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Pinigų galia ir šalpa
Amerika - kaip burtažodis. Čikaga kaip pažadė

toji žemė! Nenuostabu, kad ši pasaulio dalis vilioja 
žmones iš visur. Net ir neblogai besiverčiantys savame 
krašte svajoja apie Ameriką, kur galimybių praturtėti 
kas besuskaičiuos.

N
E vienam ir pasiseka. Štai prieš keliolika metų 
atvažiavo su lagaminu, gyveno vieno miegamo
jo bute - šiandien jau daugiaaukščius pastatus 
valdo, naujus stato, bendroves steigia. Prasivėrė keliai į 

turtuolių luomą, kuris praktiškai ir patį kraštą valdo. 
Kai kurie ateiviai į pačias aukščiausias viršūnes kopia, 
gubernatoriais tampa. Keliai visiems atidaryti, tik turėk 
lėšų “kelialapiams” nusipirkti. Taigi tiems, kurie linkę 
susikurti sau vadinamąjį gerą gyvenimą ir iškilti virš 
minios, kad ir iš toliau būtų matomi - Amerika yra ne
pakeičiama šalis. Per daugiau kaip du šimtus metų čia 
susitelkė tiek turto, kad kažkur kitur gyvenantiems 
kiekvienas amerikietis atrodo kaip turtuolis, galintis pa
gelbėti ir paremti daug ko stokojančius. Ir paremia, ir 
gelbsti visais būdais ir įvairiomis apimtimis pradedant 
pavieniais geradariais ir baigiant šalpos organizacijo
mis, plačiu valstybiniu mastu veikiančia nuolatine para
ma. Kam tik ko reikia - tuoj į Ameriką prašymai, siūly
mai, mainikavimai. Kad gautum, kartais ir prisiderinti 
reikia. Taip nutildomi net ir ideologiniai priešai. Dėl 
mėginimo kaip nors įtikti, suvaidinti žlugo ir Gorbačio
vo vadovaujama Sovietų Sąjunga. Per metų metus įsi
vyravo pavojinga nuomonė, kad viską galima pinigais 
nupirkti, palenkti, sudrausminti, draugų įsigyti. Jei kas 
bando nepasiduoti, iškyla nenumatyti rūpesčiai, ver
čiantys peržiūrėti savo politinės galios veiksmingumą. 
O tai darosi painu neturint šitai galiai rimto pakaitalo. 
Antra vertus, išpūstas susidaiktinimas ima braškėti, ir 
net nebežinia už ko griebtis, kad viskas vyktų sklan
džiau ir planingai.

L
IETUVIAI ryšių su Amerika sukūrė kone šimt
mečio istoriją. Amerikos lietuvis, tarsi kokia 
nauja tautybė, jau nuo seno buvo žinomas. Lie
tuvoje turbūt nebuvo šeimos, iš kurios bent vienas ne

būtų išvykęs Amerikon laimės ieškoti. Kaip matome 
šiandien, tų laimės ieškotojų nemažėja. Net jau baimi
namasi, kad jų gali būti netrukus per daug, dėl ko 
skriaustume savo nepriklausomybę atgavusią šalį. Bet 
tai kitas klausimas. Šį kartą žvelgiama į tai, kaip Ameri
kos lietuvis naudingas Lietuvai. Istorinių pavyzdžių, ro
dančių kaip pagelbėta gimtajam kraštui, labai daug. Tuo 
tik galima džiaugtis ir pateisinti vadinamąsias Amerikos 
lietuvio materialistines pažiūras, kurios dažnais atvejais 
be reikalo smerkiamos. Nepriklausomybę atstačiusiai 
Lietuvai paremti išeivijoje turime visą eilę organizuotų 
grupių, būrelių, nuolat teigiamai atsiliepiančių į prašan
čius pagalbos. Nemaža dalimi šalpos veiklon yra įsijun
gę ir pavieniai asmenys, neatsisaką paremti savo tautie
čių įvairiomis progomis, kurių atsiranda beveik kasdien. 
Per ilgesnį laikotarpį yra net susidaręs įspūdis, kad 
Amerika - tai neišsemiamas aruodas visiems, kurie šau
kiasi pagalbos. Ir kyla klausimas, negi toks aruodas iš 
tikrųjų vienintelis pasaulyje ir negi Amerikos ir Kana
dos žmonės vieninteliai, kurie gali ir nori padėti savo 
tautiečiams? Norisi manyti, kad ne. Norisi šia proga pri
siminti ir tuos, kurie ir kituose kraštuose yra praturtėję 
ir iškilę. Štai jau ir pati Lietuva šiandien turi nemažai 
stambių milijonierių, spėjusių kad ir per trumpą laiką 
pralobti. Įdomu, ar į juos pagalbos reikalingieji krei
piasi; o jeigu kreipiasi, ar paramos gauna? Reikėtų 
kreiptis, reikėtų juos judinti, pratinti prie geradarystės. 
Žinoma, lietuviškasis aruodas nėra nei toks didelis, nei 
taip aiškiai matomas kaip Amerikos. Bet jis yra. O pri
simintina ir tai, kad ištiesta laiku ranka dažnais atvejais 
svarbiau už pavėluotą kiekį. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Neišspręsti galvosūkiai
Didžiųjų astuonių (G8) 

kraštų vadovų pasitarime, ku
ris neseniai vyko JAV Georgia 
valstijoje, JAV prezidentas G. 
W. Bush stengėsi paveikti Pran
cūzijos prezidentą J. Chirac, kad 
jis prisidėtų prie Irako karinių 
veiksmų ir galimo Irako valsty
bės suvereniteto įgyvendinimo 
panaudojant ŠAS-gos (NATO) 
valstybių pajėgas. Chirac nuo
mone, pats Irakas turėtų prašyti 
ar kviesti ŠAS-gos valstybes 
jam pagelbėti. Tam pritarė ir 
Kanados ministeris pirmininkas 
Paul Martin, priminęs, kad 
ŠAS-gos nariai jau yra įsivėlę į 
šį konfliktą. Gindamas Kanados 
interesus P. Martin stengėsi at
gauti prarastą minkštos medie
nos ir jautienos eksportą. JAV ir 
Kanada taip pat tariasi dėl tarp- 
kontinentinės ginkluotės sudė
ties ir bazių steigimo, arba jau 
esamų bazių pritaikymo nau
jiems ginklams. JAV betgi ne
skuba pasirašyti sutarčių. Paul 
Martin nedalyvavimas buvusio 

JAV prezidento Ronald Reagan 
laidotuvėse buvo neigiamai 
įvertintas ir Kanadoje, ir JAV.

Keturių partijų vadų vieša
me pokalbyje-debatuose, birže
lio 14 ir 15 d.d. atrodė, kad P. 
Martin nebegalės sustabdyti 
smunkančios liberalų partijos. 
Didžiausiu laimėtoju laikomas 
Konservatorių partijos vadas 
Stephen Harper, atkreipęs dė
mesį į vyriausybės išlaidų skan
dalą, kuris dar neišaiškintas. Tai 
parėmė ir Naujų demokratų par
tijos vadas Jack Layton bei kve- 
bekiečių bloko vadas Gilles Du
ceppe, pabrėžę dar ir tai, kad 
vyriausybė mėginanti nuslėpti 
savo klaidas ir sukčiavimus. 
Rinkimai vyks birželio 28 d.

Kanados automobilių drau
gijai (CAA) užkliuvo Toronto 
miesto gatvių sistema. Trijų mi
lijonų gyventojų miestas - vie
nas iš sunkiausiai pravažiuoja
mų miestų. Torontiečiai pralei
džia 3.4 min/km gatvėje važiuo-

Buvusių sibirinių kalinių suvažiavimo dalyviai seimo romuose Vilniuje Nuotr. V. Juraičio

Naikinti, bet nenugalėti
Aštuntasis Taišeto lagerių buvusių politinių kalinių suvažiavimas
IRENA JANINA 

VAICEKAUSKAITĖ
Vėsus gegužės 21-osios ry

tas. Mažais pulkeliais į seimo 
rūmus Vilniuje plaukia Ozerla- 
go, Teišetlago, Angerlago ir 
Bratsko buvusieji politiniai kali
niai. Nemaža metų našta ir dar 
didesnės lageriuose patirtos fizi- 
nės-dvasinėš kančios lenkia jų 
pečius, stingdo žingsnius. Viena 
kita žilagalvėlė eina pasiramsty
dama lazdele. Tačiau jų visų 
akys spinduliuoja reto grožio vi
dinės saulės šviesa, žodžiais ne
išreiškiama ištikimybe ir meile 
Lietuvai.

Seimo rūmų priesalyje kiek
vieną su pagarba ir meile pasi
tinka šio suvažiavimo organiza
torė bei fotoalbumo Naikintos, 
bet nenugalėtos kartos kelias 
sudarytoja, buvusi Teišeto ypa
tingai uždaro griežto režimo la
gerio politinė kalinė, LPKS Vil
niaus skyriaus kultūros, meno 
istorinės atminties pirmininkė 
Natalija Gudonytė.

Su įdomumu bei skaudžių 
prisiminimų gaidele skambančia 
širdimi apžiūrime parodą Ten, 
kur brendo mūsų jaunystė. Pa
veikslai bei nuotraukos tai lyg 
plati, ledinė Sibiro upė, atpluk
danti atmintyje gal kiek prigesu
sius, bet širdyje amžinai gyvus, 
krauju nutapytus, paveikslus.

Suvažiavime dalyvius malo
niai nuteikė ekskursija po seimo 
rūmus. Vedlė papasakojo apie 
šių rūmų istoriją bei atsakė į 
mus dominančius klausimus. 
Dvyliktą vai. ekskursijos daly
viai sugrįžo į salę.

Suvažiavimą pradėjo Tėvy
nės sąjungos - konservatorių 
frakcijos narys Antanas Napo
leonas Stasiškis. Muzikinį svei
kinimą Gunod Avė Maria atliko 
Dalia Šešelgienė smuiku ir Sau
lė Lapėnaitė pianinu. Tylos mi
nutė. Birutė Šidlauskienė ir Vy
tautas Varkala išneša gėles prie 
Laisvės kovotojų paminklo.

Pagerbti suvažiavimo daly
vių atvyko prezidentas Valdas 
Adamkus. Savo sveikinimo žo
dyje prezidentas išreiškė mintį, 
jog auka, kurią sudėjo ant Lais-

darni automobiliu, o naudodami 
tramvajų ar požeminį traukinį - 
3.9 min/km. Lyginant su pary
žiečiais - 1.5 automobiliu ar 3.2 
požeminiu traukiniu, Niujorko 
mieste — 2.0 automobiliu ar 2.5 
požeminiu traukiniu ir Los An
geles - 1.3 automobiliu arba 1.2 
miesto susisiekimo priemonė
mis. Toronto meras nesitiki gau
ti lėšų miesto susisiekimui page
rinti. Miesto gatvių spūstyje pra
leistas laikas automobiliuose ar
ba ir viešo susisiekimo priemo
nėse prisideda prie didesnės oro 
taršos, kasdien be naudos eikvo-

(Nukelta į 6-tą psl.) 

vės aukuro, niekad neišblės iš 
širdies ir atminties. “Lenkiu gal
vą Jums” pasakė prezidentas.

Suvažiavime dalyvavo ir ki
ti garbūs svečiai: prof. Ona Vo
verienė, seimo kancleris Arvy
das Kregždė, prof. Alg. Marcin
kevičius su žmona Danute ir kt.

Fotoalbumą Naikintos, bet 
nenugalėtos kartos kelias gra
žiai ir įdomiai pristatė studentės 
Justina Daugelavičiūtė ir Sandra 
Šukelytė. Jų pasakojimą lydėjo 
albumo nuotraukos iš lagerių 
gyvenimo.

Suvažiavimo dalyvius svei
kino “Achemos” grupės atsto
vas, generalinis direktorius Jo
nas Sirvydis, leidyklos “Vyz- 
dyc” direktorius Valentinas Ju- 
raitis, šio straipsnio autorė, kuri 
taip pat perskaitė telefonu per
duotus sveikinimus VlII-ajam 
suvažiavimui nuo buvusio Ozer- 
lago politinio kalinio Povilo 
Vaičekausko iš Čikagos. Sveiki
nimo žodį tarė Genocido centro 
vadovė Dalia Kuodytė, Kingyro 
lagerio politinė kalinė Marcelė 
Dylienė, poetė Antanina Lukšy- 
tė-Geršvienė, Norilsko sukilėlių 
vardu - Bronislovas Zlatkus, 
Klaipėdos universiteto doc. Da
nutė Petrauskaitė (kūdikis ant 
gultų), kurią 1952 m. spalio 15 
d. Lukiškių ligoninėje (kalėji
me) pagimdė Jadvyga Žukaus- 
kaitė-Petrauskienė. Daug gražių 
žodžių pasakė Birutė Šidlaus
kienė.

Prof. Ona Voverienė malo
niai sušildė suvažiavimo dalyvių 
širdis žodžiais: “Jūsų kančios, 
Jūsų mintys, Jūsų širdys, Jūsų 
buvimas yra mums paliktos ver
tybės... Lietuva atsilaikys. Ačiū, 
kad esate!”

Sesers Nijolės Sadūnaitės 
kalba neilga, bet giliai skaidri ir 
dvasinga. Todėl nenuostabu, 
kad jos lūpomis ištarti žodžiai 
“Aš Jus visus labai myliu” ma
loniai palytėjo jautriausias suva
žiavimo dalyvių širdies stygas.

Sibirinio suvažiavimo siela - Natalija Gudonytė Nuotr. V. Juraičio

Suvažiavimo dalyvius pa
sveikino LLKS pirmininkas Jo
nas Burokas ir įteikė padėkos 
raštus: Edvardui Svilsiniui, An
tanui Skresnadonskui bei fotoal
bumo leidybos rėmėjams - Da
nutei Marcinkevičienei ir Nijo
lei Dainienei.

Suvažiavimo siela - Natali
ja Gudonytė nuoširdžiai padėko
jo visiems aukojusiems bei pa- 
rėmusiems fotoalbumo leidybą.

Po pietų prie “švediško sta
lo”, suvažiavimo dalyviai rinko
si į seimo rūmų konferencijų sa
lę, į 10-mečio paminėjimą. Pre
zidiume - Natalija Gudonytė, 
Elena Imbrasienė ir Antanas 
Napoleonas Stasiškis. Apie 10- 
mečio suvažiavimą kalbėjo Al
girdas Petruševičius ir Alek
sandras Mikutavičius. Poetė An
tanina Lukšytė-Garšvienė skaitė 
eiles, sukurtas prieš 50 metų. 
Dar ir dabar skamba ausyse jau
dinančios eilutės: “Gal per ma
žai Tave mylėjau /.../ Vaitojo tė
viškės laukai...” Liūdna gaidele 
suskambo ir poetės Onutės Sve- 
tikaitės-Jurgelienės eilės Mes 
buvom pasmerkti...

Vaizdžiai ir uždegančiai 
kalbėjo Antanas Ruškys: “Kaip 
elniai skubėjome į Tėvynę atsi
gerti iš šaltinėlio. Sugrįžome 
statyti naujosios Tėvynės. Ta
čiau Europa mums nieko ne
duos, jeigu mes savo širdimi ir 
darbu nesusiimsime”.

Antanas Napoleonas Stasiš
kis apžvelgė dabartinę politinę 
padėtį ir išsakė savo moralinius 
pasvarstymus. Natalija Gudony
tė perskaitė kreipimąsi dėl Ge
nocido aukų koplyčios buvu
siuose KGB rūmuose uždarymo. 
Rezoliuciją atkurti buvusią kop
lyčią pasirašė visi suvažiavimo 
dalyviai.

Suvažiavimas užbaigtas Lie
tuvos himnu. Stipresnės sveika
tos suvažiavimo dalyviai ėjo pa
sižiūrėti muzikinio spektaklio 
Dienos ir dainos.

Europos parlamento rinkimai
Europos parlamento rinki

mų rezultatai rodo, kad į šią ins
tituciją pateks šešių partijų at
stovai. Vyriausiosios rinkimų ko
misijos duomenimis, pavyko su
rinkti daugiau kaip 5% rinkėjų 
balsų Darbo partijai, Socialde
mokratų partijai, Tėvynės sąjun
gai, Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungai, Li
beralų ir Centro sąjungai ir Nau
jajai sąjungai.

Už Darbo partiją balsavo 
57,422 rinkėjai (33.34%), antro
je vietoje esantys socialdemok
ratai gavo 25,527 balsus (14.- 
82%), trečioje vietoje liko kon
servatoriai su 19,762 balsais 
(11.47%), skelbia ELTA-LGTIC.

Paminėta gedulo ir vilties 
diena

Lietuvos seime birželio 14 
d. buvo paminėtos 1941 m. 
tremties metinės. Iškilmingame 
minėjime, skirtame okupacinių 
režimų aukoms pagerbti, daly
vavo laikinasis prezidentas Ar
tūras Paulauskas, ministeris pir
mininkas Algirdas Brazauskas 
kiti pareigūnai ir svečiai. Prie 
seimo rūmų Nepriklausomybės 
aikštėje buvo iškilmingai pakel
ta valstybinė vėliava su gedulo 
juostomis. Parlamento galerijoje 
atidaryta Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centre Genocido aukų muziejaus 
parengta paroda “Karas po karo. 
Ginkluotas antisovietinis pasi
priešinimas Lietuvoje 1944- 
1953 m.”.

Savo kalboje laikinasis sei
mo pirmininkas Česlovas Juršė
nas teigė, jog Lietuva dabar tei
sėtai priklausydama bendrai Va
karų Europos erdvei įsipareigoja 
dalytis savo istorijos patyrimu. 
Jis išreiškė susirūpinimą, kad 
nepakankamai pasimokyta iš 
skaudžios praeities.

