininkė Birutė Pu- 
palaigaitė ir Plutiškių bibliote
kos vedėja Onutė Luobikienė.

Tautiškais drabužiais pasi
puošusios Anita Kavaliauskaitė 
ir Agnė Venckūnaitė raiškiai 
perskaitė daug gražių minčių, 
skirtų knygai. Skambėjo šių ei
lučių autorės dainos - Pirmoji 
knyga, Verčiu knygos puslapius, 
Motinos kalba ir kt. Bibliotekos 
vedėja apdovanojo daugiausia 
knygų perskaičiusius, aktyviau
sius bibliotekos lankytojus.

Kadangi ši šventė Plutiškėse

Renginio Kaune lietuviškos spaudos laisvės atgavimo 100-osioms metinėms bendras salės vaizdas. Jaunoji 
kanklininkė renginyje. Kairėje - Dainavos seniūnijos seniūnas Algimantas Mickevičius

Nuotr. I. Vaičiulytės-Bradaitienės

Rašyti apie VR ir kovos drau
gus S. Gvildį ragina sąžinė ir 
pilietinė pareiga. Kažkas yra pa
sakęs: “Kai liudininkai tyli, 
gimsta legendos”. S. Gvildys - is
torinių įvykių dalyvis ir liudi
ninkas. Šavo patirtį ir liudijimus 
jis yra aprašęs knygose: Laisvės 
troškimo kaina (1999), Generolo 
P. Plechavičiaus kariai savano
riai (2000), Kruvini likimai I t. 
(2001) ir štai Kruvinų likimu II t.

Pastarasis tomas - tai devy
nių skyrių knyga apie VR kari
ninkų ir karių likimus, emigraciją, 
rezistenciją tremtį, pogrindžio 
veiklą sovietų saugumo agentūrą 
bei Vakarų žvalgų likimus.

Knygos autorius - ne istori
kas, jis greičiau istorikų talki
ninkas, besistengiantis sukaupti 
kuo daugiau informacijos apie 
VR steigimo aplinkybes, buvu
sias kovas bei po pasaulį pa
sklidusių savanorių likimus.

Rašydamas paskutiniąją kny
gą S. Gvildys naudojosi įvairių 
archyvų dokumentais, knygoje 
pateikia įdomesnių dokumentų 
nuorašus. Knygoje gausu buvusių 
kovos draugų prisiminimų. Tie 
laiku užrašyti prisiminimai labai 
svarbūs, nes liudininkų gretos 
sparčiai retėja. Knyga gausiai 
iliustruota vertingomis nuotrau
komis.

Knygos Kruvini likimai II t. 
papildys skaitytojo žinias apie 
Vietinės rinktinės ir partizaninio 
karo istoriją. Kartu šioje knygo
je skaitytojas ras daug informa
cijos apie raudonųjų okupantų ir 
jų vietinių talkininkų nusikalti
mus mūsų tautai ir žmogišku
mui. Visa tai - mūsų tautos nau
jųjų laikų istorijos dalis, kurios 
pamiršti nevalia.

vyko 7-osios dienos išvakarėse, 
sekančią dieną dalyvavau kita
me renginyje Kaune, kurį su
ruošė Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų sąjunga (aš esu jos na
rė) ir Kauno miesto savivaldy
bės Dainavos seniūnijoje esanti 
“Berželio” biblioteka. Šiai se
niūnijai vadovauja gimtąjį žodį, 
knygą mylintis seniūnas Algi
mantas Mickevičius.

LNRS-gos pirmininkas Vla
das Buragas sveikino visus su 
Lietuviškos spaudos laisvės at
gavimo 100-osiomis metinėmis, 
dėkojo seniūnui, prisidedančiam 
prie kiekvieno mūsų sąjungos 
renginio. S. Nėries vidurinės 
mokyklos mokiniai parodė mon
tažą Knygos kelias, skambėjo 
kanklių, gitaros muzika ir tauti
nio ansamblio dainos. Taip buvo 
prisiminti mūsų tautos knyg
nešiai.

Padėkos raštais, naujomis 
knygomis buvo apdovanoti ir 
vyriausieji (LNRS garbės pirmi
ninkas Bronius Jauniškis), ir 
jauniausieji poezijos, prozos kū
rėjai.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

Jurgio Jankaus ir Bernardo Brazdžionio pagerbime š.m. gegužės 30 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL, 
rašytojų kūrybos ištraukas skaitė Toronto “Aitvaro” ir Hamiltono “Aukuro” teatrų skaitovai. Iš. k. R. Saka- 
laitė-Jonaitienė, Alina Žilvytienė, Marija Kalvaitienė, Algirdas Kynas ir Daiva Botyrienė Ntr. M. Karaliaus

Generolo žmonos atsiminimai
Generolo Kazio Ladigos šeimos likimas sovietmečiu

JUOZAS VITĖNAS
Lietuvoje, atkūrus nepri

klausomybę, pamažu iškeliami 
asmenys, kurie sovietų okupaci
jos metais buvo grimzdomi už
marštin. Pernai buvo išleista 
viena tokia knyga Esame. Stefa
nija Ladigienė, kurioje yra sudė
ti jos laiškai, jos vaikų ir bend
raminčių apie jąatsiminimai, jos 
kaip penkiolikametės mergaitės 
dienoraštis ir jos straipsniai 
spaudoje.

Knygą parengė Ema Miku- 
lėnaitė, kuri įžangoje pateikia 
Ladigienės biografinių žinių: ji 
buvo gimusi 1901 m. sausio 23 
d. Tomo ir Natalijos Paliulių 
šeimoje Vabalninku miestelyje, 
Biržų apskrity. 1913 m. baigė 
keturklasę mokyklą Biržuose, 
dėl karo šeimai pasitraukus į 
Rusiją ten baigė gimnaziją.

1918 m. grįžo į Lietuvą tar
navo įstaigose, redagavo Moters 
laikraštį, dirbo Lietuvos redakci
joje.

1920 m. rugsėjo 12 d. ište
kėjo už pulkininko (vėliau gene
rolo) Kazio Ladigos. Vyrui dėl 
tarnybos persikėlus į Marijam
polę, mokytojavo vietos gimna
zijoje. Grįžusi į Kauną studija
vo universitete, 1926 m. buvo 
išrinkta į Lietuvos seimą bet ne
teko jame ilgai dirbti: tų pačių 
metų gruodžio 17 d. perversmo 
metu seimas buvo paleistas, prez. 
K. Grinius nušalintas, ir jo vietą 
užėmė A. Smetona. Sekančiais 
metais gen. K. Ladiga buvo at
leistas iš kariuomenės ir apsigy
veno Gulbinėnų dvare, Krinčino 
valsčiuje, Biržų apskrity.

Sovietų kariuomenei 1940 
m. birželio mėn. įžygiavus į Lie
tuvą dvaras buvo nusavintas, 
gen. K. Ladiga sekančių metų 
liepos mėn. buvo suimtas ir iš
vežtas į Rusiją kur 1941 m. 
gruodžio 19 d. sušaudytas.

1941 m. vokiečiai, okupavę 
Lietuvą dvarą grąžino, bet ne
bebuvo kam ūkininkauti. Kiek 

sugebėdamas, jį tvarkė vyriau
sias Ladigų sūnus Algis.

Sovietų kariuomenei 1944 
m. grįžus į Lietuvą Ladigienė 
Vilniuje gavo didelį butą kur 
prieglobstį rado mokytoja ateiti
ninkė Adelė Dirsytė, kurią dabar 
norima paskelbti šventąja. Porą 
metų čia slapstėsi žydaitė Irena 
Veisaitė iš Kauno geto. Už tai 
Ladigienei po mirties buvo su
teiktas pasaulio tautų teisuolės 
vardas.

Tame Ladigienės bute taip 
pat lankydavosi arkiv. M. Rei
nys, kun. A. Lipniūnas ir kiti 
kunigai, ateitininkų veikėjai. 
Dažnas svečias taip pat buvo F. 
Kirša, Balys Sruoga.

Sovietų pareigūnai sekė La
digienės gyvenimą 1946 m. ko
vo 11 d. suėmė ir uždarė Saugu
mų rūsy. Po pusmečio ji buvo 
perkelta į Lukiškių kalėjimą kur 
vienoje kameroje su ja buvo įka
linta dešimt mergaičių ateitinin
kių, kurios spietėsi aplink ją 
siekdamos paguodos, o ji klau
sydavosi jų skundų ir melsdavo
si su jomis.

1946 m. lapkričio 10 ji para
šė vaikams, kad rugpjūčio 15 d. 
baigėsi tardymai, kurių ji turėjo 
apie 70, bet jie vyko nesunkiai ir 
jokios grėsmės pažįstamiems 
nesudarė.

Sekančią dieną ji vėl rašė, 
kad “mūsų byla vad. ateitinin
kų”. “Kai dėl manęs, kaltėje bus 
praeitis, o dabar visa kaltė, kad 
kelis kartus mačiau p. Brazaus
ką” (mokytojas, ateitininkų vei
kėjas, suimtas ir pabėgęs iš Sau
gumo rūmų).

Dar kitame tos pačios die
nos laiške pranešė: “Gavau gar
bingą pavadinimą iš teisėjų, kad 
buvau viso ateitininkų judėjimo 
siela”. Ladigienė buvo nuteista 
dešimčiai metų lagerio ir penke-

Tėvynei
Kažkas tave abstrakcija vadino, 
Kažkas tai sakė, kad tavęs nėra... 
O man tu tėviškė, Tėvynė melsvo 

lino,
Tu mano dvasios varoma  jėga.
Tave mylėt išmokė bočių kraujas 
Kalaviju ir žodžiais, ir dainom. 
Tavim tikėti praeitis mokino 
Vaidilų kanldėm, vietofnis 

šventom.