Po pietų prie paminklo poli
tiniams kaliniams ir tremtiniams 
Lukiškių aikštėje, prie buvusių 
KGB rūmų vyko okupacijos ir 
genocido aukų pagerbimas. At
minties valanda surengta prie 
memorialo Naujosios Vilnios 
geležinkelio stotyje, iš kurios į 
Sibiro tremtį gyvuliniuose vago
nuose buvo vežami tūkstančiai 
Lietuvos žmonių. Vakare vyko 
koncertas Šv. Jonų šventovėje.

Ministeris pirmininkas 
Briuselyje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas bir
želio 17-18 d.d. Briuselyje daly
vavo Europos sąjungos vadovų 
tarybos (ESVT) susitikime. Su
sitikimo tikslas - baigti derybas 
dėl Konstituciją Europai suku- 
riančios sutarties. Taip pat svars
tytos Lietuvai svarbios teisingu
mo ir vidaus reikalų programos, 
kovos su terorizmu, ES plėtros 
bei kiti klausimai. _

Vyko ir šešių Šiaurės ir Bal
tijos valstybių premjerų susitiki
mas, kuriame aptarti ESVT 
darbotvarkės klausimai. A. Bra
zauską lydėjo užsienio reikalų 
ministeris Antanas Valionis. Po 
šio susitikimo premjeras vyko į 
Estiją Baltijos jūros valstybių 
vyriausybių vadovų (BJVT) 
penktajam susitikimui, kuriame 
aptarti Baltijos jūros valstybių 
bendradarbiavimas ir kiti tary
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Susidomėjimas lietuvių parodos skyriumi buvo didelis

bos veiklos reikalai. BJVT narės 
yra Danija, Estija, Islandija, Lat
vija, Lenkija, Lietuva, Norvegi
ja, Rusija, Suomija, Švedija, ir 
Vokietija. Narės stebėtojos - 
Italija, JAV, Jungtinė karalystė, 
Olandija, Prancūzija, Slovakija, 
Ukraina.

Naujas kariuomenės vadas
Birželio 17 d. Lietuvos sei

mas pritarė brigados generolo 
Valdo Tutkaus kandidatūrai tap
ti Lietuvos kariuomenės vadu. 
Pagal Lietuvos konstituciją, jis 
pakeis kadenciją baigusį genero
lą majorą Joną Kronkaitį. 
Seimas pareiškė aukštą vertini
mą J. Kronkaičio nuopelnams 
atkuriant Lietuvos kariuomenę, 
atitinkančią ŠAS reikalavimus.

V. Tutkus, gimęs 1960 m., 
baigė Taškento aukštąją karo 
pėstininkų mokyklą, Frunzės 
karo akademiją ir ŠAS gynybos 
kolegiją Romoje. Jis 1991 buvo 
Krašto apsaugos departamento 
Mokomojo junginio vado pava
duotojas, MPB “Geležinis vil
kas” vado pavaduotojas, 1992- 
1993 m. - Krašto apsaugos mi
nisterijos Jungtinio štabo virši
ninkas. Vėliau V. Tutkus buvo 
kariuomenės vado pavaduotojas, 
Lietuvos karinis atstovas prie 
ŠAS ir VES bei gynybos atašė 
Belgijos karalystei, nuo 2001 m. 
rugpjūčio - Lietuvos kariuomenės 
lauko (sausumos) pajėgų vadas.

Įteisinta siena
ELTA-LGTIC skelbia, kad 

19.3 km valstybės ruožas Drus
kininkų savivaldybės ribose ta
po pirmąja Lietuvos ir Gudijos 
sienos atkarpa, kuri galutinai pa
žymėta, sutvarkyta iš abiejų pu
sių ir oficialiai įteisinta birželio 
10 d. Raigardo-Privalkos pasie
nio kontrolės punkte Lietuvos ir 
Gudijos valstybės sienos nusta
tymo komisija pasirašė atitinka
mą protokolą. Tame ruože stovi 
55 Lietuvos valstybės sieną žy
mintys ženklai.

Lietuvos pusėje jau yra pa
ženklinta visa 633 km valstybės 
siena su Gudija, įrengiant 5 met
rų pločio pasienio juostą, pasta
tyti 1845 pasienio ženklai ir 678 
centriniai poligonometriniai 
stulpeliai. Gudai savo pusėje 
baigia įrengti sienos su Lietuva 
apsaugą. Atkarpa nuo Raigardo 
iki Latežerio yra pirmasis abiejų 
valstybių sienos ruožas, kuriame 
pasienio įrenginiai yra sutvarky
ti ir iš Lietuvos, ir iš Gudijos 
pusės. Planuojama užbaigti tarp
valstybinį sienos priėmimą iki 
2005 m. vasaros.

Minų uždraudimo 
konferencija

Vilniuje birželio 7-8 d.d. 
vyko tarptautinė konferencija, 
skirta priešpėstinių minų už
draudimui ir pasiruošimui lap
kričio pabaigoje Nairobyje įvyk
siančiam valstybių vadovų susi
tikimui “Pasaulis be minų”. 
Konferencijos atidaryme užsie
nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis pabrėžė Lietuvos vaid
menį puoselėjant 1997 m. Ota
vos sutarties dėl priešpėstinių 
minų naudojimo, kaupimo, ga
mybos ir perdavimo uždraudimo 
ir dėl jų sunaikinimo humanita
rinius, saugumo bei skaidrumo

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SPAUDOS BALSAI
Lenkijos ir Lietuvos premjerai Punske

Atidaryti Lietuvių kultūros namai, pastatyti abiejų 
valstybių lėšomis

Baltijos valstybių vyskupų 
konferencijoje balandžio 29 d. Ta
line kardinolas Audrys Juozas Bač- 
kis, latvių kardinolas Janis Pujats ir 
arkivyksupas Peter Stephan Zur
briggen paskelbė pareiškimą savo 
valstybių dvasiškiams ir pasaulie
čiams Bažnyčios mokytojos ir Eu
ropos globėjos šventosios Kotrynos 
Sienietės šventės proga. Jame rašo
ma, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
tampant visateisėmis Europos są
jungos narėmis, jos grįžta į tautų 
šeimą, kuriai jos visada priklausė ir 
nuo kurios buvo daugelį metų jėga 
atskirtos. Vyskupai teigė, jog di
džiuojasi ir džiaugiasi kartu su savo 
mylimais kraštais, drąsiai žvelgia į 
ateities galimybes bei iššūkius, pri
simindami tą pamatinį vaidmenį, 
kurį krikščioniškasis tikėjimas at
liko Europos istorijoje ir Baltijos 
valstybėse. Ganytojai priminė Jono 
Pauliaus 11 žodžius: “visuomenei, 
užmirštančiai savo praeitį, gresia 
pavojus nesugebėti dorotis su da
bartimi ir - dar blogiau - tapti atei
ties auka”. Šios trys tautos gali pa
liudyti tikėjimo ir religinių vertybių 
svarbą saugant žmogiškąjį orumą ir 
visapusiškai ugdant žmogaus asme
nybę. Jos labai vertina laisvės ir tei
singumo vertybes, galinčias atverti 
gilesnį atsakomybės visų piliečių 
labui suvokimą. Bendras šių valsty
bių paveldas, kurį Bendrijos vado
vai gina, skelbia ir siekia užtikrinti 
ateities europiečių kartoms, yra 
žmogaus orumas, žmogaus gyveni
mo neliečiamas šventumas, kertinė 
svarba, tenkanti santuoka pagrįstam 
šeimos gyvenimui; solidarumas su 
vargšais, šelpimo principas, įstaty
mo viršenybė, laisvės ir demokrati
jos ugdymas. Vyskupų konferenci
jų vardu autoriai užbaigė pareiški
mą įsipareigodami skelbti bei švęsti 
Vilties Evangeliją ir tarnauti jai.

Vilkaviškio vyskupas Riman
tas Norvilą, Ryšių su Lenkijos vys
kupų konferencija tarybos pirmi
ninkas, dalyvavo balandžio 30 d. 
Varšuvoje vykusiame visuotiniame 
Lenkijos vyskupų konferencijos su
sirinkime. Posėdžiams, kuriuose 
kalbėta apie Europos sąjungos plėt
rą ir naujus iššūkius, vadovavo 
konferencijos pirmininkas arkiv. 
Jozefas Michalikas. Diskusijose pa
brėžta, kad visuose pokyčiuose ne
turėtų sunykti krikščioniškos ver
tybės ir Dievas nebūtų pamirštas 
Europos konstitucijoje. Nutarta 
šiais klausimais raštu kreiptis į da
bartinį Europos parlamento pirmi
ninką Pat Cox. Lenkijos vyskupai 
aptarė lenkų sielovadą Europoje, 
ypač Vokietijoje (ten yra 300,000 
lenkų), lenkų seminarijos Čikagoje 
veiklą, Liturginės komisijos leidi
nius. Viename pristatyta statistika 
rodo, kad lenkai gausiai dalyvauja 
sekmadienio Mišiose (44.6% gy
ventojų - kas sekmadienį, 20.6% 
beveik kiekvieną sekmadienį ir 
14.3% vieną ar du kartus per mė
nesį). Dalyviams raštu buvo prista
tyta pašaukimų sielovados struk
tūra. Rengiamos specialios progra
mos, konferencijos, parapijose ve
dama katechezė, sudaromos gali
mybės jaunimui dalyvauti kunigų 
šventimuose ir pan. Seminaristų 
skaičius per paskutinius ketverius 
metus siekia beveik 7,000. Kolum
bo Vyčių (Knights of Columbus) 
organizacijos vadovai iš JAV pri
statė savo veiklą. Tai vyrų broliš
kos pagalbos bendrija, remianti Ka
talikų Bendrijos veiklą, pilietinę at
sakomybę, šeimas ir jaunimą. Ją 
įsteigė JAV kun. M. McGivney 
1882 m., priklauso apie 1.7 mln. 
narių trylikoje pasaulio valstybių.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L.4Y3J8. Tel. (905) 625-2412 

Vysk. Norvilą prisidėjo prie 25 
užsienio vyskupų pranešimų, supa
žindindamas dalyvius su Lietuvos 
K. Bendrijos veikla. Jis paminėjo 
kai kurių žiniasklaidos priemonių 
vykdytus priešiškus bandymus pa
sinaudoti K. Bendrija politikoje bei 
mokyklose siekiant įdiegti lytinio 
švietimo programas, nesuderinamas 
su krikščioniška morale. Susirinki
me taip pat aptartas pasirengimas 
Vidurio Europos Katalikų dienoms 
gegužės 21-23 Austrijoje. Rudenį 
Meksikoje organizuojamas Tarp
tautinis eucharistinis kongresas. Iš
kilmingos pamaldos vyskupams 
vyko prie Varšuvos esančioje Die
vo Apvaizdos šventovės būsimoje 
vietovėje. Dalyvavo Europos par
lamento pirmininkas Pat Cox, Len
kijos prezidentas Aleksandras Kwas- 
newskis, seimo ir vyriausybės na
riai, užsienio ambasadoriai. Tele
vizijos ryšiu susirinkusius sveikino 
popiežius Jonas Paulius II.

Lietuviškos spaudos atgavi
mo 100-metis buvo paminėtas Aly
tuje gegužės 7 d. miesto savivaldy
bės mokyklų organizacijų švente. 
Dalyvavo ateitininkai, skautai, jau
nieji šauliai, blaivybės draugija 
“Baltų ainiai”, valančiukai, kudir- 
kaičiai, maironiečiai ir kazimierai- 
čiai. Apie 800 dalyvių susirinko 
Mišioms prie Laisvės Angelo pa
minklo. Mišias aukojo Lietuvos 
skautijos Marijampolės krašto dva
sios 
kas, 
kun. 
dįjų 
rušaitis. Eisena nužygiavę į Dainų 
slėnį, dalyviai klausėsi Alytaus 
miesto savivaldybės Švietmo sky
riaus vyresniosios specialistės El
vyros Aleknavičienės apžvalgos 
apie lietuviško žodžio kelią. Ji pri
minė, kad į Nepriklausomybės pa
skelbimą 1918 m. atvedė ir didvy
riškai pakelta kančia už gimtąją 
kalbą, atkakli jos gynyba. Jaunimo 
organizacijos parodė paruoštas pri
sistatymo programas.

Kielcų (Lenkija) vyskupas 
Kazimeras Ryczan ir kunigų semi
narijos auklėtiniai bei ugdytojai ba
landžio 15 d. lankėsi Marijampolė
je, baigdami maldininkų kelionę į 
Lietuvą. Pagerbdami palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį, maldininkai su Vil
kaviškio vyskupu Rimantu Norvilą 
meldėsi Marijampolės bazilikoje, 
giedojo iškilmingus mišparus. Jie 
taip pat apsilankė palaimintojo var
du pavadintoje Vilkaviškio vysku
pijos kunigų seminarijoje. Palai
mintasis Jurgis Matulaitis Kielcuo- 
se 1889 m. gydėsi nuo kaulų džio
vos, ten mokėsi ir 1891 m. įstojo į 
seminariją. Vėliau jis buvo perkel
tas į Varšuvos kunigų seminariją. 
Svečiai iš Lenkijos lankėsi ir Kau
ne, aplankė Kauno kunigų semina
riją bei Katalikų teologijos fakulte
tą, susitiko su arkiv. S. Tamkevi- 
čiumi, profesūra bei seminaristais, 
meldėsi seminarijos šventovėje.

vadas kun. Vidmantas Strio- 
Alytaus krašto dvasios vadas 
Arūnas Simonavičius ir Laz- 
klebonas kun. Rimantas Balt-

Didžioji Šv. Mykolo arkangelo-Įgulos šventovė Kaune. Klebonas 
paskelbė, kad išorei sutvarkyti reikės 2,5 milijono litų

Nuotr V. Pačkausko

Lietuvos nepriklausomieji rašytojai literatūnneje sueigoje

Mūsų rašytojai Kalbos ir knygos metais
VLADAS BURAGAS 

Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų sąjungos valdybos 

pirmininkas
Lietuvos Atgimimo banga 

pralaužė užtvaras laisvam litera
tūros žodžiui, ir tikras stebuklas, 
kad Nepriklausomųjų rašytojų 
sąjunga - kaip Feniksas! - vėl 
atgijo 1990-ųjų kovo 6-ąją Kau
ne, Donelaičio gatvėje. Tik da
bar pavadinime atsirado visiems 
brangus žodis “Lietuva”. Lais
vėjančiose Vakarinėse naujieno
se ir Kauno dienoje išspausdinta 
jos Deklaracija šalies literatūri
niuose sluoksniuose sukėlė ne
sulaikomo ledonešio įvaizdį, ta
čiau - atkreipkime gi dėmesį! — 
LTSR Rašytojų sąjungai dar pri
reikė beveik metų ir “kruvinojo 
sausio sekmadienio” aukų, kad 
pagaliau 1991-ųjų sausio 14-ąją 
(bent oficialiai!) atsiribotų nuo 
50 metų trukusio sovietinio rau
go savo veikloje ir kūryboje...

Nepriklausomųjų rašytojų 
sąjunga pirmąkart oficialiai (per 
Lietuvos Kultūros fondą) regist
ruojama 1990-ųjų balandžio 14- 
ąją. Jos veiklai vadovauja akty
vusis kabinetas, vadovaujamas 
Alvydo Lapuko. Bandoma atsi
gręžti į literatūrines prieškarinio 
Kauno sroves — vėl pasirodo 
“Keturi vėjai”, bet mirtinos 
grėsmės Lietuvos laisvei aki
vaizdoje su “Nemuno” ir kito-

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

principus. Lietuva viena pirmų
jų pasirašė Otavos sutartį. Minų 
dar nėra uždraudusios Rusija, 
Lenkija, Latvija, Suomija ir Uk
raina.

Konferencijos išvakarėse 
Pabradės poligone A. Valionis 
vadovavo iškilmėms, kuriose 
kontroliuojamo sprogimo būdu 
sunaikintos paskutinės Lietuvo
je buvusios minos. Vilniaus 
konferencija, rengiama Lietuvos 
URM ir Kanados, Olandijos bei 
Vokietijos, yra vienas iš šešių 
iki šiol visame pasaulyje organi
zuojamų renginių, skirtų pasi
ruošti Nairobi susitikimui. Joje 
tartasi dėl minų uždraudimo, iš
minavimo, sunaikinimo.

Pirmą kartą balsavo
Lietuvos atstovai ŠAS (NA

TO) parlamente gegužės 28-bir- 
želio 2 d.d. dalyvavo Bratislavo
je vykusioje ŠAS parlamento 
pavasario sesijoje. Joje pirmą 
kartą balsavo seimo nariai Gedi
minas Kirkilas, Algirdas Gri
cius, Rasa Juknevičienė ir Alvy
das Sadeckas. Lietuva parla
mente turi 4 balsus, Latvija bei 
Estija - po 3. RSJ 

mis redakcijomis išleidžiamas 
“Sausis-91”...

Toliau jau tūno daug paslap
čių, kurios tikrai bus išaiš
kintos...

Tik rašytojų Stasio Bataičio, 
Gražvydo Gavėno ir Valentino 
Vytauto Navicko dėka 1992 me
tais Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų sąjunga vėl atgaivina
ma ir naujosios valdybos pirmi
ninku tampa prozininkas Bro
nius Jauniškis (iki tol turėjęs 
LNRS profkomiteto pirmininko 
portfelį). Vėliau, po aštuonerių 
metų bus surengti tikrai demo
kratiški Sąjungos vadovybės 
rinkimai - valdybos pirmininkas 
bus renkamas jau iš 4 kandi
datų...

Mūsų veikloje yra tik viena 
išankstinė nuostata — svarbu, 
kad visi kūrėjai išliktų mūsų Tė
vynės savastimi, dirbtų ir kurtų 
vardan tos Lietuvos, apie kurią, 
pridėjus ranką prie širdies, dar 
giedama Valstybės himne - 
Tautinėje giesmėje.