Tavy sutilpo viskas, kas 
brangiausia:

Kalba, lopšinės, kūdikiųsapnai...
Tavy užmigo viskas, kas 

švelniausia:
Mama, aušrinė ir gimti namai...
Sutalpinai, Tėvyne, tu po savo 

stogu
Pušis Dzūkijos, kalną Šatrijos, 
Auksiniu smėliu pajūrį nuklotą 
Ir Nemuną banguojantį vos vos.
Tavim žaviuos, Tėvyne sopulinga, 
Iškentus panieką ir priespaudos 

žiaurias
Savo širdy likai tokia galinga, 
Veržies į ateitį iškėlusi bures.
Aš su tavim, brangioji, eit 

norėčiau
Kažkur toli per šimtmečius 

pirmyn,
Kaip su draugu pasidalint 

galėčiau
Aš su tavim ir duona, ir mintim...
Ak, tu Tėvyne mano numylėta, 
Tune abstrakcija, tu man 

žmogus esi,
Ir mano grubių pirštų palytėta 
Neišnyksti lyg vizija šviesi...

Jolanta Mickevičiūtė 

riems metams tremties.
Iš Lukiškių kalėjimo ji buvo 

išvežta į Pečioros lagerį ir po to 
perkelta į Taišeto lagerį, kur ji 
baigė lagerio bausmę, ir jai bu
vo leista apsigyventi pas sūnus 
Algį ir Benediktą Irkutsko srity, 
kur jie buvo ištremti.

Gyvendami visi trys vienoje 
vietoje pradėjo galvoti apie grį
žimą į Lietuvą. Kyšiais nugalėję 
kliūtis, 1957 m. gruodžio 29 d. 
išlipo iš traukinio Vilniaus gele
žinkelio stoty, kur juos pasitiko 
būrelis artimųjų.

Apsistojusi dukters Marijos 
ir žento Vlado Vildžiūno na
muose, Ladigienė pradėjo susiti
kimus su artimaisiais ir buvu
siais draugais, lankėsi tėviškėje, 
seniai matytose Lietuvos vieto
se. 1967 m. gegužės 18 d. sun
kiai susirgo ir tų metų rugsėjo 
18 d. mirė.

Didelę knygos dalį apima La
digos šeimos narių ir bendramin
čių atsiminimai (61-159 psl.).

Vyriausias Ladigų sūnus 
Algis pasakoja, kad 1948 m. 
studijavo Vilniaus universitete, 
1941 m. buvo įsijungęs į sukilė
lių eiles, sovietų kariuomenei 
1944 m. antrą kartą ateinant į 
Lietuvą įstojo į kunigų semina
riją bet metams belikus iki 
įšventinimo, buvo suimtas ir iš
tremtas į Irkutsko sritį. 1957 m. 
jam buvo leista grįžti į Lietuvą. 
Jis manė grįžti į kunigų semina
riją. Išsiaiškinęs, kad Saugumo 
organai nepritars, vedė Mariją 
Jusytę ir apsigyveno Alytuje.

Antras Ladigų sūnus Bene
diktas taip pat neišvengė Sibiro. 
Jis buvo suimtas ir ištremtas į 
sovietinį ūkį Irkutske, kur jis 
dirbo kaip traktorininkas. 1954 
m. pas jį apsigyveno brolis Al
gis, o po metų, atbuvusi bausmę 
pas jį atvyko ir motina. Jie visi 
pradėjo tvarkyti dokumentus 
grįžti į Lietuvą.

Trečias Ladigų sūnus Linas, 
sovietų kariuomenei 1944 grįžus 
į Lietuvą išvyko į Lenkiją. Ilgą 
laiką apie jį nieko nebuvo žino
ma. Iš tremties grįžusi motina 
ėmėjo ieškoti ir 1956 m. jįsura- 
dus Gdynėje pradėjo susirašinė
ti. 1966 m. jis su šeima atvyko į 
Lietuvą apsilankyti.

Savo atsiminimus apie La- 
digienę pateikia ir jos trys duk
ros. Dvi iš jų - Mariją Vildžiū
nienę ir Jonę Ardžiūnienę, moti
ną ištrėmus, priglaudė pas save 
Ladigienės seserys Vabalninke. 
Jos pasakoja apie šeimos gyve
nimą Gulbinėnuose, motinos iš
trėmimą jos aplankymą lagery.

Trečioji dukra Irena karo 
metais pasitraukė iš Lietuvos į 
Vokietiją kur ištekėjo už Stasio 
Eivos ir abu išvyko Amerikon, 
iš kur ji dažnai susirašinėjo su 
motina. Šis susirašinėjimas, kaip 
ir Ladigienės laiškai kitiems jos 
vaikams, yra įdėti knygoje.

Knygoje taip pat išspausdin
ti penkiolikos Ladigienės bend
raminčių bei bendražygių atsi
minimai. Tai pasakojimai mote
rų, kurios ją pažinojo ar kartu su 
ja buvo išvežtos ir kalinamos 
lagery.

Pagaliau knygoje yra Ladi
gienės straipsniai spaudoje, pa
sikalbėjimai su ja ir jos pa
skaitos.

ESAME, Stefanija Ladigie
nė, dienoraštis, atsiminimai, 
laiškai, publikacijos. Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencjios tyrimo centras. 
Vilnius, 2003 m., 372 psl. 
Knygą galima gauti: LGGRTC 
Leidybos skyrius, Didžioji 
17/1,2001, Vilnius.

Dr. Viktoras Sniečkus, Ba
der vardo organinės chemijos 
profesorius Queen’s universitete, 
Kingston, Ontario, gavo 2003 
metų “Arfvedson-Schlenk” pre
miją iš Vokiečių cheminės drau
gijos. Profesorius sėkmingai var
tojo “lithiumą” ir aštuntos grupės 
metalus kaip katalistus organinė
je sintezėje vaistų gamybai, au
galų apsaugojimui, skystiems 
kristalams. Jis yra pagrindinis or
ganizatorius tarptautinių organi
nės chemijos simpoziumų “Balti- 
cum Organicum Syntheticum”, 
j vykusių 2000 ir 2002 metais Vil
niuje ir šį birželio mėnesį Rygoje.

Saulius Šimoliūnas

Vilmantas Marcinkevičius, lie
tuvis dailininkas, nutapė Danijos 
princo Joachimo ir princesės 
Aleksandros portretus, kurie bu
vo iškilmingai atidengti Skivės 
mieste. Paveikslų atidengimo iš
kilmėse dalyvavo Danijos karališ
koji šeima, Lietuvos ambasado
rius Danijoje Deividas Matulio
nis, Princo pulko, kuris dislokuo
tas Skivėje, vadovybė. Šiame 
pulke savo karo meno įgūdžius 
tobulino šimtai Lietuvos kariškių, 
kurie rengėsi dalyvauti tarptauti
nėse misijose kartu su danų 
kontingentu. Princesė Aleksandra 
užsakė dar vieną savo portretą 
pas vilnietį tapytoją, kuris ne
trukus atidarys savo autorinę 
darbų parodą Danijos Holstebro 
miesto muziejuje.

Istoriko Edmundo Rimšos 
mokslinė studija apie Lietuvos is
torinius herbus Heraldika. Iš pra
eities į dabartį išleista ir pristaty
ta visuomenei kovo pabaigoje. Ją 
parėmė ir Lietuvos tūkstantme
čio direkcija, išleido leidykla 
“Versus Aureus”. Knygos prista
tyme dalyvavo autorius dr. E. 
Rimša, prof. Zigmantas Kiaupas, 
dailininkas Arvydas Každailis ir 
kt., muzikavo Šv. Kristoforo orkest
ro ansamblis. Gausiai iliustruotoje 
knygoje pateikiamos heraldikos ži
nios, apžvelgiamas herbų, valsty
bės istorinių skiriamųjų ženklų 
atsiradimas ir raida. Knygos pra
džioje aptariamos bendrosios Eu
ropos ir Lietuvos heraldikos ži
nios: herbų atsiradimas ir raida, 
sudėtinės dalys, jų figūros, spal
vos ir jų reikšmė, rangų ir titulų 
skiriamieji ženklai, herbų puošy
ba, jungtiniai herbai ir kt.

Antrame studijos skyriuje nag
rinėjama Lietuvos valstybės her
bo, gediminaičių stulpų ir dvigu
bo kryžiaus išsivystymas, valsty
bės, tautinės ir Lietuvos res
publikos prezidento vėliavų, vals
tybės himno istorija. Trečiame 
skyriuje nagrinėjami Lietuvos 
valstybės žemių herbai. Ketvirtas 
skyrius skirtas Lietuvos kilmingų
jų heraldikai, kurią sudaro keturi 
nevienareikšmiai sluoksniai. Iš jų 
svarbiausia ir gausiausia - senoji 
lietuviškoji heraldika (pirmieji 
kilmingųjų herbai atsirado XIV š. 
pabaigoje); antrasis sluoksnis - 
lenkiškieji herbai, Lietuvoje ėmę 
plisti XV š. pradžioje, intensyviai 
plito po 1569 m. Liublino unijos. 
Trečiasis sluoksnis tai kitų Euro
pos kraštų gyventojų, gavusių 
Lietuvos pilietybę , atsinešti her
bai; paskutinį sluoksnį sudaro 
totorių tamgos. Penktajame kny
gos skyriuje išsamiai aptariami 
Lietuvos miestų ir miestelių her
bai, kurių nemažai parodyta Lie
tuvos pašto ženkluose.