Nepriklausomųjų rašytojų 
sąjunga neturi nei rūmų, nei lei
dyklos, nei dar kokių nors iš so
vietmečio užsilikusių poilsio ba
zių, kūrybos namų. Tačiau mes 
turime moralinę teisę į baltąją 
(t.y. nesuteptą) kūrybos plunks
ną išdidžiai plevėsuojančios Tri
spalvės fone, ir niekas mums 
neužgins žodžius “Nepriklauso
mybė” bei “nepriklausomieji” 
kildinti iš tos pačios tvirtagalės 
šaknies.

Turime vienintelį neįkaino
jamą turtą - savo žmones bei jų 
knygas. Dauguma mūsų organi
zacijos narių į kūrybą atėjo ne iš 
filologijos auditorijų, o iš nera
maus polėkio, širdies šauksmo. 
Mūsų gretose - gydytojai ir pe
dagogai, žurnalistai ir inžinie
riai, ekonomistai ir žemdirbiai, 
9 mokslų daktarai ir 2 profeso
riai. Mes neužginame saviš
kiams dalyvauti kitų kūrybinių 
organizacijų veikloje. Gal todėl 
mūsų gretose yra 19 Tautodaili
ninkų sąjungos narių, 12 Žurna
listų sąjungos narių, kelios de
šimtys respublikinės V. Kudir
kos medikų literatų draugijos 
narių, keliolika Šiaurės Lietuvos 
literatų narių...

Mes nenusigręžiame nuo li
teratų, neniekiname jų kūrybos. 
Atvirkščiai, mūsų respubliki
niuose poezijos almanachuose 
“Ten, sidabro vingy...” (2000, 
2001, 2002) atsiranda vietos ne 
tik rajonų literatų kūrybai, bet ir 
kurčiųjų ar kitos negalios ištik
tųjų autorių eilėraščiams, grafi
kos darbams. Šis bendradarbia
vimas — ne kažkoks vajus, o vie
na iš konkrečių mūsų veiklos vi
suomenėje krypčių. LNRS daly
vauja sudarant, paruošiant ir iš

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

JŪRŲ KAPITONAS, INŽINIERIUS

AtA
POVILAS LABANAUSKAS

(1908-1999)
Buvęs karo laivo “Prezidentas Smetona” kapitonas, 

ilgai dirbęs “Voice of America” (Amerikos balso) lietuviškų 
laidų redaktoriumi ir pranešėju. Mirė 1999 metų gegužės 28 
d. Port St. Lucie, Floridoj. Palaidotas “Gate of Heaven” ka
pinėse, Bethesda, MD.

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Povilą savo maldose.

Liūdintys jo giminės ir artimieji Amerikoje*
Kanadoje ir Lietuvoje

leidžiant dešimties rajonų bei 
apskričių poezijos almanachus. 
Nepriklausomiečiai vadovauja 
Šiaurės Lietuvos literatų draugi
jai, respublikinei V. Kudirkos 
medikų literatų draugijai ir dar 
keliolikos rajonų literatų klu
bams. Visa tai leidžia pajusti 
tikrąją kūrybinės Lietuvos įkro
vą, kryptingumą ir, žinoma, 
pulsą.

Mūsų kūrybinė bendrija 
saugo savo išėjusių amžinybėn 
narių atminimą bei kūrybinį jų 
paveldą. Rašytojo Stasio Batai- 
čio (1915-1997) vardas įamžin
tas jo dukters dr. Nijolės Batai- 
tytės literatūrinio fondo (JAV, 
Los Angeles) kasmetinėse pre
mijose už geriausius prozos, po
ezijos ir literatūros vaikams kū
rinius. Ateityje bus rengiami pa
vasariniai skaitymai politinio 
kalinio, rašytojo Juozo Grušio- 
Žilvinio (1915-2002) garbei, ko
lektyviniuose , Sąjungos leidi
niuose spausdinami Vytauto 
Norbuto, Petro Guntulio, Biru
tės Jurkonytės-Peikevičienės, 
Felicijos Noreikaitės-Jurevičie- 
nės, profesoriaus Benjamino 
Vasiliausko, Valentino Vytauto 
Navicko kūriniai.

Pačiais kukliausiais biblio
grafiniais duomenimis, LNRS 
nariai yra išleidę apie 900 knygų 
(bet čia dar reikėtų patikslinti 
prieškarinės kūrybos derlių).

Miškininkas Vytautas Al- 
manis (Naujoji Akmenė, kelių 
knygų apie Altajaus kraštą, taigą 
autorius) ir dabar talkina Lietu
vos žaliųjų spaudai. Habilituotas 
ekonomikos mokslų daktaras, 
profesorius Vytautas Ažušilis iš 
Vilniaus, bene labiausiai pagar
sėjęs lietuviškosios fantastikos 
romanu Roneta, išleido tetralo- 
giją (4 tomų) romaną Aukso sa
kalas. Karys profesionalas, isto
rinių romanų rašytojas Jonas 
Užurka už trilogiją apie šalies 
karalių Mindaugą įvertintas Lie
tuvos literatūrinio konkurso lau
reato vardu ir premija. Poetas, 
pedagogas bei režisierius Vla
dislovas Blinstrubas (Vilnius) 
už 10 savo poezijos rinkinių yra 
įrašytas į Cambridge universite
to (Didžioji Britanija) parengtą 
2000 iškiliausių XX amžiaus 
pasaulio menininkų biografinį 
žinyną. Vilniaus suvalkietis, po
etas ir satyrikas Albinas Dagutis 
bene daugiausiai pasiekęs gal ir 
nelabai dėkingoje bibliogradijos 
srityje. Jam antrina rašytojos 
bibliotekininkės Zita Sinkevi
čienė (Naujoji Akmenė), Genė 
Sereikienė (Kėdainiai), Janina 
Brazauskienė (Kulautuva). Di
džiuojamės, kad mūsų gretose 
yra iškilių vertėjų: Elena Rap- 
kauskienė (Druskininkai, anglų

(Nukelta į 3-čią psl.)

Toronto lenkų dienraštis Gū
žėta š.m. gegužės 25 d. laidoje 
rašo: “’Laba diena Punsko gy
ventojai’ - šiais žodžiais Len
kijos vyriausybės šefas Marek 
Belka pasveikino spalvingo Puns
ko valsčiaus gyventojus, kur šeš
tadienį buvo atidaryti Kultūros 
namai. Varšuvos dienraštis Rze
czpospolita š.m. gegužės 24 d. 
laidoje tęsia: “Į Punską su vizitu 
taip pat atvyko Lietuvos vyriau
sybės šefas Algirdas Brazaus
kas. Abu premjerai iškilmigai 
atidarė modernius Lietuvių kul
tūros namus, kurie buvo pastaty
ti dotacijų iš Lenkijos ir Lietu
vos biudžetų dėka. ‘Abu mūsų 
kraštai grįžo į Europos tautų šei
mą. Neatskirs jau mūsų nei mui
tinės, nei pasienio sargybos. 
Mažumos sudaro tiltą, jungiantį 
mūsų tautas’, - kalbėjo Brazaus
kas. ‘Tegul mūsų vizitas jūsų 
mieste patvirtina svarbą, kurią 
Lenkija teikia mūsų tautų ry
šiams’, - paantrino Belka ir pri
dūrė: be ‘kultūros ir istorinių ry
šių’ lenkus ir lietuvius taip pat 
riša bendra ateitis’. (...)

Vyresnieji miestelio gyven
tojai vienok pamena, kad ne vi
sada buvo taip gražu. Ypač blo
gai yra minimi prieškariniai me
tai. ‘Sutemus negalėjome išeiti 
iš namų bei laikyti šunis, o kai 
suorganizuodavome pramogą, 
tai tuoj į salę įpuldavo KDP 
(lenkų pasienio sargybiniai) ir 
išvaikydavo dalyvius. Buožėmis 
mušdavo per galvas’, - prisime
na B. Grigutis. (...)

‘Visi reikalai čia yra atlieka
mi lietuviškai, nors, aišku, ofi
cialią dokumentaciją turime su
rašyti lenkiškai’, - sako Punsko 
valsčiaus įstaigos sekretorius J. 
Vaičiulis. Iš 15-kos tarėjų yra 
tik vienas lenkas. Punske yra 
leidžiamas vietinis laikraštis 
‘Aušra’, visame valsčiuje veikia 
septynios lietuviškos mokyklos 
ir vaikų darželis. Jo teritorijoje 
iš 6,000 Lenkijos lietuvių čia 
gyvena jų 3,700”.

Pasikeitimai stojant į ES
Rusijos valdžios oficiozas 

Rossijskaja Gazeta š.m. gegužės 
8 d. laidoje rašo: “Lietuvon grį
žo gegužės pirmoji. Grįžo su 
nauja išvaizda ir kitokia spalva 
- mėlyna, kaip ir Europos sąjun
gos vėliava. Pagal seimo nutari
mą krašto atmintinų datų sąrašas 
neseniai buvo papildytas Lietu
vos įstojimo į SAS(NATO) die
na (kovo 29 d.), Europos sąjun
gos (gegužės 1 d.) ir Europos 
diena, kurią dabar bus galima 
ideologiškai pataisyti, nes kai 
kam pergalės diena netinka.

Politikai ruošiasi briuseliš- 
kam tranzitui - lygiai prieš me
tus Vilniuje buvo pradėtas regu
liarus oro susisiekimas su Briu
seliu. Tauta ruošiasi gegužės 
pirmajai į Europą ir lyg karui 
perka atsargai produktus. (...) 
Europos gegužės pirmosios iš
vakarėse parduotuvės savo išlai
das atsiėmė šimteriopai. Visą ba

Taišeto lagerių suvažiavimo salėje, seimo rūmuose. Dešinėje - prof.
Ona Voverienė Nuotr. V. Juraičio

landį prekyba buvo gyva druska, 
cukrumi, degtukais, kruopomis ir 
kitais ilgai negendančiais produk
tais kaip ir talonų laikais - lietu
vių šeimininkių virtuvių spintos 
buvo perpildytos. Politikų užtik
rinimams, kad po gegužės pir
mos dienos kainos bus ankstes
nio lygio - tauta neįtikėjo.

Netgi ir pati valdžia vargu 
ar tuo tiki. Per pastaruosius pen
kerius metus Lietuvoje nesikeitė 
įstatymiško minimalaus uždarbio 
lygis. Nuo praėjusių metų jis pa
didėjo nuo 430 ligi 450 litų. 
Nuo gegužės pirmos dienos mi
nimumas pakils ligi 500 litų. 
Net 20 litų nuo balandžio mėn. 
pridurta prie valstybinės sociali
nio draudimo pensijos. Pakilo 
tarnautojų algos.

Aišku, galima spėlioti, kad 
valstybė praturtėjo ir pagaliau 
nusprendė dalytis su tauta. Lie
tuva su 9 nuoš. ekonomikos me
tinio augimo padidėjimu pripa
žinta pirmaujančia regione ir jau 
pavadinta ‘Baltijos tigru’.

Lietuvos lenkų reikalai
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. gegužės 24 d. lai
doje rašo: “Michal Mackiewicz 
ir toliau bus Lietuvos lenkų są
jungos pirmininku. Vakar vien
balsiai jis buvo išrinktas per de
šimtąjį LLS-gos suvažiavimą 
antrajai kadencijai.

Turinti vienuolika tūkstan
čių Lietuvos lenkų sąjunga narių 
nesvarstys politinių reikalų, tai 
palikdama su ja programiškai 
susietai Lietuvos lenkų rinkimų 
veiklai. Vienok buvo priimta re
zoliucija, remianti LLRA-jos ir 
Lietuvos rusų sąjungos koalici
ją, kuri birželio mėn. bendrai 
kandidatuos į Europos parla
mentą. Suvažiavimo atstovai 
kreipėsi į savo tautiečius prašy
dami aktyviai dalyvauti rinki
muose, kad beveik 300,000 Lie
tuvos lenkų mažuma turėtų savo 
atstovą Europos parlamente”.

Pagal 2002 metų gyventojų 
Lietuvoje surašymą buvo rasti 
234,989 lenkai. Taigi arčiau 
200,000 negu 300,000 asmenų.

“Suvažiavime buvo paminė
tas vadinamasis LLS-gos skili
mas, kuris įvyko 2000 metais. 
Dalis LLS-gos veikėjų, remian
čių ilgametį organizacijos pir
mininką R. Maciejkianicą, su
šaukė tada atskirą suvažiavimą, 
iškėlusį lygiagrečias sąjungos 
struktūras ir pasiliekantį sau val
džios ženklus. Šiuo reikalu jau 
ketvirti metai vyksta teismo by
la. Žemesnės instancijos teismas 
ligi visiško bylos išaiškinimo 
uždraudė tai grupei naudoti Lie
tuvos lenkų sąjungos vardą ir 
šaukti suvažiavimus”. J.B.

<1
• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne 
aistros. Kas tik gera pasaulyje 
padaryta, atlikta klausant parei
gos balso, o kiek yra blogio, - tai 
savimeilės vaisiai.

(J. B. Lacordaire)

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Pacientai iš Lietuvos Kanados Oakvilėje, pas dr. Kazlauskus
1995.III.23. A. Kazlauskienė - pirmoji iš kairės, antroji - A. Garmutė

Nuotr. S. Kazlausko

Pašaukimo ir pareigos derinys
Stomatologinės (dantų gydymo) problemos gyvenimo 

vingiuose

Mūsų rašytojai Kalbos ir knygos metais

ANTANINA GARMUTĖ

Vizitai pas dantų gydytojus 
prasidėjo nuo pat vaikystės. Ne
malonios procedūros pas malo
nius “smetoninius” specialistus 
Kaune, A. Panemunėje, pas dr. 
Kiaunienę, Velaniškienę. Vo
kiečių okupacijos metais - dide
lės pacientų eilės pas gyd. 
Gaidienę. Pavargusi nuo įtam
pos, gydytoja viena koja mina 
gręžimo rato pedalą, o kita sten
giasi neprileisti artyn ropojan
čio, dar nevaikščiojančio savo 
kūdikio, kurio nėra kam prižiū
rėti. Varge, vargeli - ir plom
boms medžiagų nėra. Ir vokie
čių kareiviai gatvėmis marši
ruoja, gaudo žydus sušaudymui. 
Jau baisu ne tik dantų gręžimo...

Nudundėjo frontas. Išlėkė į 
orą tiltai per Nemuną. Mūsų Pa
nemunėje nebeliko dantistų. 
Taip vadinamu siūbuojančiu 
“beždžionių” tiltu dantų taisyti ei
name į Šančius, Žaliakalnį, Pet
rašiūnus, Centre... Ak, ir bjaurūs 
tie dantys, bet kaip gi be jų?

' Sibire, krašte, kur viešpa
tauja “įstatymas - taiga ir pro
kuroras - meška”, atrodė, jog 
dantistų iš viso nesama. O dan
tys, deja, ne tik klibėjo, bet ir 
trupėjo nuo kiekvieno kietesnės 
plutos ar sūrio krimstelėjimo. 
Aišku, juos, peršaldytus dar ir 
nežmoniškai gėlė.

Bėdos prispirta dantų gydy
tojus vis dėlto radau - ir ne 
kokioj nors jakutų ar buriatų- 
mongolų palapinėje, o šiltai pri
kūrentoje Usoljės miesto ambu
latorijoje. Kabinete buvo dvi 
medikės. Apžiūrėjo dantis. Tarp 
mūsų įvyko maždaug toks po
kalbis:

- Tai skauda? - paklausė.
- Skauda...
- Norit plombuoti ar iš

traukti?
- Gydyti ir plombuoti, - pa

prašiau.
- Gerai. Iš karto užplom

buosiu du krūminius, - ėmė 
krapštyti su instrumentais.

- O gręžti nereikia? - pasi
teiravau.

- O kam? - nustebo - Kan
kinti žmogų? Tai tik pas jus, 
Vakaruose kapitalistai visko pri
sigalvoja. Mes gydome sta
lininiais metodais. Progresyviai. 
Aš gi baigiau medicinos institu
tą Omske!..

Savaime suprantama, taip 
“gydyti” dantys išbyrėjo ir to
kius stomatologus teko pamiršti.

Sugrįžimas į Lietuvą. Pas
tovus dantų gydymas. Normalus 
- su gręžimais, valymais ir kito
kiomis nemaloniomis, tačiau 
būtinomis procedūromis. Per 
dešimtmečius - dešimtys gydy
tojų. Pas vieną kitą užsibūni il
giau. Ir vis dėlto kartais tenka 
išgirsti: “ai, koks tarpdantis, ne
matau, neprieinu, geriau iš
trauksime.!! Likimo ironija: 
dantų skaičius mažėja, o netin
kamų gydytojų stomatologų 
įvairovė didėja. Gerų, kvalifi
kuotų. Žmogiškų. Malonu juos 
prisiminti. Padėkoti už jų rūpestį 
ir pastangas.

Štai Kanada. Privati gydy
tojų Angelės ir Sigito Kazlauskų 
dantų gydymo klinika Oakvilė
je, netoli Toronto. Tuo metu, kai 
Lietuvoje vyko intensyvūs Atgi
mimo procesai, minėtos klinikos 
laukiamajame, kaip niekada, 
gausu pacientų iš Lietuvos. Pra- 

. laužus “geležinę uždangą” daug 
žmonių atvyksta lankyti artimų
jų. Abu gydytojai patys juos su
sirasdavo ir pasiūlydavo labda
ringas savo paslaugas. Jie žinojo 
pasibaisėtiną mūsų dantų būklę, 
ir kiek įmanydami, stengėsi pa-

Kauno Centro poliklinikos stoma
tologijos skyriaus vedėja Silva Mar- 
kuckienė Nuotr. A. Garmutės

dėti. Šių eilučių autorei dr. Kaz
lauskienė daug padėjo.