(ELTOS, Delfį BNS, 7 meno dienos, LGTTC informacija)

Lietuvos rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, kuriai pernai 
suėjo 125 metai nuo jos gimimo, o 2005-siais — 75 nuo jos mirties. 
Leonas Juozonis, lino raižinys 26x36 cm

Europos archeologijos konsi
liumas, kuriam priklauso 23 Eu
ropos valstybės, šiemet Prancūzi
jos Strasbourge į vykusiame meti
niame susirinkime priėmė Lietu
vą tikrąja nare. Ši tarptautinė or
ganizacija rūpinasi archeologijos 
paveldo išsaugojimu, tę stinumu 
ir pritaikymu. Ji taip pat stebi, 
kaip į gyvendinamas 1992 metų 
Europos archeologijos paveldo 
apsaugos nutarimas, kuriuo sie
kiama sumažinti paveldo sunyki
mo pavojų, į steigti archeologi
nius draustinius, vesti paveldo ap
skaitą, užtikrinti mokslinę ar
cheologinių tyrimų reikšmę , 
kaupti ir platinti mokslinę infor
maciją, kovoti su nelegaliais kasi
nėjimais bei teikti techninę ir 
mokslinę paramą.

Dvitomį anglų-lietuvių kalbų 
žodyną su daugiau kaip 100,000 
angliškų žodžių ir posakių, gau
siai iliustruotą vartosenos pavyz
džiais neseniai išleido leidykla 
“Alma littera”. Žodyną sudarė 
leksikografas ir daugelio ankstes
nių anglų kalbos žodynų autorius 
Bronislovas Piesarskas. Žodynas 
yra skirtas visiems, kam anglų 
kalbos prireikia mokslinėje ar 
praktinėje veikloje - į vairių sri
čių specialistams, mokslininkams, 
vertėjams, mokytojams, dėstyto
jams, studentams. Žodynas gau
siai papildytas anglų šnekamosios 
kalbos tipiškais išsireiškimais 
(slang), jame daug mokslo, tech
nikos ir kitų sričių terminų. Nau
jai į vesti patobulinimai - angliški 
antraštiniai žodžiai suskiemenuo
ti, o lietuviškieji sukirčiuoti. Žo
dyno abiejų tomų kaina Lietuvos 
knygynuose 138 Lt, o interneto 
tinklalapyje (www.knyguklubas.lt) 
vieno tomo kaina 63.50 Lt.

Klaipėdos paveikslų galeri
joje kovo ir balandžio mėnesiais 
buvo pristatyti kūriniai iš Vil
niaus knygženklių bienalės. Paro
doje daugiau nei 190 mažosios 
grafikos kū rinių, knygženklių, ku
riuos sukūrė apie 40 menininkų 
iš į vairių pasaulio valstybių: Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, 
Belgijos, Prancūzijos, Italijos, 
Meksikos, Argentinos bei Japoni
jos. Pristatytų darbų stilistika la
bai į vairi - nuo modernaus pieši
nio iki klasikinės graviūros, nuo 
realaus vaizdo iki abstrakcijos. n

Vokietijos Koelne vykusiame 
naujosios muzikos forume Forum 
neuer Afusik Koeln 2004buvo pri
statyta Rytų ir Vakarų Europos 
muzika. Atskiras vakaras buvo 
skirtas vien Ba/tijos va/stybių 
kompozitorių kūrybai. Koncerte 
Ba/tijos projektasskambėjo ir trijų 
lietuvių autorių kūriniai: Bro
niaus Kutavičiaus Praeities /aikro 
džiai I gitarai ir styginių kvartetui, 
Osvaldo Barkausko Odisėja nuo 
B iki C f/eitai, gitarai ir styginių 
kvartetui ir jaunos kompozitorės 
Ramintos Šerkšnytės Miražas gi
tarai solo. Tuos kūrinius at/iko 
žinomi Kanados ir Vokietijos mu
zikai, dažni Zietuviškos muzikos 
propaguotojai: f/eitininkas Ro
bert Aitken, “Accordes” styginių 
kvartetas bei gitaristas Reinbert 
Evers. Koncertą vedė vokiečių 
muziko/ogas Lutz Les/e, paren
gę s ir specia/ų /eidinį apie šio 
renginio Ba/tijos va/stybių kom
pozitorių kū rybą. G.K.

http://www.knyguklubas.lt
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AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

Toronto “Šatrijos” tunto sesės Karaliaus Mindaugo jubiliejinėje sto
vykloje, Kalifornijoje 2003 m. rugpjūčio 6-16 d.d. Iš. k. Viktorija Yčai- 
tė, Vaida Simonavičiūtė, Aleksa Moss, Renata Simonavičiūtė, Daiva 
Paškauskaitė, Indrė Paškauskienė

1.00% 
1.00% 
1.15% 
1.90% 
2.35% 
2.75% 
3.35% 
1.25% 
1.40% 
2.15% 
2.60% 
3.00% 
3.60%

0.75% 
1.65% 
2.40% 
2.85% 
3.25% 
4.00% 
0.75% 
0.75%

90-179 d. term, ind....................
180-364 d. term.ind...................
1 metų term, indėlius...............
2 metų term, indėlius...............
3 metų term, indėlius...............
4 metų term, indėlius...............
5 metų term, indėlius...............
1 metų GlC-mėn.palūk.............
1 metų GlC-met. palūk.............
2 metų GlC-met. palūk.............
3 metų GlC-met. palūk.............
4 metų GlC-met. palūk.............
5 metų GlC-met. palūk.............
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....
Taupomąją sąskaitą iki............
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................0.40%

Asmenines paskolas 
nuo.................. 4.75%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 4.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 3.80%
2 metų...................... 4.30%
3 metų...................... 4.75%
4 metų...................... 5.10%
5 metų...................... 5.70%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............3.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Jubiliejinėje Karaliaus Mindaugo stovykloje 2003 m. rugpjūčio 6-16 
d.d. Kalifornijos kalnuose LSB vadovai siuvasi stovyklos ženklus prie 
uniformų. Iš. k. s. T. Dundzila, v.s. fil. K. Matonis ir s. B. Fabijonas

Nuotr. R. Otto

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. Ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

KANADOS ĮVYKIAI

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2°/o
IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

$400,000, $500,000, $700,000? 
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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

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.

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

: (416)233-4601

IS Parcels
ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Ainer-el Maati, gimęs Kuvvaite 
ir yra kvalifikuotas lėktuvo pilo
tas. Jis yra įtariamas planavimu 
pagrobti lėktuvą Kanadoje ir juo 
sunaikinti pastatą ar įmonę JAV.

Odos vėžio liga sergančių 
žmonių vis daugėja, ir dermato
logai įspėja kanadiečius vengti 
tiesioginių saulės spindulių. Pra
eitais metais odos vėžiu suser
gančių žmonių padaugėjo apie 
6%. Pavasario ir vasaros sulau
kę žmonės, džiaugdamiesi švie
žiu oru užmiršta, kad saulės ult
ravioletiniai (UV) spinduliai per 
porą neatodairių valandų gali 
nusvilinti nepridengtą odą ir su
kelti odos vėžio pradžią. Kana
dos dermatologų draugija įspėja, 
kad nėra nekenksmingų UV 
spindulių ir kad palaipsnis odos 
parudavimas nėra apsauga nuo 
nudegimo ir odos vėžio. Ypač 
pavojingu yra laikomas dienos 
laikotarpis tarp 11 vai. ryto iki 4 
val.p.p. Patariama vartoti saulės 
šydo tepalus, ne silpnesnius kaip 
15 SPF dirbant ar sportuojant 
saulėtame ore, o ypač paplūdi
myje. Pripažįstant, kad saulės 
spindulių pagalba mūsų kūnas 
gamina ir kaupia vitaminą D, 
kuris yra reikalingas mūsų kaulų 
ir odos sveikatingumui palaiky
ti, 15 minučių pasišildymas sau
lėje, bent porą kartų per savaitę 
yra naudingas ir veikia geriau 
nei dirbtinis vitamino B pakaita
las.

Moterys vis labiau rūpina
si savo profesine karjera negu 
šeimos prieaugiu. Manoma, kad 
norint siekti karjeros pramonėje 
ar finansinių įstaigų vadovybėje, 
šeimos prieaugiui nebelieka lai
ko. Apklausa rodo, kad trečdalis 
visų moterų, dirbančių vadovau
jančiose vietose yra bevaikės, 
kitas trečdalis - turi tik vieną 
vaiką. Gimimų skaičius Kana
doje yra 1,5 kiekvienai šeimai, 
kas yra laikoma normaliu santy
kiu pramonės kraštuose. Tačiau 
pastoviam gyventojų skaičiui 
krašte palaikyti reikia 2,1 vaiko.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES

Skambinti

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

Ontario Oakvillės mieste 
buvo atsiradusi vaikų gauja, ku
rios nariai nakties metu iš namų 
išslinkdavo ir po kaukėmis pasi
slėpę apiplėšdavo benzino stote
les. Naudodami žaislinius šautu
vus ir kitokias priemones, jie 
pasigrobdavo pinigus ir cigare
tes. Visi keturi 14-17 metų am
žiaus jaunuoliai, gavus užstatą 
buvo grąžinti tėvams iki teismo.

Dėl sutartinio kainų nu
statymo popieriaus ir miško 
produktų pramonėje vyksta pa
tikrinimai. Europos komisijos 
pareigūnams Kanadoje ir JAV 
talkina atitinkamos įstaigos. 
Nors komisijos pareigūnai nieko 
neapkaltino, tačiau Konkurenci
jos biuro direktorius Michael 
Sullivan patvirtino, kad tokie 
patikrinimai vyksta. Tyrimų ei
ga negali būti viešinama, ir tik 
iškėlus kriminalinę bylą bus ži
noma, kas ir kokios įmonės yra 
kaltinamos. Šiuo metu apie Eu
ropos komisijos narių apsilanky
mą jų įmonėse patvirtino suo
mių UPM popieriaus įmonė, tu
rinti net 22 gamyklas aštuoniuo- 
se kraštuose ir Norske Skog, 
antra didumu pasaulyje norvegų 
laikraštinio popieriaus įmonė, 
turinti apie trečdalį savo investi
cijų Kanadoje. Panašūs patikri
nimai buvo daryti 1995-96 me
tais, bet jokių pažeidimų ne
rasta.