Ir vėl Lietuva. Burnoje 
dantų mažėja. Kreipiuosi į mo
kamą polikliniką. Reikalas pa
prastas: Kasoje susimoki, ir 
skauduolius ištraukia. Taigi: nė
ra danties - nėra problemos. Ka
žin? Dantys, rodos, tik rykliams 
atauga. Kažkas pataria kreiptis į 
“valdišką” polikliniką - esą lais
voje Lietuvoje šios rūšies įstai
gos jau dirba kitaip nei sovie
tiniais laikais...

Kai eilinį kartą suskaudo 
dantį, nuėjau tiesiai į Kauno m. 
centro poliklinikos dantų chirur
gijos skyrių ir paprašiau jį iš
traukti. “Beviltiškas” - sakau.

- Nemanau! - tarė apžiūrė
jusi chirurgė stomatologė, ku
rios pavardės, deja, neįsidėmė
jau (vis tiek ačiū ir jai!), - Dantį 
galima išgydyti. Nukreipsime 
jus pas mūsų skyriaus vedėją.

Buvau maloniai nustebinta. 
Panašų jausmą patyriau besilan
kydama skyriaus vedėjos gydy
tojos stomatologės Silvos Mar- 
kuckienės kabinete. Gydžiausi 
pas ją ilgokai. Visus dantis. Iš 
kart pastebėjau, koks “kitoniš
kas”, atsakingas gydytojos po
žiūris į savo darbą. Atidumas, 
kruopštumas, kantrybė. Ir kitos 
šiai profesijai reikalingos asme
ninės savybės. Neseniai išdrįsau 
paklausti:

- Kas jus atvedė į stomato
logijos kelią, daktare? Juk ne
lengva duona...

— Turbūt žemaitiškas užsis
pyrimas, - nusijuokė ji. - Gi
miau Šilalėje. Dar vaikystėje, 
žaidžiant pasireiškė mano savo
tiškas pedantiškumas, pastovu
mas: ką pradedu - būtinai reikia 
užbaigti. Ką iš kur paėmei - pa
dėti atgal į vietą. Nėra žodžio 
“nepatinka”.

- Yra žodis “reikia”?
- Taip. Reikia mylėti savo 

darbą. Kitaip jo gerai neatliksi. 
Be abejo, turėjo įtakos ir šeima. 
Giminėje buvo daug gydytojų, 
bet stomatologo - nė vieno! Tė
vo brolis Stasys Petrauskas bu
vo Kretingos apskrities vyr. gy
dytojas, emigravo į JAV. Turėjo 
privačią kliniką Niujorke. Ten ir 
mirė. Tėvas buvo iš gausios - 9 
vaikų šeimos. Turėjau gerų pa
vyzdžių.

- Stažo jau kokius 10 metų 
turite? - klausiu energingą, jau
natvišką stomatologę.

- Šiemet lygiai 20 metų, kai 
1984 m. gavau stomatologės 
diplomą. Prieš tai buvau baigusi 
dr. Mažylio medicinos mokyklą 
“raudonu diplomu” (labai gerai) 
ir S. Nėries vidurinę. Šio skyriaus 
vedėja dirbu 6 metai. Pilnas 
etatas. Dar administracinis dar
bas: skyriuje 15 gydytojų etatų, 
medicinos seserys, sanitarės. 
Praktikantai. Rezidentai. Stažuo
tės - kvalifikacijos kėlimas. Bran-

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
kalba), Dzintra Eiga Irbitė (Jo
niškis, latvių kalba), kad mus 
profesionaliai konsultuoja kalbi
ninkas Aloyzas Vytautas Vilkys 
(Naujoji Akmenė).

Nemažas būrys mūsų rašy
tojų daug savo kūrybos skiria 
mažiausiam, bet turbūt nuošir
džiausiam ir reikliausiam skaity
tojui. Tai poetės Zene Sadaus
kaitė, Jolanta Metlovaitė, Lai
mutė Matutytė, Regina Kardi- 
šauskienė, Janina Giedraitienė, 
Teresė Vamagirienė (Pievų 
Smilga), Stasys Abromavičius, 
prozininkai Bronius Jauniškis, 
Janina Navakauskienė, Aldona 
Joana Gricienė, Valerija Taru- 
tienė (Kaunas), Nijolė Akelai- 
tienė (Kazlų Rūda).

Dainuojamosios poezijos at
stovai - Balys Dačiulis ir Stasys 
Žlibinąs (Vilnius), Pievų Smilga 
(Teresė Vamagirienė), Alvydas 
Rapkevičius ir Nijolė Laukavi- 
čienė (Kaunas), Irena Vaičiuly- 
tė-Bradaitienė (Marijampolė) - 
ne tik produktyviai bendrauja su 
kompozitoriais, bet ir patys, pa
ėmę gitarą ar tautinės muzikos 
instrumentą, išeina į sceną, tuo 
įprasmindami ne vieną literatū
rinę šventę, popietę. Džiaugia
mės profesionalais muzikais: li
tuanistu Vytautu Naraškevičiu- 
mi (Kaunas), poetu ir dailininku 
Stasiu Juškumi (Vilnius), poete 
Terese Varnagiriene (įkūrusi 
tautinės muzikos ansamblį “At
žalynas” ir jau 10 metų jam va
dovaujanti).

Atskirai reikėtų paminėti 
sakralinės poezijos autorius po
etus kunigus - Vitą Kaknevičių 
ir Valerijų Rudzinską, Gražiną 
Kurtinaitytę-Lebedienę, Marga
ritą Juškevičienę (Kaunas), Jani
ną Brazauskienė (Kulautuva)

Krepšininkai nežudė žydų
DELFI interneto žinių tink- 

lalapis birželio 3 d. paskelbė 
BNS žinią “Nerasta įrodymų, 
kad lietuviai krepšininkai žudė 
žydus”. Rašoma, kad Valstybės 
saugumo departamentas (VSD) 
nerado jokių faktų, pagrindžian
čių įtarimus, kad 1941 m. Lietu
vą okupavus naciams, lietuvių 
krepšininkai galėjo dalyvauti 
žydų žudynėse Kaune, todėl ne
pradės ikiteisminio tyrimo. Kau
no apygardos prokuratūra tokį 
pranešimą paskelbė išnagrinėju
si jai anksčiau Lietuvos genera
linės prokuratūros persiųstą me
džiagą.

Kovo mėnesį Lietuvos ge
neralinei prokuratūrai atsiųsta
me pranešime nacių ieškančio 
Simono Viezentalio centro Jeru
zalėje direktorius Efraim Zuroff 
teigė, kad remiantis 1948 metais 
Miunchene išleista Yosefo Garo 
knyga Žydiško Kauno sunaikini
mas, po Kaune 1941 m. liepos 
mėnesį įvykusių lietuvių ir vo
kiečių krepšinio komandų var
žybų, nenugalėtojai lietuviai ga
vę “prizą” - kiekvienas žaidėjas 
esą galėjo nušauti po dešimt žy
dų, kalintų Septintajame forte.

S. Viezentalio centro teigi
mu, šios krepšinio rungtynės bu
vo tik vienos iš daugelio, kurias 
žaidė Lietuvos komanda, suda
ryta iš Tautinio darbo apsaugos 
bataliono, vėliau prijungto prie 
Lietuvos pagalbinių policijos 
batalionų. Išlikęs gyvas Kauno 
geto gyventojas, gyvenantis Iz
raelyje, S. Viezentalio centrui 
tvirtino, kad jį mušė lietuvių 
krepšininkai, o vėliau tie patys 
žaidėjai šaudė žydus. Tačiau vė
liau E. Zuroff šio liudytojo pa
rodymus patikslino, nurodyda
mas, kad minėtasis žmogus pats 
nematė Lietuvos krepšininkų, o 
perpasakojo kito žydo kalinio 
prisiminimus.

Kitas cituojamas liudytojas 
teigė, kad 1941 m. liepą buvo 
sušaudyti 7,000 žydų vyrų, tarp 
budelių dauguma neva buvę lie
tuviai. Tačiau ir šis liudytojas 

gus mokslas. Penkių dienų sta
žuotė Vilniuje - 700 litų.

Ekonominė daugumos žmo
nių padėtis šalyje tebėra sunki. 
Valstybės finansavimas medici
nai mažas. Todėl nelengva me
dicinos darbuotojams, jų tarpe ir 
stomatologei Silvai Markuckie- 
nei. Po įtemptos darbo dienos, 
namuose jos laukia dvynukės 
septintokės moksleivės dukros ir 
inžinierius vyras, kiti rūpesčiai.

Vladas Buragas, Lietuvos nepri
klausomųjų rašytojų sąjungos 
pirmininkas

Genę Sereikienę (Kėdainiai), 
Jadvygą Kaselytę (Vilnius), Ju
zefą Janušienę (N. Akmenė), 
Valeriją Vilčinskienę (Gel
gaudiškis). Kunigas Valerijus 
Rudzinskas pasižymi nenuils- 
tanča savo talka Alytaus krašto 
etnokultūros ir socialinės saugos 
baruose.

Išties brandi yra Gedimino 
Subačiaus (autorius dalyvavo 
visuose poetinio Druskininkų 
rudens renginiuose) lyrika. Iš 
pirmo posmo yra įsimenančios 
Valentinos Teišerskytės-Pancer- 
nienės, Donato Šilinio (Kaunas), 
Kazimieros Smilgevičienės (Ra
seiniai), Gintauto Vincento 
Stankaičio (Ukmergė), Stasio 
Bulzgio, Kazimieros Vilmos Li- 
deikienės, Antaninos Dapkutės- 
Pukėnienės, Stefos Valatkienės 
(Šiauliai), Vilmos Grigonienės 
(Šilutė), medikų Eglės Braz
džionienės (Jonava), Elenos Te- 
lišauskienės (Jurbarkas), Dalios 

pripažįsta, kad apie tai sužinojęs 
“iš vieno asmens pasakojimo”.

Toliau DELFI rašo, kad 
centro pranešime taip pat buvo 
cituojamas Lietuvos laikraštis Į 
laisvę, kurio sporto skiltyje yra 
išlikusi minėtų rungtynių ap
žvalga, tarp kitų žaidėjų minimi 
broliai Norkai, kurie JAV išleis
toje “Lietuvių enciklopedijoje” 
įvardinti kaip krepšininkai Vy
tautas ir Algirdas Norkai.

E. Zuroff minėjęs, kad po 
karo mažiausiai du tos pačios 
lietuvių komandos žaidėjai buvo 
suimti Sovietų Sąjungos parei
gūnų ir apkaltinti žydų šaudymu 
septintajame forte. Per apklausą 
jie paminėję keturis kitus krep
šininkus iš savo komandos. Po
puliarus JAV TV sporto kanalas 
ESPN balandį parodė reportažą, 
kuriame teigė, esą 1941 m. 
krepšininkų komandos “Perkū
nas” sportininkai po rungtynių 
su nacių kareiviais dalyvavo žy
dų žudynėse Kauno Septintaja
me forte. Tuo tarpu Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro specialiųjų 
tyrimų skyrius nustatė, jog išna
grinėjus archyvines bylas, ne
rasta jokių duomenų apie žudy
nėse neva dalyvavusius sporti
ninkus.

Prokuratūros pranešime spau
dai teigiama, kad E. Zuroff pra
nešimas pagrįstas literatūriniais 
kūriniais, gandais, o jo išvados 
ir teiginiai paremti prielaidomis, 
subjektyviomis pareiškėjo inter- . 
pretacijomis, tam panaudojant 
realiai buvusius kitus, tačiau 
nieko bendra su jo minimais tei
giniais neturinčius įvykius, pa
vardes, pranešimus. Taip pat ne
rasta tokių duomenų karo įvykių 
dokumentuose bei pokario bylo
se. VSD Kauno apygardos sky
rius nustatė, kad E. Zuroff pra
nešime išdėstyti teiginiai yra ne
teisingi, todėl atsisakyta pradėti 
ikiteismini tyrimą.

DELFI žiniomis, Žydų žu
dynėmis kaltinami Jungtinėse 
Valstijose gyvenantys broliai 
Algirdas ir Vytautas Norkai ba
landžio pabaigoje atmetė kalti
nimus bendradarbiavus su Ant
rojo pasaulinio karo metais Lie
tuvą okupavusiais naciais. Bro
liai, kuriems dabar 83 metai, gy
vena Connecticut valstijoje. Inf.

• Kas sunaikina svetimą dangų, 
pasistato sau pragarą. Tai neregi
ma teisybė žemėje.

(Stelzhammeris) 

Milukaitės (Kaunas), Leonardo 
Pūkino (Naujoji Akmenė), Jono 
Ertelio (Druskininkai) eilės.

Stiprus filosofinis užtaisas 
jaučiamas Algimanto Grakavino 
(Šiauliai), Bronės Vyšniauskie
nės (Kybartai), Algimanto Jasu
laičio (Vilnius) kūryboje. Jaus
minga bei savita yra Jono Endri
jaičio (Vilnius), Antano Tamke- 
vičiaus (Čekiškės), Mindaugo 
Babono (Garliava) poeziįa.

Džiaugiamės vis ilgėjančia 
pedagogų kūrybos lentyna. 
Kaip nepaminėti Genovaitės 
Randienės, dr. Genovaitės Stul
pinienės (Kaunas), Stefos Jur- 
šienės (Prienai), Vandos Kinde- 
rytės-Budrienės, Zitos Čepuly- 
tės (Vilnius), Jovitos Žukauskie
nės (Akmenė), Vilmos Grigo- 
nienės (Šilutė)!

Ypač produktyvus yra pub
licistas bei eseistas Julius Pas
tarnokas (Birštonas), jau laimė
jęs abi mūsų mecenatų (iš Čika
gos ir Los Angeles) premijas. 
Kritiko plunksnos nesiboti Pet
ras Motiejūnas (Plungė), Aldona 
Joana Gricienė (Kaunas). Aist
ringais Lietuvos laisvės kovų 
metraštininkais tapo Stasys 
Knezys, Jonas Užurka (Vilnius) 
ir Stanislovas Gvildys (Kaunas).

Lietuvos kraštotyros baruo
se nuoširdžiai darbuojasi Jonas 
Laurinavičius (Kaišiadorys), Vy
tautas Indrašius (Vilnius), dr. 
Aloyzas Sušinskas (Trakų Vo
kė). Stiprėja ir satyrikų cechas: 
trys Petrai - Motiejūnas (Plun
gė), Žemkauskas (Prienai) bei 
Zlatkus (Jonava), jų talkininkai 
Alfonsas Žinevičius, Albinas 
Degutis, Povilas Lapeikis (Vil
nius), Benediktas Medvedevas 
(Biržai) ir kiti. Rašytojas Bro
nius Jauniškis siekia prozos kū
rinių gausos rekordo (jau išleido 
56 knygas). Lenkiamės jo kaip 
nepralenkiamo prozininko žilai 
galvai!

Žmoniškumo bei heroizmo 
paminklo vertas dailininkės, 
skulptorės, poetės bei prozinin
kės Julijos Baranauskienės (Jur
barkas) gyvenimas, kūryba ir 
begalinis optimizmas.

Tikime, kad skaitančioji ša
lies visuomenė dar ateityje įver
tins vilniečio Prano Kutkaičio 
psichologinius romanus, stipriai 
ataustus šiuolaikinės fantastikos 
elementais, kaunietės Vidos Pe
čiulytės siurrealistinius kūrinius. 
O lietuviškųjų detektyvų mėgė
jai jau gerai pažįsta rašytojų Pet
ro Šatkaus {Bosas paskambins 
vidurnaktĮ ir romanai), Vytauto 
Leščinsko (Vilnius) kūrybą.

Nuo mūsų bendrijos kamie
no neatitrūksta ir rašytojai, išvy
kę gyventi bei dirbti į užsienį. 
Savo laiškuose Gražvydas Ga
vėnas ir Giedrė Milukaitė-Raz- 
vadauskienė net 
gal laikas steigti 
no skyrių...

Suprantama, 
negailėdami jėgų ir kuriame ve
dini pašaukimo, o ne tykodami 
vyriausybinių apdovanojimų. 
Bet, jei jie yra įteikiami, kodėl 
apie juos reikėtų nutylėti? Mūsų 
mecenatas Edvardas Šulaitis 
(Čikaga, JAV) yra apdovanotas 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Karininko kry
žiumi ir “Olimpine Žvaigžde”; 
poetas, politinis kalinys Juozas 
Grušys-Žilvinis (po mirties) - 
Vyčio kryžiaus ordino Riterio 
kryžiumi, o Stasys Knezys tapo 
Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio 
ordino kavalieriumi.

Mums rūpi, mums gyvybiš
kai svarbi yra ateities Lietuva. 
Mes prieš Ją atsakingi savo kū
ryba.

juokauja, kad 
LNRS Londo-

mes dirbame

Lietuviškos knygos šimtmečio minėjime susirinkę moksleiviai ir kiti tautiečiai Plutiškių bibliotekoje
Nuotr. I. Vaičiulytės

Po renginio Plutiškėse, skirto spaudos šimtmečiui paminėti. Iš kairės: 
Anita Kavaliauskaitė, Onutė Luobikienė, Antanas Kaminskas, Irena 
Vaičiulytė-Bradaitienė, Agnė Venckevičiūtė

Laivas, įstrigęs dumble 
Apie Vytauto Petkevičiaus knygą “Durnių laivas”
HENRIKAS KUDREIKIS

Rusijos prokuroras Stepa- 
šin, išvedant Rusijos kariuome
nę iš Lietuvos, tarė: “Išeidami... 
mes pasiliekame”. Ir pasiliko, 
tvirtai laikydami savo rankose 
mūsų protą sąžinę ir dvasią 
(prof. O. Voverienė, Lietuvos 
Aidas, 2004.1.20).