Kalėjimo bausmėmis už 
organizuotų nusikaltimų vyk
dymą maždaug prieš mėnesį 
buvo nuteisti 9 “Pragaro ange
lų” grupės nariai. Gegužės 13 d. 
buvo suimti 65 kitos organizuo
tos “Malvern” grupės nariai 
Ontario provincijoje - Scarbo
rough, Ajax, Pickering ir Barrie 
miestuose. Suimtieji buvo ap
kaltinti atlikę 476 nusikaltimus, 
pradedant narkotikų ir ginklų 
laikymu, jų pardavinėjimu, są
mokslu įvykdyti kriminalinį nu
sikaltimą bei kėsinimusi į žmo
nių gyvybę. Apie 40 iš tų 65 su
imtųjų bus kaltinami kaip orga
nizuotos kriminalinės gaujos na
riai. Jiems gali būti taikomas 
prieš trejus metus išleistas spe
cialus įstatymas, numatantis 
daug griežtesnes (papildomai 14 
metų kalėjimo) bausmes, negu 
už panašius nusikaltimus atliku- 
siems pavieniams asmenims. Šį 
pavasarį surengtose didelio mas
to netikėtose gaudynėse dalyva
vo trijų miestų policijos daliniai, 
Ontario provincinė ir Kanados 
krašto policija (RCMP). Policija

SMITH MONUMENT CO. LTD.

t°2* r 1 1•off fori parcel t>off
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

•UPON

(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

SPORTAS
“Aušros” žinios

Metinis klubo pokylis su vai
šėm ir premijų įteikimu - Prisikėli
mo par. salėje š.m. birželio 13 d., 
po 4.30 v. popietinių Mišių. Klubo 
nariams įėjimas laisvas; kitiems - 
$5. Kas turėtų, atneškite vartotų 
klubo uniformų, kurios reikalingos 
žaidėjams. D.D.

V
Žinios iš Lietuvos

PENKIAKOVĖ: Maskvoje vy
kusiose pasaulio šiuolaikinės pen
kiakovės vyrų pirmenybėse aukso 
medalį iškovojo Lietuvos penkia- 
kovininkas A. Zadeprovskis. Blo
giau pasisekė E. Krunglocui - jis li
ko tik devynioliktas.

KARATĖ: Bulgarijoje vyku
siame Europos karatė kiokušin 
čempionate nugalėtojais suaugusių
jų grupėje tapo D. Gudauskas ir D. 
Imbras (Akmenė). Sėkmingai pasi
rodė ir kaunietė M. Čiuplytė, iško
vojusi sidabrą. Vilnietis A. Milevs- 
kis, kauniečiai V. Visčius ir A. Ma- 
zeliauskas iškovojo bronzos me
dalius.

DVIRAČIAI: Australijoje pa
sibaigusiame pasaulio dviračių tako 
čempionate lietuvė S. Krupeckaitė 
500 m lenktynėse sugaišo 34,788 
sekundės ir iškovojo bronzos meda
lį. Nugalėtoja tapo austrė A. Mea- 
res (34.342 sek.)

OLIMPIADA: (Ištrauka iš Lie
tuvos žinių). Prieš 80 metų, 1924 
m. gegužės 25 dieną Lietuvos fut
bolininkai įrašė pirmąją eilutę į 
Lietuvos olimpinio sporto metraštį, 
ir tai visiems laikams tapo oficialia 
Lietuvos olimpinio judėjimo pra
džia. Pirmoji Lietuvos olimpinė 
futbolo komanda: H. Getcas, S. Sa
baliauskas, S. Razma, J. Žebraus
kas, E. Mikučiauskas, V. Balčiū
nas, L. Juozapaitis, S. Garbačiaus
kas (kapitonas), G. Hardinksonas, 
V. Bartuška, S. Janušauskas. Jų 
įspūdžiai: “Kai išėjom, akis pasta
tėm - stadionas didelis, tribūnos 
apie 40 tūkstančių vietų. Pasime- 
tėm, buvom pratę žaisti paupiuose, 
kurmių išraustose pievose, kojos 
pradėjo virpėti.... Pirmą kartą pa
matę tokį žaidimą galvojom, na ir 
užkūrė jie (šveicarai) mums pirtį.... 
Pershing stadione (Paryžius) prie 
10 tūkstančių žiūrovų Šveicarijos 
rinktinė sutriuškino mūsų olimpie
čius 9:0. Pamatėm, kad jie kamuolį 
geriau valdo kojomis, nei ranko
mis.” \

Kapitonas J. Jurgelionis 1919 
metais įkūrė pirmąją futbolo ko
mandą Rokiškyje. Majoras Vincas 
Petrauskas kartu su karo gydytoju 
majoru Pranu Slyžiu ir kitais 1919 
metų gegužės 18 dieną Kaune įkūrė 
pirmą nepriklausomoje Lietuvoje 
sporto organizaciją - Lietuvos spor
to sąjungą (LSS). Pirmas pirminin
kas buvo P. Sližys. LSS 1919 metų 
liepos 13 dieną Kaune surengė pir
mą sporto šventę ir dabartinėje Vi
leišio aikštėje vyko futbolo rungty
nės tarp karių aviatorių ir LSS rink
tinės (2:4). 1922 metais gen. Itn. 
Jonas Bulota, jo sūnūs Jurgis ir Vy
tautas bei A. Kamauskaitė įsteigė 
Lietuvos sporto lygą (LSL). 1924 
metais LSL veikė kaip neįformintas 
pirmasis Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas. Liūdnas buvo olimpinis 
krikštas ir lietuviams dviratinin
kams J. Vilpišauskui ir I. Anolikui, 
dalyvavusiems 1924 m olimpiado
je. Jie abu 188 kilometrų lenktynių 
neužbaigė. Vilpišauskui sulūžo dvi
ratis, o Anolikui plyšo rato gumos. 
Nors ir buvo nelabai laiminga pra
džia 1924 m olimpiadoje, bet tai 
buvo pirmutiniai “paukščiai”, pra
skynę kelius kitiems Lietuvos olim- 
piečiams - medalių laimėtojams. V.P

konfiskavo įvairių rūšių narkoti
kų, dokumentų, pinigų ir 28 šau
namus ginklus. Suimtųjų daugu
ma buvo 20-28 metų amžiaus, 
nors tarp jų buvo ir keletas vy
resnių asmenų. Tą pačią savaitę 
Toronto policija suėmė 206 as
menis, kurie vertėsi prostitucijos 
verslu. Dauguma vietinių ir iš 
aplinkinių miestų suvažiavusių 
vyrų įkliuvo į policijos spąstus, 
kai slaptosios policijos moterys 
suvaidino prostitutes. Buvo ras
ta, kad du suimtieji asmenys gy
veno Kanadoje nelegaliai. Juos 
policija tuoj pat perdavė imigra
cijos departamentui.

Kanados pilietis, verslinin
kas Naji Antoine Khalil buvo 
suimtas Niujorke ir apkaltintas 
bandymu pagelbėti teroristams. 
Jis yra Montrealyje įkurtos ek
sporto įmonės valdytojas. Buvo 
sekamas kaip nelegalios organi
zacijos “Hezbollah” šalininkas, 
nelegalių pinigų “perplovėjas”. 
Dabar lauks teismo už mėgini
mą pirkti ir persiųsti naktinio re
gėjimo akinių siuntą “Hezbol
lah” organizacijai Graikijoje. 
Jam gresia 15 metų kalėjimo 
bausmė. Kanadoje jau nuo 2002 
metų yra draudžiama bendrauti 
ir finansiškai pagelbėti “Haz- 
bollah” organizacijai.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.00% už 180-269 d. term. Indėlius 
1.00% už 270-364 d. term, indėlius 
1.15% už 1 m. tėrm. indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.35% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.35% už 5 m. term. Indėlius 
1.05% už 1 -m. GIC mėn. palūk. 
1.40% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.15% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
1.65% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.40% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.00% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 3.65%
2 metų...................... 4.20%
3 metų...................... 4.65%
4 metų......................4.95%
5 metų...................... 5.40%

- su keičiamu 
nuošimčiu..................3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

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: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

i limn n imu ibiui

iiimsiiii iiiimiiii

Lina Kuliavienė

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

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti  finansinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


SKAITYTOJAI PASISAKO
SENATVĖ IR JAUNYSTĖ
Vilniuje balandžio 12 d. teko 

važiuoti iš geležinkelio stoties į 
Antakalnį. Įlipusi į antrojo maršru
to troleibusą pro priekines duris, 
dairiausi, kur atsisėsti (seniai esu 
močiutės amžiaus, vaikštau jau su 
lazdele). Pamačiusi tuščią vietą, 
yriausi pro stovintį jaunimą, matyt, 
grįžtantį į mokslus ir važiuojantį į 
Saulėtekį.

Kai, atsiprašiusi šalia tuščios 
vietos stovinčio studento, jau sė
dausi, staiga išgirdau: “Sėsk, gal 
greičiau numirsi”. Tokio palinkėji
mo nesitikėjusi, sutrikau, juolab 
kad jo “autorius” buvo negirtas, 
gražiai nuaugęs jaunuolis. Atsitokė
jusi, žvelgdama į dailų veidą, pasa
kiau: “Aš tokia kaip jūs jau nebū
siu, bet jūs kaip aš - būsite”. Ir pa
taikiau, matyt, tiesiai į dešimtuką. 
Amžino, neišvengiamo gamtos dės
nio priminimo jaunuolio nervai ne
išlaikė, tam jis buvo visai nepasi
rengęs. Ant mano galvos pažiro rai
dėmis “b”, “ch” prasidedantys žo
delyčiai, jų deriniai. Ką turėjau da
ryti? Aplink stovėjo toks pat gražus 
jaunimas. Stovėjo ir abejingai tylė
jo. Kodėl? Iš baimės, savimeilės ar 
prieraišumo tam pačiam žodynui? 
Nežinau, žinau tik viena - jei pana
šiai būtų nutikę anksčiau, prieš Ne
priklausomybę, o kaip būtų sukilę 
tai girdėjusieji, rastų ką pasakyti!