Didelė komunistinio Lietu
vos elemento dalis neva staiga 
pasikeitė, tapo patriotais. Taip 
jie atrodė iš lauko, bet viduje nei 
trupučio nepasikeitė. Šiandie 
dauguma jų vėl nusiima nuo 
veido kaukes, parodo savo tikrą
jį veidą - raudoną. Jie pradėjo 
net rašyti knygas.

Štai prieš mane Vytauto 
Petkevičiaus knyga Durnių lai
vas. Prisiverčiau šią knygą per
skaityti.

Prieš keletą metų rašiau apie 
to paties autoriaus romaną Apie 
duoną, meilę ir šautuvą. Per
skaitęs šį romaną jaučiausi lyg 
išsimaudęs dumble. Knygos 
didvyris buvo komsorgas, mie
lai šaudęs tautos kovotojus - 
partizanus, pagal Petkevičių - 
banditus.

Ką rašo V. Petkevičius šian
dien? “Žmonės pagaliau supra
to, kad nepaisant staliniškų iš
kraipymų ir baisybių, tarybinė 
santvarka daugeliu atvejų buvo 
kur kas humaniškesnė. Ji milijo
nams suteikė teisę nemokamai 
šviestis, gydytis ir dvasiškai to
bulėti”.

Taip, ji išauklėjo stribą V. 
P., kuris ir šiandien rašo “dvasi
nio” pobūdžio knygas...

Pačioje knygds pradžioje 
pradedama baisi ataka prieš V. 
Landsbergį (“Landsberginis kro- 
kusmetis”): “Ne tik neįtvirtino 
taip lengvai atgautos nepriklau
somybės, bet ir atėmė iš mūsų 
piliečių pagrindinės laisves - 
laisvę gyventi, maitintis, laisvę 
dirbti, kurti ir auginti apsišvietu
sius vaikus”.

Pasak V.P. Sąjūdį sukūrusi 
Maskva pagal instrukciją “Juo
dasis scenarijus”. Pirmieji disi
dentai P. Pečeliūnas ir A. Ter
leckas, kuris anksčiau dirbo 
KGB dalinyje “Glavlite”, esą 
numatyti panaudoti dvigubam 
KGB žaidimui. V. Landsbergio- 
komanda, talkinama Bažnyčios, 
sukūrusi vieną šlykščiausių as
mens kulto atmainų. Nukentėję 
nuo Smetonos, Stalino, Hitlerio, 
Brežnevo ir kitų aviantūristą 
lietuviai puolę į kitą stabmeldiš
ką kraštutinumą. Kitame pusla
py rašoma, kad A. Smetona žu
dė lietuvius dujomis, šaudė ir 
kankino koncentracijos stovyk
lose. Petkevičiaus melui nėra 
ribos.

Daugybę Lietuvos politiką 
rašytojų ir veikėjų V.P rikiuoja

į KGB užverbuotų šnipų eiles. 
Ypatingu žiaurumu puolamas V. 
Landsbergio tėvas Vyt. Lands
bergis-Žemkalnis. Rašoma, kad 
jis ilgus metus bendradarbiavo 
su KGB. Lietuvon atkvietė 
Maskva kaip atidirbusį žvalgą, 
prieštaraujant A. Sniečkui ir M. 
Šumauskui. Dėl šio apšmeižimo 
V. Petkevičius patraukiamas į 
teismą.

Apie prezidentą V. Adamkų 
V.P. leidžia kalbėti Niujorko 
žurnalisto Almaus Šalčiaus lū
pomis: “Kai mus nuo rusų bė
gančius žioplelius karo policija 
surinko Sedoje ir prišnekino ka
riauti prieš Raudonąją, Adam
kus irgi tenai atsirado su būriu 
atsarginių karininkų, užverbuotų 
Saksonijoje Laubeno mieste. Jis, 
tada Adamkavičius, buvo žyd
šaudžio policijos kapitono J. 
Kenstavičiaus adjutantas ir pui
kavosi prieš mus esąs generolo 
sūnėnas”.

Jei tai A. Šalčiaus žodžiai - 
viskas sumaišyta: pirmiausia 
Lietuvos patriotas, kariuomenės 
kapitonas, Švenčionių apskrities 
viršininkas ir Vietinės rinktinės 
kuopos vadas J. Kenstavičius 
joks žydšaudis ir tuo nebuvo 
kaltinamas. Žydas, prisistatęs 
dvasiškių, CBS, Kenstavičiui 
jau mirus, bandė jį apšmeižti, 
bet tai buvo dalis bendro lietu
vių tautos šmeižto, kuris, ypač 
CBS kanale, ne kartą skelbtas.

Visus šmeižtus viršija V.P. 
tvirtinimas, kad ant V. Lands
bergio ir A. Butkevičiaus sąži
nės guli Sausio 13 aukos, nes 
vienam sumanius, kitam įsakius, 
kelios dešimtys pasieniečių bu
vo perrengti ir įleisti į televizijos 
bokštą. Tai jie šaudė į minią iš 
viršaus žemyn. Išeitų rusų karei
viai šaudė tik tuščiais.

Tai tvirtina viską matęs pats 
V.P. Jam apie tai taip pat pasa
koję pasieniečiai, dalyvavę lie
tuvių šaudyme. Stebiuosi, kad 
už šį baisų melą V. Petkevičius 
nėra traukiamas į teismą.

V.P. ypatingai giriami: A. 
Šleževičius ir K. Prunskienė, ku
riai KGB verbavimo lapelį, jau 
žlugus komunizmui, sufabrika
vęs KGB generolas S. Čaplinas.

Baisiausias žmogus šioje 
žemėje - Vytautas Landsbergis. 
Jis labiausiai juodinamas.

Skaitydamas šį leidinį, be
veik jaučiausi pakliuvęs į. tą 
“durnių laivą”, įstrigusį giliai 
dumble. Nesistebiu, kad masės 
buvusių ir dabar tebeesančių 
raudonųjų skubiai išgraibė šį 
V.P. leidinį.
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LAISVOJE TĖVHJEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
PAŠTO PERTVARKOS 

ĮSTATYMAS
Birželio 7 d. laikinasis prezi- • 

dentas Artūras Paulauskas pasirašė 
valstybės įmonės “Lietuvos paštas” 
pertvarkymo į akcinę bendrovę 
“Lietuvos paštas” įstatymą. Pagal šį 
įstatymą Susisiekimo ministerijai 
suteikiama teisė pertvarkyti valsty
bės įmonę į akcinę bendrovę “Lie
tuvos paštas”, kurio vienintelis ak
cininkas būtų valstybė, rašo ELTA- 
LGTIC. Įstatymu siekiama leisti 
pertvarkyti valstybės įmonę į juridi
nį asmenį, kuris būtų atsakingas už 
bendrovės finansinius ir valdymo 
klausimus, liberalizuojant pašto rin
ką. Baigus pertvarkymą, AB “Lie
tuvos paštas” bus priskirta prie stra
teginę reikšmę valstybiniam saugu
mui turinčių įmonių, kurių kapitalo 
dalį gali sudaryti privatus valstybi
nis bei europinis kapitalas, palie
kant sprendžiamąją galią valstybei.

VAISTAI PABRANGO
Nuo gegužės 1 d. vaistams pra

dėtas taikyti 5%, slaugos priemo
nėms - 18% PVM (pridėtinės vertės 
mokestį). Per praėjusius ketverius 
metus sveikatos apsaugai skirtas fi
nansavimas sumažėjo nuo 4.4% iki 
3.5% BVP, nors kai kurių kartu su 
Lietuva į ES įstojusių valstybių fi
nansavimas siekia 7% BVP. Kaip 
praneša ELTA-LGTIC, iki gegužės 
1 d. sergantis žmogus vaistams vi
dutiniškai išleisdavo apie 102 litus, 
po tos datos - jau 107 litus. Jeigu 
ligos pradžioje pacientas negalės 
įpirkti jam būtino vaisto, vėliau 
teks kovoti su pasekmėmis - komp
likacijomis, ligos įsisenėjimu ir ta
da užleistos ligos gydymas bran
giau kainuos ir žmogui, ir valsty
bei, praradusiai darbingą žmogų, 
primena sveikatos apsaugos organi
zacijų pareigūnai. 2003 m. kom
pensuojamuosius vaistus ir medici
nos pagalbos priemones bent kartą 
per metus gavo 1.15 mln. Lietuvos 
gyventojų. Per metus Lietuvoje 
vaistams gyventojai išleidžia apie 
bilijoną litų.

PASKIRTAS VSD 
PAVADUOTOJAS

Birželio 8 d. laikinojo prezi
dento Artūro Paulausko pasirašytu 
įsakymu Darius Jurgelevičius nuo 
birželio 11 d. paskirtas Valstybės 
saugumo departamento (VSD) ge
neralinio direktoriaus Arvydo Po
ciaus pavaduotoju. Naujai paskirta
sis, dirbęs Užsienio reikalų ministe
rijos sekretoriumi, bus atsakingas 
už tarptautinio bendradarbiavimo 
sritį. Ji ypatingai svarbi tapo Lietu
vai įstojus į ES ir ŠAS. D. Jurgele
vičius turi diplomatinį nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus rangą.

UŽDRAUSTI PRIESKONIAI
ELTA-LGTIC žiniomis, Vals

tybinė maisto ir veterinarijos tarny
ba (VMVT) bendrovei “Preskoni- 
ta” uždraudė Lietuvoje parduoti in
diškos kilmės aitriosios paprikos 
prieskonius, kuriuos įmonė “Sald- 
va” įvežė iš Lenkijos firmų “Ziolo- 
pex” ir “Edpol”. Iš prekybos išimti 
107 kilogramai tų prieskonių, kurie 
bus sunaikinti. Atlikus laboratori
nius tyrimus, rasta neleistinų dažų. 
Europos maisto saugos institucija 
įrodė, jog Sudano dažai yra vėžį su
keliantys (“genotiksiniai kancero
genai”). Jie draudžiami naudoti Eu
ropoje ir Lietuvoje. Tokie maisto 
produktai, kuriuose randama tų da
žų, patenka iš Pakistano, Indijos, 
Turkijos, Egipto, Sirijos, Malaizi
jos, Afrikos, Maroko ir Libano.

DFZfXRf four seasons 
REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės 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
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

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

GELBĖTOJAMS TRŪKSTA 
TECHNIKOS

Klaipėdos gelbėtojai dar nepa
sirengę vykdyti Europos sąjungos 
valstybėms taikomų reikalavimų, 
rašo ELTA-LGTIC, nes neturi pa
kankamai naujos technikčs. Paplū
dimiuose budintys uostamiesčio 
gelbėtojai turi tik vandens motocik
lą ir katerį, kuriais naudojasi gelbė
dami skęstančiuosius. To neužten
ka, kad būtų užtikrintas žmonių 
saugumas. Nuo 2006 m. Lietuvos 
gelbėtojai privalės dirbti pagal ES 
reikalavimus. Tai reiškia, kad tuose 
paplūdimiuose, kuriuose kabės sau
gaus paplūdimio vėliava, 300 metrų 
spinduliu jie privalės suteikti pa
galbą nelaimės ištiktam žmogui per 
2 minutes. Šiuo metu gelbėtojai to 
negali užtikrinti. Naujai technikai ir 
aprangai reikėtų apie 139,000 Lt. 
Uostamiesčio palūdimiuose jau bu
di 53 gelbėtojai. Birželio viduryje 
jų bus iš viso 87, kurie prižiūrės 7.9 
kilometro Klaipėdos paplūdimių.

GINS VAIKŲ TEISES
Lietuvos seimas birželio 10 d. 

vienbalsiai patvirtino Jungtinių 
Tautų vaiko teisių sutarties proto
kolą, uždraudžiantį vaikų pardavi
mą, vaikų prostituciją ir vaikų por
nografiją. Protokolą priimančios 
valstybės įsipareigoja nustatyti juri
dinių asmenų baudžiamąją, civilinę 
arba administracinę atsakomybę už 
dokumente draudžiamus veiksmus. 
Jos turi patvirtinti atitinkamas prie
mones apsaugojimui nukentėjusių 
vaikų teises baudžiamųjų bylų nag
rinėjime, užtikrinti tinkamą su nu
kentėjusiais vaikais dirbančių as
menų parengimą, pirmiausia teisinį 
ir psichologinį. Pasirašanti valstybė 
per dvejus metus turi Vaiko teisių 
komitetui pateikti ataskaitą apie 
protokolo nuostato įgyvendinimo 
priemones.

NORI PILIETYBĖS
Klaipėdoje norinčių tapti Lie

tuvos piliečiais žymiai padaugėjo 
Lietuvai įstojus į Europos sąjungą 
(ES). Birželio 4 d. miesto savival
dybėje pilietybė buvo suteikta tryli
kai gudų ir rusų. Tapti piliečiais no
ri ir buvę Armėnijos, Ukrainos, Ka
zachstano ir Libano piliečiai. Jie tu
ri pateikti visus būtinus dokumen
tus, išlaikyti Konstitucijos ir valsty
binės kalbos egzaminus. Pilietybės 
suteikimo iškilmės vyksta du kartus 
per mėnesį Klaipėdoje. Per šį pus
metį piliečiais tapo 29 kitų valsty
bių klaipėdiečiai. Gauti lietuvišką 
pasą daugiausia suskubo jaunimas, 
rašo ELTA-LGTIC.
BĖGO “EUROPOS” LAIPTAIS

Birželio 5 d. 211 bėgikų Vil
niaus dangoraižyje “Europa” bėgo 
1010 laiptais į 31 -ąj į pastato aukštą. 
“Europa” yra 126 metrų aukščio, 
aukščiausias verslo pastatas Balti
jos valstybėse. Vyrų grupėje varžy
bų laimėtoju tapo 37 metų Svajūnas 
Ambrasas, užbėgęs į viršų per 3 
minutes, 3 sekundes. Iš 24 dalyva
vusių moterų laimėjo biatlo sporti
ninkė 20 metų Laura Asadauskaitė 
(4 min. 2 sek.). Varžybose taip pat 
dalyvavo kiti žymūs Lietuvos spor
tininkai, verslininkai, politikai, 
gaisrininkai bei kariai. Bėgimą or
ganizavo ir rėmė prekybos ir lais
valaikio centras “Europa”. RSJ

"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

Vasagiečiai, pasiruošę vykti į lietuvių kapinių lankymo dienos iškilmes Mississaugoje Nuotr. K. Poškaus

Vasagos ir apylinkės Lietuvių pensininkų klubo valdybos dalis (iš k.): A. 
Zabulionienė, B. Zabulionis, D. Mačikūnienė, L. Mačikūnas, J. Dūdienė, 
R. Poškienė Nuotr. K. Poškaus

Jaunimas, pasiruošęs šventei
Hamiltono “Gyvataras” gerai pasiruošęs dalyvauti 

dvyliktoje šventėje
Birželio 5 d. “Gyvataras” su

kvietė į Jaunimo centrą hamilto- 
niečius pasidalinti savo dvejų me
tų darbo vaisiais ir kartu parodyti 
ko gali tikėtis žiūrovai nuvykę 
Čikagon į Dvyliktąją tautinių šo
kių šventę. Malonu buvo žiūrėti, 
kaip atjaunėjęs “Gyvataras” su 
gera nuotaika ir entuziazmu pri
sistatė publikai kaip tvarkingas ir 
gerai paruoštas vienetas, kuris 
Čikagoje tikrai neapvils žiūrovų, 
taip pat ir “Gyvataro” senųjų šo
kėjų, kurie gausiai susirinkę ste
bėjo su šypsena kaip šoka jų vai
kai ir vaikaičiai...

Po Vienuoliktosios šventės, 
kuri įvyko Toronte, “Gyvataras” 
lyg ir merdėjo, nes vyresnieji šo
kėjai išėjo (paprastai tai įvyksta 
kiekvieną rudenį), o jaunesnieji 
dar nebuvo priaugę. Tačiau dėka 
Irenos Žukauskaitės, kuri buvo 
pavyzdinga ir gera “Gyvataro” 
šokėja, studentų pagrindinė gru
pė yra atgaivinta ir gerai paruoš
ta ateinančiai šventei. Ir jaunieji 
veteranai, ir vaikai, kurie taip 
pat vyks į Čikagą, yra tik gražus 
papildymas. Šventės pagrindas 
ir darbo krūvis tenka studentų 
grupėms, nuo kurių pasiruošimo 
priklauso ir meninis šventės ly
gis. Aš tikiu, kad hamiltoniečiai, 
kurie nuvyks į Čikagą kaip žiū
rovai, nebus apvilti jaunųjų šo
kėjų grupės, nes jie ne tik gerai 
atliko visą programą, bet ir savo 
apranga, ir elgesiu, ir tvarkingu
mu man priminė senas dienas, 
kai Hamiltono lietuviai garsėjo 
savo meniniais vienetais.

Per trumpą pertrauką ir po 
koncerto svečiai buvo gausiai 
pavaišinti gražiai paruoštomis 
vaišėmis. Čia jau nuopelnas šo

Irena Banytė Motinos dieną vainikuoja Marijos statulą Hamiltono Auš
ros Vartų šventovėje

SU ŠTURMU i
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

kėjų ir rengėjų tėvų, kurie labai 
nuoširdžiai ir gražiai įsijungė į 
bendrą visų darbą. Salėje matėsi 
daug jaunimo, o tai jau retas įvy
kis mūsų retėjančiame būryje.

Visą šios popietės programą 
gražiai pranešinėjo Marijus Gu- 
dinskas, taip pat buvęs ilgametis 
“Gyvataro” šokėjas. Dabar jo 
trys sūnūs užima tėvo vietą. Ga
lėčiau padaryti tik vieną pasta
bą. Ar per tai, kad viskas vyko 
labai šeimyniškoje nuotaikoje, 
ar galbūt atrodė, kad visi viską 
žino, ar grynai per neapsižiūrėji
mą nebuvo pristatyti šio koncer
to rengėjai - mokytojai, kurių 
pastangos ir darbas yra didelis. 
Pagrindinės studentų grupės mo
kytoja ir kartu '‘Gyvataro” vadovė 
Irena Žukauskaitė kiekvieną 
sekmadienį atvažiuoja iš Toronto 
ir dar kartu atsiveža porą šokėjų. 
Nereikėtų pamiršti, kad jų darbas 
yra savanoriškas ir niekas jiems 
už tai neatlygina, tad bent po 
koncerto mokytojai turėtų būti 
pristatomi publikai. Su jaunaisiais 
veteranais dirba Rūta Kamaitytė, 
o su vaikų grupe - Kazimieras 
Deksnys. Grojo “Žagarai”.

Sekančiais metais “Gyvata
ras” švęs 55 m. darbo sukaktį. 
Tai bus gal pats ilgiausiai išsi
laikęs tautinių šokių vienetas 
mūsų išeivijoje. Pakilios nuotai
kos pagauti ir senieji veteranai 
žada tada dar kartą išbandyti 
savo jėgas. Esu tikra, kad visi 
hamiltoniečiai taip gražiai su- 
spindėjusiam ir atjaunėjusiam 
“Gyvatarui” linki kuo geriausios 
sėkmės ne tik Čikagoje, bet ir 
ateityje. “Gyvataras” eina teisin
gu keliu. Linkiu jam dar ilgai 
džiuginti mus.

Genovaitė Breichmanienė

Hamilton, Ont.
PRISIMINDAMAS a.a. žmo

ną Antaniną vardo dienos proga, 
Juozas Asmenavičius aukojo $125 
“Pagalbai Lietuvos vaikams”.

Dėkojame už auką-
PLV komitetas

GEGUŽINĖ (piknikas), ruo
šiama Aušros Vartų parapijos, va
dovaujant Labdaros sekcijai, įvyks 
birželio 26, šeštadienį nuo 12 v.p.p. 
Giedraičio medžiotojų klube už Ka- 
ledonijos. Kviečiami visi parapijie
čiai ir svečiai iš kaimyninių para
pijų dalyvauti. Bus įdomi prog
rama. Yra pakviesta Balytos vado
vaujama kapela, kuri visus palinks
mins ir įtrauks į dainas. Jaunimui ir 
vaikams bus žaidimai, lenktynės, 
žvejyba. Laukiam visų!

M. Vaitonienė
Atitaisymas. TŽ 22 nr. šio sky

riaus žinutėje buvo paskelbta, kad 
$70 aukojo J. Vizgirdienė. Turi būti 
- aukojo Juozas Vizgirda.

St. Catharines, Ont.
A.a. MAGDELENOS VER- 

BICKIENĖS, mylimos motinos, 
mirusios prieš 30 metų šviesiai at
minčiai pagerbti, duktė Stasė Ver- 
bickaitė-Zubrickienė ir Sigitas Zub- 
rickas aukojo $50 sės. Nijolės Sa- 
dūnaitės globojamiems vargšams 
Lietuvoje paremti. M.P.

Miniatiūros
Aprūkusios vertybės

Susvetimėjimas ir abejingu
mas — geriausi draugai. Jie eina 
rankomis susitvėrę ir spjaudo 
aukštyn, žemyn...

Ištikus nelaimei, pabunda 
žmogiškumas. Kartais darbuoja
si iš išskaičiavimo, kartais dar ir 
sąžinės kamuojamas. Tai tik 
akimirka. Virsta dūmai iš dūm
traukių, aprūksta vertybės ir vėl 
abejingumas ir susvetimėjimas 
vaikšto susitvėrę. Toks jau gy
venimas...

Nemąstantis žmogus
Gaila žmogaus. Jis nemąsto. 

Tereikia labai nedaug, kad būtų 
geras kitiems. Gal padėtų? O 
dabar ant šio žmogaus galvos 
verčiasi ugnikalniai, liejasi lava. 
Paklausite už ką? Atsakymas. 
Už žodį, kuris palieka pėdsaką. 
Gaila, nemąsto žmogus tarda
mas žodį. ... Ir vėl veržiasi ugni
kalniai, liejasi lava.

Ėjo poetas (Danui Kairiui)

Vėjas taršė jo žilus plaukus, 
tabalavo švarko skvernai. Mane 
žavėjo jo lėta eisena, gilus akių 
žvilgsnis. Žmonės jį dažnai susi
tikdavo nedidelio miestelio ka
vinukėse. Jis rašė ir svajojo...

Ar ne todėl, kad vėjas taršė 
jo žilus plaukus ir ne todėl, kad 
tabalavo švarko skvernai jis 
man buvo tikro poeto paveiks
las. Daug buvau skaičiusi apie 
poetą Paulių Širvį. Mano vaiz
duotėje kažkas siejo šiuos 
žmones.

Per mažą miestelį ėjo poe
tas...

Du kaltininkai
Keikiu ir keikiu laiką. Jis 

vis išėjęs ir išėjęs iš namų. Ken
čia kalti ir nekalti. įvyksta pasi
keitimai.

Sugrįžta laikas. Iškeliauja 
jėgos. Laikas tampa geras. Aš 
nenoriu pripažinti savo klaidų.

Tuštuma
Nemačiau pavasario, nejau

čiu vasaros viešnagės. Girdžiu 
paukščių čiulbesį. Jis negyvas. 
Matau žydinčias gėles. Jos ne
tikros. Gal aš nesvarumo būse
noje? Širdis sunki pati sau ir 
tuščiavidurė kaip rėtis. Būna ir 
ta'P " Reda Kiselytė,

Rokiškio “Romuvos” 
gimnazijos bibliotekos vedėja

Į BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

JA Valstybės
Connecticut valstijos sostinė

je sekmadienį balandžio 4, Švč. 
Trejybės parapijos patalpose įvyko 
LB šios valstijos apygardos suva
žiavimas. Jį pradėjo LB apygardos 
pirm. V. Alksninis, praeito suvažia
vimo protokolą skaitė L. Balsys, 
sekretoriavęs ir šiam suvažiavimui. 
Praėjusiais metais mirę šios apygar
dos nariai buvo pagerbti tylos mi
nute. Pranešimus padarė šešių vei
kiančių LB apylinkių pirmininkai. 
Suvažiavime dalyvavo ir JAV LB 
krašto valdybos pirm. V. Vėbraitė- 
Gust. Ji paimformavo apie kovo 29 
d. Vašingtone vykusias iškilmes, 
skirtas septynių Rytų ir Vidurio Eu
ropos kraštų, tarp jų ir Lietuvos, 
priėmimui į ŠAS (NATO). Po to 
vyko jaunimo bei sporto aptarimai. 
JAV LB krašto valdybos vicepirm. 
S. Šimkuvienės, neseniai atvyku
sios iš Lietuvos, kalba sukėlė ilgo
kas diskusijas. Taipgi buvo prisi
mintas JAV lietuvių jaunimo sąjun
gos suvažiavimas Lietuvos ambasa
doje Vašingtone. A. Gelažauskas, 
LB apygardos vicepirmininkas, ap
žvelgė šioje valstijoje 2002 m. pa
baigoje įsteigto Lietuvių sporto klu
bo metinę veiklą, vyrų ir moterų 
pasiekimus krepšinio srityje. Taip 
pat suvažiavimas buvo supažindin
tas su Šilutės Amerikos lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto organiza
cijos įvyksiančiomis sporto žaidy
nėmis Bridgeport mieste. Waterbu
ry miesto LB apylinkės valdybos 
vicepirm. L. Balsys kalbėjo apie 
naujai įsisteigusios lituanistinės 
mokyklos veiklą. Suvažiavimo pa
baigoje LB apygardos pirm. V. 
Alksninis priminė, kad valdyba ti
kisi gauti paramos iš Lietuvių fon
do surengti šioje valstijoje “Daina
vos” ansamblio iš Čikagos koncer
tui. Taipgi pranešta, kad į Connec
ticut valstijos šiaurės veikiantį 
“Mohegan Sun” kaziną vasarą dar
buotis atvyksta 150 studentų iš Lie
tuvos. (Amerikos lietuvis, 2004 m., 
17 ntr.)

Irakas
Lietuvos kariai pietiniame 

Irake balandžio 9 d. naktį buvo ap
šaudyti iš granatsvaidžių, bet nie
kas nenukentėjo. Apšaudymas įvy
ko Kurna vietovėje, netoli Basros 
miesto. Šioje vietoje yra 10 lietuvių 
karių iš Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Algirdo bataliono - jie 
saugo administracijos pastatą. Už
puolikai, kelis kartus šovę į pastatą 
nepataikė. Lietuviai užėmė tinka
mas pozicijas ir atsišaudė, bet tam
soje neieškojo priešininkų. Irake iki 
šiol tarnavo 120 karių iš Lietuvos. 
Pastaruoju metu 58 kariai atosto
gavo Lietuvoje. (BNS)

Gudija
Pelesos lietuvių mokykloje 

veikia jaunųjų knygnešių būrelis, 
kuriam vadovauja mokytoja Ž. Dai
nienė, o būrelio pirmininkė - de
vintos klasės mokinė I. Tėvelytė. 
Būrelio nariai išnešiojo po lietuvių 
sodybas lietuviškus laikraščius ir 
knygas. Jie taipgi senukams ir pa
skaito, ypač tiems, kurie blogiau 
mato. Jaunieji knygnešiai kaimiečių 
yra mylimi ir laukiami. Neseniai jie 
su savo vadove Ž. Dainiene buvo 
pakviesti į Lietuvą ir bendravo su 
Lietuvos knygnešių draugijos pirm. 
D. Kubiliene, taipgi dalyvavo ir ki
tuose susitikimuose, pabuvojo sei
me, lankėsi Sausio 13-tosios mu
ziejuje, Gedimino pilyje. Grožėjosi 
Vilniaus senamiesčiu. Knygnešių 
būrelis ugdo mokinių lietuvišką 
dvasią, skatina juos geriau mokytis. 
Pvz. buvusi pirmoji būrelio pirm.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’AT XT LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. fkl........ 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..................... 1.35%
180 dienų indėlius................... 1.40%
1 m. term, indėlius................... 1.80%
2 m. term, indėlius...................2.15%
3 m. term, indėlius...................2.60%
4 m. term, indėlius...................3.05%
5 m. term, indėlius...................3.60%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. ind...................................... 1.80%
2 m. ind......................................2.15%
3 m. Ind......................................2.60%
4 m. ind......................................3.05%
5 m. ind......................................3.60% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

M. Grišanaitė studijuoja Vilniaus 
pedagoginiame universitete ir jį 
baigusi žada grįžti mokytojauti į 
Pelesos lietuvių mokyklą. Šiemet 
baigia Vilniaus pedagoginį univer
sitetą buvusi būrelio narė T. Ragi- 
naitė. (Lietuvių godos, 2004 m., 3 
ntr.)

Vokietija
Pagrindinis Vokietijos LB 

valdybos surengtas Nepriklauso
mybės šventės minėjimas įvyko va
sario 28 d. Hiutenfelde, Vasario 16- 
tosios gimnazijos salėje. Minėjime 
dalyvavo lietuvių bendruomenės 
nariai, vokiečių valdžios atstovai, 
parlamentarai. Pagrindinis kalbėto
jas buvo prof. Vytautas Landsber
gis, kuriam daug dėmesio skyrė vo
kiečių spauda. Ta proga profesorius 
pusantros valandos praleido su 
gimnazijos jaunimu. Jis kalbėjosi 
su jais įvairiomis temomis, atsaki
nėjo į jų klausimus. Pokalbį suorga
nizavo gimnazijos moksleiviai atei
tininkai. Profesorius kalbėjo apie 
vyskupo M. Valančiaus, nuopelnus 
lietuvių tautai. Beje, šio vyskupo 
vardu yra pasivadinusi moksleivių 
ateitininkų kuopa. Pasak kalbėtojo, 
vysk. M. Valančius parengė lietu
vius tautiniam atgimimui, kuris ve
dė į Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Mokiniai domėjosi Sąjū
džio veikla ir jo kova dėl antro ne
priklausomybės atstatymo. Jie taip
gi teiravosi apie gyvenimą Lietuvo
je, jiems rūpėjo ir politinė būklė, 
kuri, pasak profesoriaus, turėtų būti 
kitokia žengiant į Vakarų pasaulį.

(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 4 nr.)

Britanija
Nuo šių metų gegužės pra

džios, kai Lietuva tapo Europos na
re, Britanijoje nelegaliai dirban
tiems lietuviams suteikta galimybė 
legalizuotis. Tokie asmenys turi 
pranešti savo darbą atitinkamoms 
Britanijos tarnyboms su savo-darb
davio patvirtinimu, kad nelegaliai 
dirbantysis gauna bent nustaytą mi
nimalų atlyginimą. Šiuo metu Bri
tanijoje esą 550,000 laisvų darbo 
vietų. Pasak ELTOS, nuo gegužės 
1 d. Lietuvos piliečiai gali laisvai 
įsidarbinti Britanijoje, mokėti mo
kesčius ir gauti visas socialines iš
mokas.
Australija

A.a. Borisas Borjeras, 93 m. 
amžiaus, mirė kovo 27 d. Adelaidė
je, pakirstas vėžio ligos. Velionis 
gimė 1910 m. gruodžio 14 d. Kau
ne. Mokėsi rusų gimnazijoje, buyo 
sportininkas-lengvaatletis, dalyvau
davo varžybose, atstovavo Lietuvai 
Latvijoje, Estijoje ir Belgijoje 400- 
800 metrų bėgime. 1932 m. baigė 
meno mokyklą, taipgi grafikos mo
kėsi pas prof. M. Dobužinskį. Ve
lionis reiškėsi kaip karikatūrinin- 
kas, ypač pasižymėjo politinėmis 
karikatūromis Lietuvos aide, Kun- 
taplyje, Dienoje ir kituose laikraš
čiuose. Prahoje (Čekoslovakijoje) 
dalyvavo tarptautinėje politinių ka
rikatūrų parodoje. Sovietų ir vokie
čių okupacijos metu vertėsi komer
ciniu menu. 1949 m. su žmona Ele
na atvyko į Australiją ir apsigyveno 
Adelaidėje, kur taip pat darbavosi 
komercinio meno srityje. Visi jį pa
žinojo kaip malonų, vaišingą ir vi
sada geros nuotaikos asmenį. Nors 
mirus žmonai Elenai gyveno vie
nas, bet buvo apsuptas ir gerų drau
gų. Mėgo juos savo lengvu humoru 
pabaksnoti. Velionies pageidavimu 
į krematoriumą palydėjo tik Vasi
liauskų šeima, prižiūrėjusi ligonį 
iki paskutinio atodūsio.
(Mūsų pastogė, 2004 m., 14-15 nr.) ’

j. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo............8.50%
neklln. turto 1 m...........4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


“Penki taškai...”
Praeito dešimtmečio įvykiai spaudos puslapiuose
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U KULTŪRINĖJE VE ĮKLOJĘ
JUOZAS VITĖNAS

“Ši knyga - tai rinkinys 
straipsnių, skelbtų Tėviškės ži
buriuose Lietuvos atgimimo lai
kotarpiu”, rašo knygos Penki 
taškai... įvade jos autorius Čes
lovas Senkevičius. Juos rašyti 
jis pradėjo 1989 metais įsijun
gęs į Tėviškės žiburių savaitraš
čio redakciją ir nuo to laiko 
maždaug kas savaitę, išskyrus 
atostogas bei kitokius atvejus, 
jis parašė maždaug po straipsnį, 
kurie, pasirašyti dviem raidėmis 
Č.S., buvo išspausdinti kaip re
dakcijos skiltis pirmajame sa
vaitraščio puslapyje. Tokiu bū
du jis yra parašęs daug straips
nių, kurių dalį savo nuožiūra at
rinko redaktorė Aldona Žemai
tytė Lietuvoje ir sudėjo į šią 
knygą.

Panaudoti straipsniai yra pa
rašyti 1989-1993 metų laikotar
piu, taigi maždaug prieš dešimt
metį, ir knygoje suskirstyti į tris 
grupes.

Pirmąją grupę Atspindžiai ir 
šešėliai, sudaro dešimt straips-

Trečiąją straipsnių grupę 
Kasdienybės sūkuriai ir vingiai

Kalba “Vienybės” laikraščio redaktorius Leopoldas Rozga. Kairėje 
sėdi: bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

Nuotr. I. Vaičiulytės-Bradaitienės

Šventę paįvairino medikių atliekamos dainos
Nuotr. I. Vaičiulytės-Bradaitienės

Literatūrinėje šventėje
Beveik 300 kilometrų nuo

tolis tarp Marijampolės ir Nau
josios Akmenės miestų. Nuo 
Marijampolės, kurioje aš gyve
nu ir dirbu, maždaug 40 km iki 
valstybinės sienos su Lenkija, o 
nuo Naujosios Akmenės - netoli 
valstybinė siena su Latvija.

Likimas susiklostė taip, kad 
prieš 32 metus man, iš prigim
ties dzūkei, porą metų teko gy
venti Žemaičių žemėje, Naujo
joje Akmenėje, o dirbti Akme
nės centrinės ligoninės chirurgi
nio skyriaus tvarstomojo kabi
neto medicinos seserimi. Visus 
šiuos metus širdyje nešioju pa
čius gražiausius prisiminimus 
apie man padėjusius žmones, li
kusius draugus, šio krašto 
gamtą.

Šiame krašte yra gausūs 
klinčių ištekliai. Tuo metu pilnu 
pajėgumu iš jų buvo gaminamas 
cementas, kalkės.

Po šitiek metų nesimatymo 
su ten gyvenančiais draugais ir 
Naująja Akmene, aš, Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų sąjun
gos pirmininko poeto Vlado Bu- 
rago ir jo žmonos, taip pat poe
tės, Dalios Milukaitės-Buragie- 
nės kvietimu, gegužės 21-ąją 
dalyvavau čia vykusioje literatū
rinėje šventėje.