Važiavau toliau (nenumiriau), 
galvojau. Nejaugi graži jaunystė iš 
Saulėtekio tėra kaukė, pridengianti 
buką raumenų galią ir silpnus ner
vus, Rytų žodyno “puošmenas” ir 
dvasinę tuštumą? Nejaugi čia va
žiavo busimieji XXI a. įvairių 
mokslo šakų specialistai (gal būsi- 
mosios garsenybės?), visuomenės 
veikėjai? Žinau viena - liūdna...

Genovaitė Gustaitė, Vilnius
NE, MES NEŽINOME...
Straipsnelyje “Lietuvos istori

nio įvykio pagerbimas” gegužės 11 
d. Tėvykšės žiburiuose rašoma: 
“Visi žinome, kad popiežius Ino
centas II karūnavo Mindaugą ketu
riasdešimt metų prieš Amerikos at
radimą”. Ne, mes to nežinome ir 
negalime žinoti, nes ne to popie
žiaus laikais įvyko Mindaugo karū
navimas. Mindaugas karūnuotas 
popiežiaus Inocento IV laikais ir ne 
jo paties, bet įgaliotinio rankomis. 
Amerika buvo atrasta prabėgus ne 
40, bet 239 metams nuo Mindaugo 
karūnavimo. Maža to, Lietuva atsi
gavo ir atsiskyrė nuo Rusijos ne po 
Antrojo pasaulinio karo, bet, mano

žiniomis, po Pirmojo pasaulinio ka
ro. Tai šioks toks skirtumas. Taip 
pat, vėlgi mano nuomone, Tautų 
sąjungos nepakeitė ŠAS(NATO), o 
Jungtinių tautų organizacija. Tarp 
kitų dalykų, korespondentė galėjo 
paminėti ir solistės pavardę, bet tai, 
matyt, nesvarbu.

Romas Kasparas, 
Arlington, VA

KOVOTOJŲ ATSIMINIMAI
“TŽ” yra vieni iš didžiausių 

paspirčių kovojančiai Lietuvai. 
Reiškiu dėkingumą ne tik nuo sa
vęs už publikacijas Jūsų laikraščio 
puslapiuose: vyskupo J. Kaunecko 
stiprų žodį, pasakytą Lietuvos sei
me (negaliu nurodyti “TŽ” nume
rio, nes laikraštis nuėjo per tautie
čių rankas); už A. Ramanausko-Va
nago dukros Auksės Ramanauskai- 
tės-Skokauskienės kalbą politinių 
studijų savaitgalyje Los Angeles, 
CA, “Partizanų kovos dabarties 
akimis” (“TŽ” š.m. nr. 16). Tai ap
galvota ir gerai suręsta kalba-prane- 
šimas.

Naudinga lietuvių išeivijos 
žmonėms išgirsti pasisakymus su 
faktais iš ano kovos meto tų kovos 
dalyvių, kurių labai mažai išlikę. 
Štai žinia, kad mirė vilnietis Petras 
Averka, 86 metų, ne viską pasakęs.

Ir aš nelinkęs skelbtis, o vien 
tik skubantis kuo daugiau surašyti 
palikimui, kad esu buvęs anos ko
vos žaliojoje rikiuotėje nuo 1944 
m. ankstyvo rudens, kad artimai 
bendradarbiavau su Itn. A. Rama
nausku-Vanagu, dar anksčiau - su 
pik. Itn. J. Vitkumi-Kazimieraičiu. 
Mašinraštyje mano atsiminimai “Ža
liojoj rikiuotėj”.

Antanas Suraučius, Lenkija

Nuotr. A. ŠimonėlienėsVelykų senelė Toronto Maironio mokykloje su trečio skyriaus mokiniais

PASAKA IS GYVENIMO

Tėviškė — ten, kur gyveno 
mūsų gerieji tėvai. Dar geriau, 
jei ten anksčiau gyveno seneliai 
ir proseneliai.

Kokie pirmieji įspūdžiai iš 
tėviškės, iš tėvų namų? Kai 
anksti pabudęs pajunti iš virtu
vės šiltus ir skanius kvapus, kai 
girdi tenai tarkštelėj imą virtuvės 
šakelių, keptuvių, o gal ir šnektą 
ankstyviųjų moterų. Ir pasidaro 
taip jauku, šilta, gera, kad pasi- 
verti ant kito šono ir vėl miegi 
ar tik snaudi. Bet netrukus ma
mytės balsas - švelniai, ne bara
mai:

Po koncerto, solo atlikęs violončelistas Vytautas Sondeckis laiko KLB 
krašto valdybos dovanotas gėles. Šalia - smuikininkė Audronė Šarpytė, 
kuri priklauso Toronto “Philharmonia” orkestrui ir kartu koncertavo 
gegužės 6 d. Nuotr. I. Ross

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS

Finnair direct summer flights from Toronto to Helsinki are on sale now! Fly to 
Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004.

Finnair provides year-round service from New York with many convenient connec
tions from Canada, in addition to daily codeshare flights from Vancouver, Toronto 
and Montreal via London, U.K. to Helsinki.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.Fmnair.com 
416 2 22-0740 or 
1 800 461-8651 one.wrkj 

L J FmnniR
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Juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

ALĖ RŪTA

- Na, kelkitės pusrytėlių. 
Gana. Saulutė jau pakylėjus, ei
sit ir jūs prie darbų.

Tai atostogų pradžia. Tai 
dar palepinimo po mokslų... 
“Reikia galvas mūsų studentams 
pailsinti...” Neilgai. Kitas dienas 
jau patys šoks ir skubės prie 
stalo... Dar mamytei kartais pa
stebint: “Na, ir greiti! O poterė
lių neužmiršot rytinių?” — Kur 
ten pamirši: seniai išmokti, se
niai motinos įpratinti...

Tėviškė. Žąsiukai ir viščiu
kai kieme švelnią žolytę lesinė- 
ja, kapstosi pakraščiais vištos, 
išdidus sukinėjasi gaidys... Toli 
sumūkia karvė. Gal dar nepa- 
melžta? Gal ištroškusi vandens? 
O gal saulei kylant jau bimbalai 
aplink uodegą kandžioja.

Eini taku - melžt padėti, 
grįžti persikreipus su pilnu kibi
ru putojančio pieno...

Štai kokia mūsų tėviškė! Ži
noma, kaime taip buvo anais ge
rais laikais, kai dar nebuvo kai
mai išdraskyti ir pagaliau sunai
kinti - išdanginant žmones į šal
tą pasaulio galą, sukolchozinant, 
užveisiant tinginius, prisiplakė
lius, neva, “svieto lygintojų” 
gaujas.

Vieni buvo jėga išdanginti, 
kiti - baime išstumti į tolimas 
svetimas šalis, kur atmintyje ir 
širdyje išliko tėviškė.

Mamutė sakydavo: “Kol čia 
yra gyvi tėvai, tol jums - tėviš
kė. Kai tėvų nebebus, nebus ir 
tėviškės”. Čia, mamutė, vienin
telį kartą klydai. Tėviškė tebėra. 
Nes tenai jūsų kapeliai, ten jūsų 
artos laukų vagos, ten soduose, 
pakluonėse, kieme ir kaime jūsų 
išvaikščioti takai.

negausi tokios gardžios grybų 
sriubos, kaip iš didelio puodo 
(cigūno) semdavom karštą gry
bų sriubą su bulvėm, svogūnais, 
lašinukais, rūgščios grietinės 
įkrėstu šaukštu.

Ir kur gi rastum pasaulyje 
skanesnę ruginę duoną, kaip 
motinos iškeptą ant klevo dide
lių lapų, kišant į karštai prikū
rentą krosnį ilgomis ližėmis?

Pirmą kepalą prariekdavo tą 
- paženklintą kryžiumi prieš ke
pimą. Ir gulėdavo po truputį 
kasdien riekiamas kepalas ant 
stalo, uždengtas lininiu rankš
luosčiu ar kitokiu lininiu apdan
galu. Kad neišdžiūtų, kad neap
dulkėtų. Ir vaikams lupinėti ne
buvo leista. Nori duonos? - At
rieks tau tėvelis ar mamutė. Nu
kris kąsnis ant žemės? Tuoj jį 
pakelk, nupūsk dulkeles, pabu
čiuok, lyg atsiprašydamas duo
nelę, kad išmetei, ir suvalgyk. Ir 
ką? Numesti šuniui? Nedrįsk! 
Nepagarba, ir Dievulis gali nu
baust. Pasaulyje yra tiek daug 
tokių, kurie ir tokio kąsnelio ne
turi. Tai mamutės pamokymas. 
Taip pat nedrįsk spjauti į ugnį ar 
vandenį, nes tai irgi šventi daly
kai. “Neužpykdyk ugnelės”...

Tėviškė. Ne vien darbai, ne 
vien valgis, ne vien poilsis lovo
se, kai žinai, kad arti alsuoja ir 
nevargę tėveliai...

O šventės? O išsiruošimas į 
pamaldas? Tolokai. Bet jauni 
gali nueiti (tegu arkliai darby
metyje pailsi). Tik senus reikia 
pavėžėti. Ir tik šąlant, sningant 
ar lyjant su šaltu vėju reikia kin
kyt bėriukus į ratus ar į roges.

Ir prisėdam pilnas vežimas, 
skaromis apgaubti, kojos ap-

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(/ vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai į Lietuvą geriausiomis kainomis. 
Vyresnio amžiaus keleiviams 10% nuolai
da. Rugpjūčio 9-26 d.d. organizuojama 
grupė kelionei į LIETUVĄ.

jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. ikipenktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tik įženk į tą vietą ir prisi
minimų bangomis grįžta visi 
garsai, vaizdai, jausmai... Tary
tum pati žemė ten prakalba.

Bičių dūzgimas sode pakry
pusiuose aviliuose kaitrinant 
saulutei. Tai zuja, zvimbia, laks
to bitelės nuo žiedo prie žiedo, 
tai grįžta apsunkusios medumi, 
tai lipdo ten korius ir pripildo jų 
akeles kvepiančiu medumi.

O vyšnių, vyšnių! Namo šo
ne, už daržo ir už darželio. So
das pilnas vaisių. O gale sodo ir 
daržo - tvenkinyje šokinėja ka
rosai... Tai bris mamutė, atsirai
čiusi sijoną, ir, merginai pade
dant, tinklu trauks per tvenkinį, 
ir susems tik gerai paaugusius 
karosus. Užteks pietums žuvie
nės visai šeimai - dešimčiai ar

kamšytos mamutės austais ap
dangalais, kad nesušaltume...

O grįžus iš pamaldų sušalu
sius gaivino karštas viralas ir ki
ti skanėstai...

Tėviškė. Tiek prisiminimų! 
Tiek prisiminimų! Nesurašytum 
visų į storiausias knygas. Ir, tie
sa, tolei buvo šilta, jauku, gera ir 
saugu tėviškėse, kol ten gyveno 
mūsų tėveliai ar nors kurių vie
nas iš jų.

Tėviškė buvo ir liko tėviške. 
Aplankius tėvų kapus, pasimel
dus, gali lankyti tas vietas, kur 
buvo tėviškė. Jei ir nebelikę pa
statų, sodų, tai likę prisimini
mai... Tik mąstyk, gėrėkis ir 
džiaukis, kad viską dar prisi
meni.

Žmonės yra žmonės... Go-

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus)
1 -800-715-5767 Fax: 416 249-7749

Minčių žiupsnelis

daugiau praalkusių darbininkų. 
Mažytes žuveles nuo tinklo tuoj 
paleis atgal į tvenkinį — tegu pa
auga.

Anksti rytą brisime basi per 
šaltą pievos rasą, skubėsime į 
miškelį — uogų, o rudeniop — 
grybų rinkti.

Niekur pasaulyje neragausi 
tokios skanios uogienės, kaip 
būdavo mamutės virta. Niekur

dūs, savanaudžiai, jėga ir politi
nėm suktybėm skriaudžia ki
tus... Pikta ant pavergėjų, oku
pantų— savo grobuoniškumu vi
sa tai padarė... Bet ypač negali
ma jiems atleisti, kad mūsų vai
kai neturi tėviškių! Mūsų vaikai 
nei vaikaičiai.

Tai ne tik per daug atimta, 
bet dažnai sunaikinta ir 
žmogaus siela.

Žmogus juokiasi iš kitų, nieka
da iš savęs.

Laikas neina, tik mes einam ir 
išeinam palikdami laiką.

Jei sakai tik tai, kas tau patin
ka, išgirsi tai, kas tau nepatinka.

Būti vienumoje saugiau, negu 
kompanijoje.

Negalvok apie ateitį. Ji pati 
ateis ir tave paliks.

Per ilgai galvodamas visada 
pavėluosi.

Nors ir bloga višta, bet jos 
kiaušiniai geri.

Kiekvienas mini kitų klaidas, o 
savo, niekada.

Ką skubėdamas darai, antrą 
kartą darysi.

Kur bebūtum, mažiau kalbėk, 
daugiau klausyk.

Vieni netiki, kas tikėtina, kiti 
tiki, kas neįtikėtina.

Barzda naudinga, ji uždengia 
nešvarų vyro kaklaraištį.

Prieš sakydamas diplomatas

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choro skudutininkės, akompa
nuojant muz. D. Radtke, atlieka dalį meninės programos “Tėviškės 
žiburių” spaudos popietėje š.m. balandžio 25 d. didžiojoje Anapilio

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

sodybos salėje Nuotr. R. Puterio

galvoja. Sugalvoja nieko nesakyti.
Minia turi daug galvų, bet su

kelia tik triukšmą.
Garbė - laikina pūslė.
Elgetos turi gerą privilegiją - 

niekada nesubankrotuoja.
Alkoholis keičia žmogaus įsiti

kinimus.
Tinginiavimas nuvargina dau

giau negu darbas.
Kas tyli, tas klaidų nedaro.
Kas daug žada, tas daug ir už

miršta.
Visi mirštam dar neišmoką gy

venti.
Kas nieko nesitiki, tas niekada 

nenusimena.
Ašaros - tyli akių kalba.
Istorija aprašyta žmonių, kurie 

jos nematė.
Norinčių kalbėti yra daugiau, 

negu norinčių klausyti.
Kiekvienas senelis yra praei

ties vaikas.
Ateitis greitai atsiranda, greitai 

ir pranyksta.
Kurie užmiršta juoktis, tie 

sensta greičiau.
Pragyvenimas kainuoja, bet 

mirtis - dar daugiau.
Tinginiavimas priveda prie 

ubagavimo.
Nesvarbu kaip veidelį bedažy

si, senatvės neužtepsi.
Mažai pinigų, mažai rūpesčių.
Nesvarbu ką turėjai, svarbu ką 

dabar turi.
Laikas brangus dėl to, kad jo 

visada trūksta.
Versle konkurentą reikia pra

lenkti, o ne pasivyti.
Viena nuodėmė kitai atidaro 

duris.
Kai žmogus pradeda davinėti 

patarimus, tada jam pačiam jų 
trūksta.

Kas nekeičia savo nuomonių, 
tas ir savo klaidų nekeičia.

Joks žmogus nėra per senas 
ko nors išmokti.

M. Čapkauskas

http://www.Fmnair.com
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Anapilio žinios

- Lietuvos kankinių šventovėje 
birželio 6, sekmadienį, 9.30 v.r. 
Mišiose giedojo mūsų jaunoji solis
tė Viltė Grigutytė, vargonais paly
dima Deimantės Grigutienės.

- Birželio 5, šeštadienį, palai
dota a.a. Natalija Adomavičienė, 82 
m. amžiaus.

- Delhi LB apylinkės rengia
mas sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyks birželio 12, šeštadienį, tuoj 
po 3 v.p.p. Mišių Šv. Kazimiero 
šventovės salėje.

- Anapilio knygyne gautos 
knygos anglų kalba: Siberia (Mass 
deportations from Lithuania to 
USSR) ir The Unknown War (Anti
soviet Resistance in Lithuania).

- Mišios birželio 13, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Adolfą Va
nagą; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Vincą Ignatavičių; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
birželio 12, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Arūną Žebertavičių.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.15 

v. ryto.
- Sibirinių tremtinių minėjimo 

ekumeninės pamaldos, kurias ren
gia Baltiečių federacija, įvyks Pri
sikėlimo parapijos šventovėje bir
želio 15 d., 7 v.v. Visi parapijiečiai 
skatinami gausiai atsilankyti.

- Parapijos metinė iškyla įvyks 
birželio 20 d. ir prasidės pamaldo-. 
mis 11 v.ryto Huron parke, area 
“D”, Mississaugoje. Kelias į parką: 
(1) važiuoti Dundas gatve į vaka
rus, pravažiavus 10 kelią važiuoti 
iki Mavis gatvės, pasukti į kairę, 
važiuoti į pietus, ir pirma gatvė 
dešinėje pusėje bus Paisley Blvd. 
W., kuria už 0.5 km pasieksite 
Huron parką; (2) važiuoti į vakarus 
Queensway gatve ir pravažiavus 
Mavis gatvę už 0.7 km dešinėje 
pusėje bus įvažiavimas į parką.

- Praeitą sekmadienį pamaldo
se buvo prisimintas prieš 10 metų 
(1994.VI.4) miręs a.a. Osvaldas 
Delkys, sulaukęs 74 m. amžiaus. Su 
meile jį prisimena žmona Irena, 
sūnus Paulius, dukros Kristina 
Armstrong ir Loreta Draudvilienė, 
žentai, bei vaikaičiai Viktorija, Ca
rolyn, Lauren, Joe ir Robertas; Lie
tuvoje sesuo Marija Jakaitienė su 
šeima.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Prašome 

užpildyti ir grąžinti mokinių regis
tracijos lapus 2004-2005 mokslo 
metams iki birželio 12 d. (paskutinė 
šių mokslo metų diena).

- Puikiai praėjo mokslo metų 
užbaigimo vakarienė bėi iškilmės 
Prisikėlimo parapijos salėje birželio 
4 d. vakare. Abiturientus kruopščiai 
paruošė mokytojos Jolanta Stasiu- 
levičienė ir Rūta Samonytė (8 sk.), 
Diana Balsienė-Calderon ir Dei
mantė Grigutienė (muzika), Nijolė 
Benotienė (aukštesniųjų lituanisti
nių kursų vadovė), Irena Ehlers, 
Rima Žemaitytė-de Juliis, Sigina 
Katkauskaitė (aukštesniųjų lituanis
tinių kursų mokytojos). Jurgis Ku
liešius bei tėvų komitetas meniškai 
paruošė salę. Dainos ir Romo Pute- 
rių sukurtas Vytis puošė sceną. 
Julija Valaitytė sklandžiai vedė 
programą. Visom detalėm rūpinosi 
Donata Puterienė, Julija Maksima- 
vičienė ir Linas Slyka.

- Dėkojame diakonui dr. K. 
Ambrozaičiui, kuris vedė tikybos 
pamokas birželio 5 d. vyresniuose 
skyriuose.