Miestas neapsakomai pasi
keitęs: žalias, švarus, išaugęs, 
pastatyta Šventosios Dvasios at
siuntimo šventovė, pasirengęs 
svetingai sutikti kiekvieną atvy
kusį svečią, o energingos Akme
nės rajono savivaldybės viešo
sios bibliotekos direktorės Zitos 
Sinkevičienės dėka puoselėja vi

nių, išspausdintų Tėviškės žibu
riuose 1987-1995 metų laikotar
piu. Tai svarstymai apie Vakarų 
pergalę prieš Vokietiją, suktą 
taiką, Maskvos melą, Gorbačio
vo atvirumo ir persitvarkymo 
politiką, Sovietų Sąjungos griū
tį, Lietuvos beldimosi laisvojo 
pasaulio šalių sostinėse, atgy
jantį rusų imperializmą, nepri
klausomų valstybių sandraugą.

Antroje straipsnių grupėje Į 
Lietuvos atgimimą žvelgiant pa
teikiami trisdešimt trys straips
niai (53-183 psl.), pasirodę Tė
viškės žiburiuose 1988-1993 
metais. Tai didžiausia parinktų 
straipsnių grupė, kuriuose palie
čiama plati klausimų skalė: Su 
tauta ar Maskva, Matomi ir ne
matomi draugai, Praplatėją ho
rizontai (Lietuva jau nepriklau
soma), Kova dar tik prasideda 
(kovo 11-ji), Pravertos durys 
(migracija), Naujas laikotarpis 
(išvyko paskutinis okupacinis 
rusų karių dalinys), Išeivija ir 
Lietuva.

sas lietuviškas tradicijas, subu
ria šio krašto literatus ir esti gy
vybingas.

Šventė vyko tarsi dviem da
limis: pirmoji, kuriai vadovavo 
bibliotekos direktorė, buvo skir
ta lietuviškos Spaudos atgavimo 
100-mečiui, o antroji - Akme
nės krašto literatų ir rašytojų, ki
lusių iš Akmenės rajono, alma
nacho “Žemgalijos užrašai” su
tiktuvės. Almanacho, kurio iš
leisti du tomai, sudarytojas ir re
daktorius Lietuvos nepriklauso
mųjų rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Vladas Buragas. Jame 
savo kūrybą pateikia per 50 au
torių.

Šventę rėmė Akmenės rajo
no Vienybės laikraščio redakci
ja. Šio. laikraščio redaktorius Le
opoldas Rozga, pirmosios dalies 
įžanginiame žodyje pabrėžė, 
kad net ir šiais Nepriklausomy
bės metais (tarsi sovietmečiu!) 
mūsų seimas nurodinėja, kokiu 
planu, raidžių dydžiu, kurioje 
laikraščio vietoje turi būti 
spausdinama prezidento rinki
mams skirta agitacinė medžiaga. 
Turbūt seimūnai mano, kad Lie
tuvos žmonės nesubrendę ir ne
sugebės perskaityti, kas jiems 
pateikiama, - kalbėjo L. Rozga.

Daug gražių posmų išgirdau 
šios literatūrinės šventės metu, o 
taip pat ir man pačiai buvo su
teikta galimybė pasireikšti savo 
dainuojamąja poezija. Greitai 
prabėgo jai skirtos valandos, bet 
nenutilo dainos, posmai visiems 
sėdint prie kavos puodelio.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė 

sudaro dvidešimt šeši straipsniai 
(187-286 psl.) iš 1986-1996 me
tų laikotarpio. Tai labai įvairių 
temų staipsniai: pastabos žvel
giant į save, gyvenimą, ateitį, 
svarstoma laisvės esmė, rašoma 
apie Motinos dieną, Vėlines, ko
munistų naikinamus tautos dva
sinius ir medžiaginius lobius, 
pasisakoma apie raginimą už
miršti okupacijos padarytas nuo
skaudas, primenamas Dariaus- 
Girėno skrydis, aptariama 1918 
m. Vasario 16-ji.

Apie šiuos praeito dešimt
mečio straipsnius jų įvade auto
rius taip pasisako: “Savuoju ver
tinimu, kad ir iš toli žiūrėdamas, 
ribotoje redakcijos skiltyje sten
giausi aptarti tai, kas man atrodė 
būtina. Tikiu, kad šis mano pub
licistikos rinkinys šiek tiek pri
sidės prie įžvalgų, išgyvenimų 
bei nuotaikų praskleidimo, sie
kiant apibendrinti tautos atgimi
mo atšvaitus išeivijoje, paliudys 
nesibaigiančių žmogiškų mąsty
mų tikrovę”.

Knygos autorius, gyvenąs 
Kanadoje, yra patyręs pabėgėlio 
iš tėvynės likimą. Gyveno sto-
vykiose Vokietijoje, 1956 me
tais atvyko į Kanadą, kur atliko 
darbo sutartį tabako ūkyje ir 
pastoviai apsigyveno Toronte. 
Čia dirbo spaustuvėse, reiškėsi 
skautų veikloje, redagavo Skau
tų aidą. 2000 metais išleido sa
vo apysakų rinkinį Ketvirtoji 
upė. Sulaukęs pensijos amžiaus, 
1989 metais įsijungė į Tėviškės 
žiburių redakciją, kurioje iki šiol 
tebedirba.

Česlovas Senkevičius, PEN
KI TAŠKAI... Mąstymai apie 
gyvenimą, įvykius ir žmones. 
Red. A. Žemaitytė, 288 psl., ti
ražas 300 egz., 2004 m. birže
lis 14 d.

Atsiųsta paminėti
Jurgita Baltrušytė, LITHUA

NIAN DICTIONARY a. 
PHRASEBOOK. English-Lithua- 
nian/Lithuanian-English. Hippocre-
ne Books, Inc. (171 Madison Ave
nue, New York, NY 10016, USA) 
269 pages, 6000 entries, $11.95 pa
perback, 2004.

Bronė Vainauskienė, SKAN
DALINGOJI LITO ISTORIJA. 
Žurnalistės dienoraštis. Redaktoriai 
- Henrikas Savickas, Edita Stanis- 
lauskienė. Išleido “Lietuvos ryto” 
leidybos centras (Gedimino pr. 12a, 
Vilnius 2001). Tiražas - 3000 egz. 
Vilnius, 2003 m., 200 psl. Šioje 
knygoje - 1992-1997 metais “Lie
tuvos ryte” spausdinti žurnalistės 
B. Vainauskienės straipsniai.

choristais VI. Jakubėno kūrinių koncerte Jaunimo centre Čikagoje 
gegužės 23 d. Nuotr. Ed. Šulaičio

ANATOLIJUS KAIRYS

Sonetai
Graži vienatvė mano — sidabrinė, 
Neatiduočiau nė už auksą jos! — 
Gyvenimas ramybėje tylos 
Man neša džiaugsmo taurę paskutinę.

Kas ji - aš niekada nesužinosiu:
Gal vynas, gal nuodai, gal palaima — 
Bet aš žinau, kad mano vienuma
Man duos daugiau žiedų, nei aš jai duosiu.

Ramios vienatvės šalį aš sapnuoju - 
Ne veltui paverčiau ją sidabru!
Ir lekiame pegasais mes abu 
Sonetais žydinčiu keliu plačiuoju...

Vienatvėje laimingas aš jaučiuos, 
Ramybėje, lyg Dievuje, keičiuos.

II
Pasaulis žalias, saulėje vaisingas, 
Net tuštuma mus žavi ne mažiau - 
Gyvenimas čia vinguriuoja vingiais, 
Kuriais žmogus ir bėga nuo žmogaus.

Neradę žmoguje širdies, nei meilės, 
Vienatvės pasitraukia takeliu - 
Ir ima tyrlaukiuos gyvent be laimės,

Gamtos stebuklas. Marijampolė, 2003.XL7 Nuotr. A. Kluoniaus

Jubiliejinis koncertas
Paminėtas kompozitoriaus Vlado Jakubėno amžiaus 

jubiliejus
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Š. m. gegužės 23 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Čikago
je, kompoz. Vlado Jakubėno 
Draugijos rengėjų komitetas 
(pirm. Edvardas Šulaitis) pager
bė Vlado Jakubėno 100 metų gi
mimo sukaktį surengdamas jo 
kūrinių koncertą.

Įžanginį žodį tarė muz. 
Faustas Strolia, kuriame jis ap
tarė Kompozitoriaus asmenybę 
ir jo darbą kaip kūrėjo, pedago
go, kritiko visa tai paryškinda
mas jį gerai pažinojusių žmonių 
pasisakymais ir pabrėždamas 
VI. Jakubėno rūpestį lietuvių 
tautos muzikiniu auklėjimu. 
Vladas Jakubėnas yra pasakęs: 
“Muzikinė veikla yra viena iš 
pačių svarbiausių lietuvybės iš
laikymo priemonių, todėl turi
būti ne vien muzikų, bet ir viso 
lietuviško veikimo rūpestis”.

Po F. Strolios įvado - atlikta 
VI. Jakubėno kūrinių pirmoji 
koncerto dalis. Ją atliko sopra
nas Ginta Zviliūtė, kuriai akom
panavo Arūnas Kaminskas; ba
ritonas Algimantas Bamiškis, 
akompanuojamas Manigirdo Mo- 
tekaičio; smuikininkė Linda Ve- 
leckytė ir pianistas muz. Mani- 
girdas Motekaitis.

Antrąją koncerto dalį atliko 
Lietuvių meno ansamblis “Dai-

vienatvei
Papuošę galvas smėlio vainiku.

Kada šneku apie vienatvę savo, 
Aš pakartoju tas pačias klaidas - 
Vienatve nuo senų laikų alsavo 
Valdovas, tarnas ir vergų malda.

Nors mes dažnai nevertinam minios, 
Bet Meilė ten, kur du ar trys sustos.

III
Vienatvė — burtas. Retas ją supranta, 
Save jauti, savęs ir nejauti — 
Vienatvėje širdis kažką atranda, 
Kažką, ko pasakyti negali.

Vienatvė — gali būti apgavystė, 
O burtas tik fantazijos liga - 
Ko nematai, to negali išvysti 
Tenai, kur nieko iš tiesų nėra.

Todėl dažnam vienatvė skausmą kelia, 
Dienas skandina liūdesy juodam - 
Tu privalai jėga tramdyti valią, 
Arba suprast - esi kely ne tam...

Save pažinti reikia metų daug, 
Vienatvės neįžeisk juokais - maždaug...

Komp. VI. Jakubėno draugijos 
pirm. Edvardas Šulaitis po šio kū
rėjo 100-mečiui paminėti koncerto 
gauna gėlių Ntr. Z. Degučio

nava”, diriguojant Dariui Poli- 
kaičiui. Įspūdingai atliko šešias 
dainas: dvi liaudies dainas (Au
gino močiutė ir Svyruoj, linguoj 
paukšteli .v); pagal Bernardo 
Brazdžionio žodžius Tremtinių 
ir išvežtųjų giesmę ir De Pro- 
fundis; pabaigai - Prūsijos lietu
vių liaudies giesmę O, kad aš jį 
regėčiau.

“Dainavos” dirigentas - Da
rius Polikaitis, koncertmeisteris
- Philip Spencer, chormeisteriai
- Audrius Polikaitis ir Vidas 
Neverauskas.

Koncerto baigties žodį tarė 
E. Šulaitis, Jakubėno draugijos 
JAV-ėse pirmininkas. Jis dėkojo 
atlikėjams, rengėjams, visiems 
atsilankiusiems į koncertą ir 
kvietė į JC kavinę vaišėms.

Atlikėjai ir rengėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis. Svečių tar
pe buvo ir VI. Jakubėno sesuo 
Halina Dilienė.

Koncerto atlikėjai klausyto
jų buvo sutikti ilgais ir nuošir
džiais plojimais, išreiškiančiais 
dėkingumą už puikų koncertą.

Koncertas buvo sėkmingas 
tiek tikrai geru programos atliki
mu, tiek jos pasiklausyti atvyku
siųjų skaičiumi.

Festivalis “Jauna muzika” 
Vilniaus Šiuolaikinio meno cent
re ir klube “Intro” balandžio 15- 
20 d.d. linksmino elektroninės ir 
elektroakustinės muzikos gerbė
jus šešiais koncertais. Programo
je, be lietuvių kompozitorių (An
tanas Jasenka, Ramūnas Motie- 
kaitis, Antanas Kučinskas, Luką 
Pavan, Marius Baranauskas, Vy
tautas V. Jurgutis, Algirdas Mar
tinaitis) ir atlikėjų (sopranas Edi
ta Bagdonaitė, violončelininkai 
Edmundas Kulikauskas, Mindau
gas Bačkus ir kt.), dalyvavo ir už
sienio atstovai: Europos inter- 
disciplininių menų kolektyvas 
“Farmersmanual”, atstovaująs 
anarchiškiausiam medijos menui, 
gavęs apdovanojimą tarptauti
niame Montrealio festivalyje' bei 
pelnęs “Prix Ars Electronica”, 
olandas Edwin van dcr Heide, 
atstovai iš JAV - kompozitorius 
Phil Niblock, gitaristas Seth Josel, 
japonų elektromcnininkas Masami 
Akita, pasivadinęs “Merzbow”.

Klaipėdos muzikiniame teat
re beveik visą balandį vyko Pava
sarinė jaunųjų talentų fiesta. Ją 
savo koncertu pradėjo Mažosios 
Lietuvos simfoninis orkestras ir 
jaunieji Klaipėdos instrumenti- 
ninkai - Eduardo Balsio menų 
gimnazijos, Jeronimo Kačinsko ir 
Juozo Karoso vaikų muzikos mo
kyklų moksleiviai, Stasio Šimkaus 
konservatorijos bei Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto stu
dentai, kuriems dirigavo Umaras 
Lapinis ir Dmitrijus Zlotnikas. 
Vėliau su Mažosios Lietuvos sim
foniniu orkestru koncertavo jaunieji 
Klaipėdos vokalistai - Stasio 
Šimkaus konservatorijos ir Klaipė
dos universiteto Menų fakulteto 
Dainavimo katedros studentai.

Maestro L Lapinis, ne kartą 
dirigavęs bei dalyvavęs atrankinė
se jaunųjų talentų konkurso 
gastrolėse Austrijos Vienoje, kuri 
laikoma Europos muzikos sos
tine, kalbėdamasis su spaudos at
stovais pastebėjo, kad jaunieji 
Klaipėdos talentai žymiai stipres
ni už vieniečius. Jie gerai pa
ruošti, muzikiniai stiprūs, puikiai 
suvokia ir interpretuoja kūrinius. 
Šį fenomeną maestro aiškino tuo, 
kad buvusiose sovietinėse šalyse 
labai stiprios muzikų, atlikėjų 
rengimo tradicijos. Prieš fiestos 
pabaigą klaipėdiečiams buvo pa
rodyta Otto Nicolai komiška ope
ra Vindzoro šmaikštuolės (The 
Merry Wives of Windsor, 1849) ir 
Giacomo Puccini opera Sesuo 
Andželika (Suor Angelica), kon
certavo Lietuvos muzikos akade
mijos Dainavimo katedros stu
dentai.

Algirdas Landsbergis, išeivi
jos lietuvių rašytojas, dramatur
gas, kritikas, istorijos ir humani
tarinių mokslų profesorius, mirė 
balandžio 7 dieną eidamas 80-sius 
metus. Gimė 1924 metais Ky
bartuose, 1941-1943 metais studi
javo Vytauto Didžiojo universite
te, 1944 metais pasitraukė į Vo
kietiją, kur Mainzo universitete 
tęsė anglistikos ir romanistikos 
studijas. 1949 metais atvyko į 
JAV, studijavo anglistiką Brook
lyn College, o Niujorko Kolumbi

Toronto “Gintaro” metiniame tautinių šokių koncerte programai š.m. 
birželio 6 d. vadovavo Viktorija Benotaitė Nuotr. D. R. Puterių

jos universitete gavo lyginamųjų 
literatūros studijų magistro laips
nį. Nuo 1956 m. dirbo Europos 
pavergtųjų tautų seimo sekreto
riate, 1966-1992 m. buvo Fair
leigh Dickinson universiteto pro
fesorius; buvo išeivijos Lietuvių 
rašytojų draugijos ir PEN centro 
narys. Apdovanotas DLK Gedi
mino ordinu.

A. Landsbergio 1954 metais 
parašytas romanas Kelionė laiko
mas vienu pirmųjų moderniosios 
pokario prozos pavyzdžių lietuvių 
literatūroje. Taip pat jis išleisdino 
novelių rinkinį Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus (1979), dramas 
Vėjas gluosniuose, Penki stulpai 
turgaus aikštėje; nemažai jo dra
mos kūrinių pastatyta JAV, Ka
nadoje, Australijoje, Lietuvoje. 
Bendradarbiavo lietuviškoje išei
vijos spaudoje (Žvilgsniuose, Ai
duose, Vienybėje, Drauge), buvo 
žurnalų Žvilgsniai ir Lituanus re
daktoriumi. Rašė j JAV laikraš
čius politinėmis temomis (Chris
tian Science Monitor ir kt.). Ra
šytojo kūryba įvertinta įvairiomis 
literatūros premijomis. Lietuvoje 
1992 metais išleista A. 
Landsbergio romano ir novelių 
knyga Kelionės muzika.

Juozo Naujalio, kompozito
riaus, vargonininko, vieno iš pro
fesionaliosios lietuvių muzikos 
pradininko, 135-ąsias gimimo ir 
70-ąsias mirties metines balan
džio 9 d. minėjo Raudondvario 
bendruomenė ir svečiai. Jo atmi
nimui buvo surengtas chorų festi- 
valis-konkursas, kuriame dalyva
vo žinomesni chorai iš įvairių Lie
tuvos vietovių. Prie raudondva- 
riečių prieš dešimtmetį pastatyto 
aukšto šlifuoto granito paminklo 
kompozitoriui (skulptorius prof. 
L. Žuklys, architektas G. Baravy
kas) tą dieną buvo giedamas ne
oficialus Lietuvos himnas, J. Nau
jalio ir poeto Maironio sukurta 
giesmė Lietuva brangi.