- Nuoširdus ačiū Prisikėlimo 
parapijai, paaukojusiai $1,500 ir 
KLB Toronto apylinkei, paaukoju
siai $200 mokyklos veiklai.

- Abiturientai gali atsiimti mo
kyklos metraščius birželio 12 d. 
mokykloj. Živilė

A. a. Gražinos Kocienės 
atminimui dr. Rimas ir Aušra 
Karkai Tėviškės žiburiams auko
jo $50.

A. a. Anelės Baršauskienės 
atminimui pagerbti Juozas ir Ri
ta Karasiejai Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

Toronto punskiečių kapela, atlikusi programą Hamiltono pensininkų 
metinėje sueigoje gegužės 8 d. Nuotr. V. Pečiulio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sibirinių trėmimų minėjimas, 

kurį organizuoja Baltiečių federa
cija, vyks šios parapijos šventovėj 
birželio 15, antradienį, 7 v.v. eku
meninių pamaldų būdu. Per pamal
das giedos Toronto vyrų choras 
“Aras” vadovaujamas L. Turūtai- 
tės. Visi kviečiami dalyvauti.

- Pakrikštyti: Benediktas, Ri
tos (Pulaitės) ir Emersto Gusarovų 
sūnus; Lukas, Indrės (Freimanaitės) 
ir Paul Ashley sūnus; Mira Ksave
ra, Larisos (Matukaitės) ir Russell 
Kissoon dukrelė.

- Pasauliečių pranciškonų gru
pės Mišios ir susirinkimas vyks šį 
ketvirtadienį 10 v.r. “Vilnius Ma
nor” patalpose.

- Birželio 4 d. palaidotas a.a. 
Vytautas Roveršteinas, 76 m. Pali
ko žmoną Otiliją, dukrą Adrienne 
su šeima ir seserį Klyvlande. 
Birželio 7 d. iš laidotuvių namų į 
krematoriumą su malda palydėta 
a.a. Vanda YČienė, 79 m. Paliko 
sūnų Joną ir dukras Vidą Able ir 
Jonę Webster su šeimomis. Lietu
voje mirė a.a. Julija Montvilaitė- 
Bušinskienė, Vytauto Montvilo sesuo.

- Metinis parapijos narių susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, bir
želio 13 d., po 10.30 v.r. Mišių. 
Susirinkime bus padaryti visų para
pijos tarybos sekcijų pranešimai, 
renkama pusė parapijos tarybos na
rių, teikiami pasiūlymai bei keliami 
klausimai parapijos vadovybei. 
Rinkimų nominacijų komisiją suda
ro: A. Ambrozaitienė, L. Kulia- 
vienė ir J. Stasiulevičienė.

- Netekus bibliotekos vedėjos 
a.a. Vaidos Kuprevičiūtės-Petraus- 
kienės, Gražina Laurinaitytė ir Gi
tana Judvytytė sutiko perimti para
pijos bibliotekos tvarkymą. Biblio
teka bus atidaryta šį sekmadienį.

- Talkos savaitgaliai paruošti 
“Kretingos” stovyklavietę Vasagoj 
vasaros stovykloms, vyks visą bir
želį. Kas gali padėti, prašom skam- 
tinti Rūtai Jaglowitz416 622-9919.

- Mišios sekmadienį, birželio 
13: 8 v.r. už a.a. Balį ir Stasę Matu
levičius; 9.15 v.r. už a.a. Elvyrą 
Žeimienę; 10.30 v.r. už a.a. Ireną 
Jurkienę, už a.a. Antaną ir Mariją 
Pabedinskus, už a.a. Aušrą Navic
kaitę; 12 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 6 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 165 svečiai. Pra
nešimą padarė LN Kultūros komisi
jos vicepirm. G. Bijūnienė. Svečių 
knygoje pasirašė - R. Narkevi- 
čienė, Policijos departamento mo
kymo poskyrio viršininkė; I. Trun- 
cienė, LR Generalinės prokaratūros 
skyriaus prokurorė; T. Price, (Toron
to policija); D. Žilinskienė, Klaipė
dos aukštesniosios mokyklos komi
sarė; V. Pogorelskis, LKPB vyres
nysis komisaras; A. Prunskienė, 
Lietuvos policijos mokymo centro 
skyriaus viršininkė; K. Astravas, iš 
Kalgario, Alb.; A. Chmieliauskas, 
Lietuvos policijos mokymo centro 
Kauno biuro viršininkas; J. L. Lind
say, San Diego, CA; A. Matusa, 
Lietuvos policijos mokymo centras; 
J. Gataveckas (Toronto policija); A. 
Malinauskas (Oakville, Ontario po
licija).

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - birželio 17, 
ketvirtadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- Nuo birželio 14 d. keičiasi 
svetainės “Lokys” darbo valandos. 
Vasaros metu pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais ir ketvirtadie
niais svetainė veiks nuo 5 v.v. Ki
tomis dienomis dirbs įprastu laiku.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose, kur dažnai galima 
susitikti su tautiečiais, atvykstan
čiais iš Lietuvos.

KLKM draugijos Delhi 
skyrius Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

Sault Ste. Marie LB apylin
kės valdyba Anapilio parapijos 
veiklai paaukojo $100 - a.a. Juozo 
Staškevičiaus atminimui, įvertinda
ma jo sūnų kunigų brolių Staškevi
čių nuolatinį tos apylinkės lankymą.

Lietuvos-Kanados policijos projekto dalyviai lankosi Toronte birželio 4-20 d.d. Iš k. - serž. Juozas Gataveckas 
(Toronto policija), komisarė Danguolė Žilinskienė (Klaipėdos policijos mokymo centras), kom. Audrius Chmie
liauskas (Kauno policijos mokymo centras), prokurorė Ieva Truncienė (Lietuvos prokuratūros biuras), kom. 
inspektorė Aistė Prunskienė (Vilniaus policijos mokymo centras), vyr. kom. Valerijus Pogorelskis (Lietuvos 
kriminalinės policijos įstaiga), kom. insp. mokymo vedėja Rima Narkevičiene (Vilniaus policija) Ted Price 
(Toronto policija, projekto vadovas), Dana Styra (Toronto policija), kom. insp. Antanas Matuša (Kauno policijos 
mokymo centras), serž. Algis Malinauskas (Ontario provincinė policija)

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame

TRĖMIMŲ
birželio 15, antradienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje (1 Resurrection Rd.).Visos organiza
cijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 6.30 valandą 
vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir Sibire 
žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Konsulo pranešimas
Lietuvos prezidento ir į Eu

ropos parlamentą rinkimai Ka
nadoje vyksta paštu, grąžinant 
užpildytus biuletenius (Lietuvos 
ambasadą Otavoje. Tačiau laiku 
neužsiregistravę ir negavę balsa
vimo dokumentų ar dokumentus 
gavę, bet jų negrąžinę, galės 
balsuoti sekmadienį, birželio 13 
dieną, tarp 12 ir 16 vai. Genera
liniame konsulate Toronte, 1573 
Bloor Street West. Balsuotojai 
būtinai turi atsinešti galiojantį 
Lietuvos respublikos pasą ir, jei
gu turi, balsavimo dokumentus.

Haris Lapas, 
garbės generalinis konsulas

Metinis “Gintaro” ansamb
lio koncertas, niekada nestoko
jantis žiūrovų, praeitą sekmadie
nį, birželio 6, 4 v.p.p. didžiojon 
Anapilio sodybos salėn, papuoš- 
ton pavasarį ir šokį primenančiais 
simboliais, sutraukė apie tris šim
tus tautiečių iš Toronto, Missis- 
saugos ir kitų vietovių. Buvo sve
čių ir iš Lietuvos. Per dvi valan
das, įskaitant ir pusvalandžio 
pertrauką, vaikų, jaunių, vyres
niųjų bei veteranų grupės sušoko 
keliolika šokių, kurių daugumą 
palydėjo Kaimo kapela, atlikusi 
tarp šokių ir muzikinį įtarpą.

Renginiui vadovavo Rasa 
Kurienė, pristačiusi ir svečius iš 
Lietuvos. Koncertas baigtas gėlių 
įteikimu ansamblio vadovėms- 
ams. KLB krašto valdybos pirm. 
Rūta Žilinskienė, sveikinusi besi
ruošiančius gintariečius vykti į 
XII-tąją Tautinių šokių šventę, 
įteikė jiems stambios paramos če
kį; kredito kooperatyvo “Parama” 
vardu auką papildė A. Saplys. Pa
linkėta sėkmingo dalyvavo Čika
goje, sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Loterijos ir veikiantis baras taipgi 
prisidėjo prie finansinės paramos 
šokėjams. (Plačiau kt. nr.) Dlv.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams $250 auko

jo: M. Grambienė, a.a. G. Kocienės 
atminimui; $50 aukojo A. R. Jo
naičiai.

- Besidomintys Slaugos na
mais informacijos gali rasti inter
neto tinklalapyje www. labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W„ Toronto, ON, M6P 1A6.

PADĖKA

KLB krašto valdyba 
dėkoja 

KANADOS
LIETUVIŲ FONDUI 

už paskirtą 
$25,500 auką.

Maloniai kviečiame į Anapilio sodybos vaikų choro

"GINTARĖLIAI"
METINI KONCERTĄ, 
skirtą Tėvo dienai paminėti<JINT4URĖT.I4li

2004 m. birželio 20, sekmadienį, 12 vai.
DIDŽIOJOJE ANAPILIO SALĖJE

Programoje: W.A. Mo-zarto, Cherubinio, F. Schuberto ir 
šiuolaikinių lietuvių kompozitorių Gintauto Abariaus, 

Leonido Abariaus, T. Leiburo, V. Kernagio ir kt. kūriniai.
----------------------------------------------

Po koncerto - kava ir pyragai. Bilietus galima įsigyti abiejose 
parapijose sekmad. po Mišių, prieš koncertą arba skambinant 

Aušrai tel. 905-274-5423. Bilieto kaina - $10. Vaikams - nemokamai.

IEŠKOME NAUJŲ
IVI O RTG I C I Ų

Premija 

*250
Ar Jūs turite pažįstamų, kuriems reikia nekilnojamo turto 

paskolos (mortgičiaus), ar žada savo mortgičių atnaujinti kitur? 
Nebūtinai turi būti lietuviai - pasiūlykite jiems PARAMOS pa
slaugas. Mortgičiaus perkėlimas į PARAMĄ yra nemokamas - 
taip pat jie galės naudotis ir kitomis nemokamomis PARAMOS 
teikiamomis paslaugomis. Jeigu Jūsų pažįstami perkels mortgičių 
į PARAMĄ, džiaugsis ne tik jie, bet ir JŪS. Jums bus įteikta $250 
premija! Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į paskolų 
skyrių: 416-207-1809.

Lietuvių kredito kooperatyvas

įįįį
PARAMA

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $500 - 
G. Kuzmienė; $250 - P. O. Vė- 
žauskai; $200 - B. Galinienė, H. 
Butkevičius; $150 - J. R. Karasie
jai; $100 - O. Juodišienė, M. Vens- 
kuvienė, K. A. Ratavičiai, A. S. 
Gotceitai, V. Poškaitis, V. V. Nau
sėdos, J. J. Zenkevičiai, L. Matule
vičienė, J. Pacevičienė, K. Ališaus
kienė, B. Vilkuvienė, P. Račys, L. 
O. Rimkai, A. 1. Žemaičiai, E. Mo
lienė, V. Kryžanauskas, B. G. Čiži
kai, B. Tamošiūnienė, I. Vadaus- 
kas, V. P. Melnykai; $50 - I. Paš- 
kauskienė, R. J. Dūdos, J. Maci
jauskienė, V. Kazlauskas, P. B. 
Sapliai, J. J. Šarūnai, T. Gureckie- 
nė, L. Abromonis, A. Augaitienė, 
B. Dirsienė, L. Stulginskas; $40 - 
L. Pocienė; $25 - M. S. Putrimai; 
$20 - R. Simonaitienė, P. Stauskas, 
K. R. Poškai, P. T. Pargauskai, A. 
Vaišnoras, T. Bildienė; $15 - A. 
Venslovaitis; $10 - G. Breichma- 
nienė, V. Remesat.
IŠNUOMOJAMAS 3 miegamųjų 
namas Vasagoje liepos mėnesį. 
Skambinti tel. 416 866-6102.

Kristina ir Adomas Bire- 
tos, nuolatiniai aukotojai Kovai 
su vėžiu ir džiova, sergančius 
vaikus ir tremtinius vėl parėmė 
stambia $500 auka. M.P.

A. a. Anelės Baršauskienės 
atminimui pagerbti jos giminės 
Irena Ignaitienė, Gražįna Ignai- 
tytė, Aldona ir Linas Čepai Ko
vai su vėžiu sergantiems vai
kams ir tremtiniams aukojo 
$100. M.P.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

* Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

Aušros Vartų parapijoje 11 
vai. Mišios praeitą sekmadienį, bir
želio 6, buvo pradėtos procesija. Į 
gėlėmis ir baltais kaspinais išpuoštą 
šventovę, chorui giedant Ecce So- 
cerdus Magnus, įėjo Pirmajai Ko
munijai ir Sutvirtinimo Sakramen
tui pasiruošę vaikai, skaitovai, kleb. 
kun. R. Birbilas ir vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Pastarasis pasakė šiai 
dienai skirtą turiningą pamokslą.

Sutvirtinimo Sakramentą pri
ėmė Elena Motivans, Alexander 
Forster ir Robert Žiūkas. Pirmąją 
Komuniją - Lina Jaugelis Zatkovic, 
Michael Zatkovic, Erikas Valinskas 
ir Anton Motivans. Vaikus šiai di
džiajai dienai paruošė Daiva Jauge- 
lytė-Zatkovic.

Kaip ir kitomis ypatingomis 
progomis šventovėje buvo gausu 
dalyvių. Ypač džiugu buvo matyti 
daug vaikučių - gal tai geras ženk
las parapijos ateičiai? Gaila, kad 
nebuvo bendro parapijiečių susiti
kimo su vyskupu. Vyskupas pakal
bėjo su salėje buvusiais ir aplankė 
choristus, kurie jam sugiedojo

Karininkų išleistuvėse Montrealyje. Iš. k. “Military Training Assis
tance” programos direktorius Andrius Rasiulis, vyr. Įeit. Liutauras 
Skikas, grand. Donatas Pauža4 KLB Montrealio apylinkės pirmininkas 
Arūnas Staškevičius Nuotr. S. Staškevičienės

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $160 - E. Petrulis; $120 - 
A. Kerberienė; $100 - O. Skrebū- 
nienė, L. Morkūnienė, E. Ališaus
kienė, B. Kalpokienė, F. Juzėnas, 
A. Jasinevičius, A. I. Kusinskiai, B. 
Stalioraitienė, E. Raudienė, V. Au- 
gėnienė, R. Vaišvilaitė, C. Pakštie
nė, J. Asmenavičius, B. S. Urbona
vičiai, A. Genčiuvienė, A. Vaišno
ras, V. Lėverienė, Z. Vaičeliūnienė; 
$80 - E. Baumgardas; $60 - S. Va- 
lickis; $50 - P. Čiurlys, V. Jasine- 
vičienė, A. I. Zalagėnai, E. Gin- 
čauskienė, D. Barkauskienė, L. 
Balsienė, V. Timošenko, A. Lauga- 
lys, E. Geldutienė, E. Benetienė, J. 
Jocas, L. Einikienė, E. M. Kazake
vičiai, K. J. Vėgiai, A. I. Jurcevi- 
čiai, J. Butkus, D. Skėrius, A. 
Aleliūnienė, J. J. Šarūnai, V. Ka- 
rauskas, A. Beržaitis, E. S. Kuz
mickai, B. Piroviūnas, A. Abromai- 
tienė, I. Bikienė, J. Bušauskienė; 
$40 - S. Stankuvienė, D. Simanavi- 
čienė, R. Šakalinis; $30 - A. O. Ra- 
žauskai; $25 - V. Ručienė, M. Že- 
meckienė, G. Šutienė, H. Vaičeliū- 
naitė; $20 - A. Masionienė, B. 
Miklo, B. Petrušaitienė, P. T. Par
gauskai, J. N. Aušrotai, V. Girnius, 
E. Juodvaldienė, J. Dimskis, D. Ba- 
jorinienė, Juknevičius, A. Bukaus
kas; $10 - P. Daržinskas, M. Norei- 
kienė, G. Bakša, A. Višnousk; $5 - 
J. Lenkaitis.
PARDUODAMI moteriški tauti
niai drabužiai. Vieni - dydžio (si
ze) 12+; kiti - dydžio (size) 14+. 
Skambinti tel. 519 842-2792, po 9 
valandos vakarais.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

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.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls.,o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

Ilgiausių metų.
Aušros Vartų parapijos 

vargonininko pareigose pasilieka 
muz. Lavrentij Djincheradze. D.S. 
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Šventovės dažymo darbai 
baigėsi. Sekmadienį, birželio 20 
šventovė vėl duris atvers. Klebonas 
kun. A. Volskis kviečia visus para
pijiečius bei svečius dalyvauti iškil
mingose padėkos Mišiose. Po Mi
šių salėje bus pietūs, visiems nemo
kamai. Aukotojai šventovės remon
tams gaus kvitus dėl “income tax”.

- Šv. Elzbietos dr-jos narės 
Mickie Tautkus ir Matilda Mar
kauskas atšventė 80 metų gimtadie
nius. Visi susirinkę draugijos pietų 
metu pagiedojo joms Ilgiausių metų. 
Kitas susirinkimas įvyks spalio 3 d.

- Sveikiname dr. Michael Ze- 
naitį, sūnų Mary ir Guy Zenaičių. 
Š.m. birželio 1 d. jis baigė British 
Columbia universitetą, gavo dakta
ro laipsnį iš cheminės inžinerijos. 
Prieš tai lankė McGill universitetą 
Montrealyje, kur pasiekė tos srities 
bakalauro ir magistro laipsnius.V.L.

Šypsenos
Taupumas

Skotas iš Edinburgo grįžo į 
savo tėviškę nebuvęs dešimtį 
metų. Stotyje jį pasitiko septyni 
broliai, ir visi su ilgomis barz
domis.

- Ką tai reiškia? Kodėl už
siauginote tokias ilgas barzdas?

- Kaip tai? Ar jau užmiršai, 
jog išvykdamas žadėjai mums 
parvežti skustuvą?

Geras pacientas
- Kodėl tu geri degtinę tie

siai iš butelio?
- O todėl, kad gydytojas 

man uždraudė į rankas paimti 
stiklelį.

Tėvas ir sūnus
- Valdai, - piktu balsu tarė 

tėvas sūnui. - Kadangi nepa
klausei manęs ir vedei tą šliund- 
rę, tai nuo šiol negausi nei 
cento.- Tu man miręs!!!

- Tai duok nors šerme
nims...

Vynas
- Kelneri, štai mano vyno 

stikle žilas plaukas!
- Iš to matote, kokį seną vy

ną mes svečiams duodame.
Seniau ir dabar

Prieš 25 metus sakydavome, 
kad nesame tokie gudrūs, kaip 
mūsų tėvai, o dabar sakome, kad 
nesame tokie gudrūs, kaip mūsų 
vaikai.

Parengė Stasys Prakapas

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

mailto:tomsenkus@rogers.com