1869 metais Raudondvaryje gi
męs J. Naujalis buvo ne tik kom
pozitorius, bet ir žymiausias to 
laikotarpio vargonininkas, choro 
dirigentas, pirmosios Dainų šven
tės 1924 metais organizatorius ir 
vyriausias dirigentas, pedagogas, 
pirmasis Lietuvoje muzikos pro
fesorius, lietuvių muzikinės spau
dos pradininkas, pirmojo lietuviš
ko knygyno Kaune ir Kauno mu
zikos mokyklos steigėjas. Visi šie 
darbai ir pelnė jam Lietuvos mu
zikos patriarcho vardą.

Marijampolės dramos teatre 
balandžio mėnesį įvyko tradicinis 
aštuntasis moksleivių ir jaunimo 
mažojo teatro festivalis Auksinis 
obuolys. Dalyvavo apie 400 
jaunųjų artistų iš 26 visos Lie
tuvos grupių. Festivalį pradėjo 
Klaipėdos universiteto Menų fa
kulteto Režisūros katedros stu
dentų pantomimos grupė. Rengi
nį organizuoti padeda nuolatiniai 
jo dalyviai. Festivalis turi ir savo 
himną bei simbolinius prizus - 
gelsvo stiklo “Auksinius obuolius”. 
Pasirodymus vertina autoritetinga 
teatro meno specialistų komisija.

G.K.
(ELTOS, Delfi, BNS,

7 meno dienos, LGTTC informacija)
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KREDITO KOOPERATYVAS
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MOKA UŽ:
AKTYVAI per 64 milijonus dolerių

IMA UŽ:
90-179 d. term, ind..................... 1.00%
180-364 d. term.ind....................1.10%
1 metų term, indėlius................1.30%
2 metų term, indėlius................2.10%
3 metų term, indėlius................2.55%
4 metų term, indėlius................3.00%
5 metų term, indėlius................3.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..............1.25%
1 metų GlC-met. palūk..............1.55%
2 metų GlC-met. palūk....... .....2.35%
3 metų GlC-met. palūk..............2.80%
4 metų GlC-met. palūk..............3.30%
5 metų GlC-met. palūk..............3.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......1.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......2.60%
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RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 4.10%
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Asmenines paskolas 
nuo..................4.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................4.00%
2 metų......................4.40%
3 metų......................4.95%
4 metų......................5.30%
5 metų......................5.75%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z%
IŠ VISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5161

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 (vertinimas.

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 GYDYWJAS^^^

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

MARGUTIS Parcels
134 Dundds/Št. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

ei: (416)233-4601
$900* $9 oo*
9off for 1 parcel 9 off

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

Lauko teniso pirmenybių belaukiant. Iš k. Eugenijus Krikščiūnas, Dia
ne Krikščiūnienė, Ina Šėkaitė, Edvardas Grinius, Kristina Grigaitytė ir 
Petras Grigaitis, susitikę 2003 metų žaidynėse Ntr. E. Krikščiūno

Kanados apygardos “B” grupės čempionai - Toronto vyrų krepšinio 
klubas “Gintaras”. Pirmoje eilėje iš kairės - L. Kontrimavičius, G. 
Stasiulevičius, antroje eilėje - M. Turūta, L. Šlyka, A. Janušas, V. 
Poška, V. Oleinikas Nuotr. M. Turūtos

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jamo milijonų valandų laiko ir 
daugėjančių avarijų. Draugija 
siūlo praplėsti požeminių trauki
nių tinklą į šiaurę ir į vakarus, 
išlieti daugiau dviračių takų, at
skiriant juos nuo automobiliams 
skirto kelio ir atitinkamai sude
rinant šviesoforų tinklus su pra
važiuojančių automobilių kryp
timis ir laiku. Tie trys siūlymai 
kainuotų apie 18 bilijonų dol. 
per 15 metų, iš kasmetinių On
tario prov. gaunamų 6 bilijonų 
už benzino apmokestinimą. 
Mieste per 20 metų tikimasi su
laukti papildomo milijono gy
ventojų. Tačiau miestas nėra pa
siruošęs vienu ketvirtadaliu pra
plėsti pagrindinės susisiekimo 
sistemos.

Finansinės įstaigos negali 
užtikrinti Kanados gyventojams 
pažadėtų pensijų išmokų. Netin
kamai pagrįsti pensijų fondai tu
rės sumažinti numatytų pensijų 
išmokų dydį arba visai bankro- 
tuoti. įmonės, kurios iš anksto 
yra nustačiusios pensijų išmo
kas, turės padidinti savo įnašus 
net dešimčia nuošimčių. Anks
tyvas išėjimas į pensiją, pailgė
jęs gyventojų amžius ir sumažė- 
jusios investicijų palūkanos pri
sidėjo prie pensijų fondų sun
kumų.

Beveik prieš 60 metų Pran
cūzijos keliais skubantį į invazi
jos frontą vokiečių kariuomenės 
lauko maršalo Erwin Romelio 
mašiną apšaudė vienas vakarie
čių kovos lėktuvas. Iki šiol ne
buvo išaiškintas to lėktuvo pilo
tas. Surinkus visus duomenis 
paaiškėjo, kad tą Romelio maši
ną sužalojo Kanados pilotas 
Charley Fox, šiuo metu 84 m. 
amžiaus veteranas, gyvenantis 
London, Ontario. Po avarijos 
dar tebesigydantis nuo galvos 
sužeidimų maršalas Romelis bu-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

vo už sąmokslą prieš Hitlerį 
slaptai nuteistas mirties bausme. 
Vėliau jam buvo leista pačiam 
nusinuodyti, tuo vyriausybei iš
vengiant nemalonumų ir pasi
gailint jo šeimos, kuri būtų bu
vusi likviduota kaip išdavikiška.

Dviratininkai ir rieduti
ninkai (in-line skaters) birželio 
6 d. buvo užėmę Toronto miesto 
svarbiausius greitkelius. Apie 
12,000 asmenų dalyvavo pasi
važinėjime ir tuo sutelkė dau
giau kaip pusantro milijono do
lerių Širdies ligų ir priepuolio 
fondui paremti. Net ir šešerių 
metų mergaitė, savo tėvų pade
dama, nuo 1999 metų, tam tiks
lui jau surinko 13,000 dolerių, 
pasistačiusi gatvėje staliuką ir 
pardavinėjusi limonadą.

Pirmoji negyva varna, ras
ta Auroros apylinkėje į šiaurę 
nuo Toronto, buvo pripažinta 
kaip vakarų Nilo ligos auka. Re
tas atsitikimas, kad žmogus sun
kiai susirgtų šia liga, o 80% net 
nejaučia, kad jie buvo užsikrėtę. 
Šios ligos platintojai yra uodai. 
Sveikatos apsauga tarnyba pata
ria jų saugotis dėvint tinkamą 
aprangą ir atviras kūno dalis iš
tepant ar išpurškiant atitinka
mais skiediniais.

Dar vienas masinis kana
pių augintojų, gabentojų ir kri
minaliniu būdu įgytų pinigų per- 
plovimu besiverčiančių asmenų 
ir grupių vadovų suėmimas bu
vo įvykdytas birželio 7 d. Net 
44 vietose buvo padaryta krata, 
konfiskuota 149 kg kanapių rū
kalų ir apie pusantro milijono 
dolerių. Policijos teigimu, dau
guma suimtųjų priklausė Azijos 
kriminalistų grupei. Kanapės 
buvo auginamos Toronto apy
linkėse, o Windsor’o ir Detroi- 
t’o miestuose buvo vykdomas 
paskirstymas, iš kur dauguma 
kanapių produktų patekdavo į 
pietvakarių valstijas JAV. Kana
doje, daugiau kaip 130 įvairių 
tarnybų įstatymų apsaugos tar
nautojų ar policininkų dalyvavo 
suėmime. Buvo pateikti 147 ap
kaltinimai keliasdešimčiai as
menų. Ryšium su tuo JAV poli
cija ir teisėsaugos pareigūnai ir
gi suėmė nepaskelbtą skaičių as
menų ir konfiskavo įvairaus 
turto. A.V.

SPORTAS
Pakeitimas

Lauko teniso pirmenybės vyks 
š.m. liepos 24-25 d.d. Toronte, o ne 
Klyvlande, OH, kaip anksčiau buvo 
skelbta. Šių pirmenybių reikalais 
kreiptis į Eug. Krikščiūną 105 Ann- 
dale Dr., Willowdale, Ont. M2N 
2X3, Canada. Tel. 416 225-4385. E- 
paštas: Eugenekrik@rogers. Com

ŠALFASS Inf.
PADĖKA

Toronto vyrų krepšinio klubas 
“Gintaras” nuoširdžiai dėkoja kre
dito kooperatyvui “Parama”, Kana
dos lietuvių fondui, Prisikėlimo 
kredito kooperatyvui ir “Vilnius 
Manor” pensininkų klubui už finan
sinę paramą.

Kam, kaip sekėsi?
ŠALFASS-gos jaunučių krep

šininkų varžybose Toronte š.m. ge
gužės 29-30 d.d. dalyvavo 40 ko
mandų iš Čikagos, Detroito, Klyv- 
lando, Hamiltono, Mississaugos ir 
Toronto. Būta įvairių laimėjimų bei 
netikėtumų. Štai kai kurios rung
tynės:

- Detroito “Kovo” jaunių B ko
manda (šešiolikmečiai) lengvai lai
mėjo prieš Čikagos “Lituanica” I 
48:36.

- “Vyčio” žaidėjos kartu su 
Hamiltono “Kovo” mergaitėm 
baigmėje nugalėjo “Lituanica” 
47:40.

- “Lituanicos” berniukų C ko
manda įveikė “Aušros“ keturiolik
mečius 45:33; bet atsilygino aušrie- 
tės, nugalėjusios “Lituanicos” mer
gaites 48:27.

- “Lituanicos” dvylikmečiai 
prasprūdo pro “Aušros” berniukus 
28:27 per berniukų D baigmę, o 
“Lituanicos” mergaitės lengvai ta
po mergaičių D čempionėmis su 
20-10 rezultatu prieš “Aušrą”.

- Jaunių E baigmėje “Lituani
cos” mišri komanda nugalėjo “Auš
ros” dešimtamečius 30:18, o “Li
tuanica” pirmavo “Molekulių” 
baigmėje su 27:24 pergale prieš 

• Mississaugos “Anapilio” aštuon
mečius. R. Miečius

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Tarptautinėse ke

turių komandų vyrų krepšinio var
žybose Genua (Italija) Atėnų olim
pinėms žaidynėms besirengianti 
Lietuvos rinktinė užėmė antrąją 
vietą. Lemiamose rungtynėse mū
siškiai po pratęsimo 77:86 pralai
mėjo šeimininkams - varžybų nu
galėtojams italams.

STIPRUOLIAI: Lietuvos stip
ruolis Ž. Savickas tarptautinėse 
“Champions Trophy” serijos galiū
nų varžybose Olandijoje, tarp 10 
dalyvavusių stipruolią užėmė tre
čiąją vietą. Nugalėtoju tapo lenkas 
M. Pudzianowski. Ž. Savickas ne
seniai dalyvavo Kanadoje vykusio
se “World Musele Power” varžy
bose .

DVIRAČIAI: Italijoje vykstan
čių 11-ųjų moterų dviračių lenkty
nių “Giro del Trentino Feminile” 
trečiajame rate lietuvės D. Žiliūtė ir 
M. Vžesniauskaitė užbaigė su pa
grindine grupe ir užėmė atitinkamai 
aštuntąją ir devintąją vietas. Nuga
lėtoja tapo vokietė R. Schleicher, 
117,8 km nuvažiavusi per 2 vai. 49 
min. 45 sek. Lietuvės nuo jos atsili
ko 2 sek. Bendroje įskaitoje M. 
Vžesniauskaitė užima trečiąją vietą 
E. Pučinskaitė penktąją ir J. Polike
vičiūtė septintąją D. Žiliūtė į pir
mąjį dešimtuką nepateko.

RANKINIS: Latvijos sostinėje 
vykusiose dvylikos rinktinių XV 
pasaulio kariškių rankinio pirmeny
bėse Lietuvos rinktinė antrus metus 
iš eilės užėmė antrąją vietą. Baig
mėje Lietuvos rinktinė 22:28 nusi
leido Latvijos komandai. Bronzos 
medaliai atiteko Pietų Korėjos rink
tinei.

ŠOKIAI: Lenkijoje vykusių 
Tarptautinės sportinių šokių federa
cijos (IDSF) varžybų klasikinių šo
kių programoje Kauno “Sūkurio” 
klubo atstovai D. Vėželis ir L. 
Chatkevičiūtė iškovojo trečiąją 
vietą V.P.

p <Sy»<Sy č\y>(Sb-’

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 1 30 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 
1.10% už 270-364 d. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
2.10% už 2 m. term. Indėlius
2.55% už 3 m. term, indėlius
3.00% už 4 m. term. Indėlius
3.50% už 5 m. term, indėlius
1.20% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC Invest, pažym.
2.35% už 2 m. GIC invest, pažym.
2.80% už 3 m. GIC invest, pažym.
3.30% už 4 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 5 m. GIC Invest, pažym.
1.00% už RRSP ind. (var. rate)
1.75% už RRSP 1 m. term. Ind.
2.60% už RRSP 2 m. term. ind.
3.05% už RRSP 3 m. term. ind.
3.55% už RRSP 4 m. term. ind.
4.10% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate)

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų...................... 4.00%
2 metų...................... 4.40%
3 metų...................... 4.95%
4 metų...................... 5.30%
5 metų...................... 5.75%

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

DUODAME

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

• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
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

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.

■■MHMHHHHHMBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■■■■■■■■■■■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 

I LIETUVA - 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:info@parama.ca
http://www.parama.ca


SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŲ KAPINĖS

Pagarba ir padėka kapinių ko
misijai už priežiūrą ir tvarkymą Šv. 
Jono lietuvių kapinių, Mississaugo- 
je. Džiugu, kad dar atsiranda pa
jėgių žmonių, kurie skiria savo 
poilsio laiką priežiūrai amžino poil
sio vietai savų tautiečių.

Siunčiu $50 ir linkiu sveikatos 
bei sėkmės šiame kilniame darbe.

Sofija Slavickienė, 
St. Catharines, Ont.

KOLEGIJA INTERNETE
Mūsų tinklalapį www.villa

lituania.com galite skelbti tokį, koks 
jis yra dabar. Jis jau yra pagerintas 
ir dar bus gerinamas. Tačiau esmėje 
niekas nesikeis. Gauname jau dabar 
rezervacijų į “Villa Lituania” net iš 
Japonijos, Olandijos..., iš kraštų, iš 
kurių prieš tai net nesvajojome. 
Ateityje atidarysime dar vieną “lan
gą” išimtinai paskelbti svarbes
niems Kolegijos įvykiams. Kol kas 
bus tiktai lietuvių ir anglų kalbo
mis. Vėliau, žiūrėsime. Tikimės, 
kad eidami su laiku, per daug ne
atsitiksime nuo gyvenimo... ir nuo 
“biznio”. Kaip kitaip išsilaikysime?

Prel. Alg. Bartkus,
Rektorius, Roma

DOMINIKA IR DOMINIKOS 
RESPUBLIKA

Bravo Simonui Trumpickui ir 
Hamiltono St. Mary gimnazijos 
moksleivių projektui (“Moksleiviai 
stato namus Dominikoje”, TŽ nr. 
18), kurio straipsnio autorystė pa
aiškėjo redacijai įdėjus jo nuotrau
ką (TŽ nr. 22) su “Dominikos vai
kais”.

Dominikonų Respublika (toks 
pilnas krašto pavadinimas) nėra tas 
pats ir ta pati sala, kaip Dominica 
(lietuviškai, be abejo, Dominyka, 
taip ir tariamas), su sostine Roseau, 
esanti kelius šimtus jūrmylių į piet
ryčius nuo Dominikonų Respubli
kos su sostine Santo Domingo. Bet- 
kas keliavęs per Karibų salyną ne
suabejos, kad Dominika tai ne Do
minican Republic. E. Petrauskas,

London, Ont.
Red. pastaba. Ačiū už patikslini

A 
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

mą. “Lietuvių Enciklopedija” V t., 
107 psl. rašo: “Dominica, La Do
minique, Britų M. Antilų sala At
lanto vandenyne (V. Indijoje). 
“LE”- sekančiame puslapyje rašo 
apie Dominikos Respubliką (Re- 
publica Dominicana), Centrinės 
Amerikos valstybę. Nevadina jos 
Domininkonų Respublika. Dviejų 
skirtingų teritorijų labai panašūs 
pavadinimai lengvai sukeičiami, 
juoba kad šnekamojoje kalboje DR 
trumpinamas ir pavartojamas žodis 
vien “Dominika”. Iš teksto “TŽ” 18 
nr. aišku, kad ten kalbama apie Do
minikos Respubliką.

GENEROLO 
APDOVANOJIMAS

Ryšium su generolo Povilo 
Plechavičiaus prezidentiniu apdo
vanojimu pasklido įvairios nuomo
nės. Esą jis organizavo 1926 m. 
perversmą Lietuvoje, kovojo prieš 
lenkų “Armija krojovva” Vilniaus 
krašte, Lietuvoje palaidojo demo
kratiją ir pan. Ta prasme stipriai 
pasisakė istorikas Alvydas Niktžen- 
taitis. Bet tai neistoriškas istoriko 
pasisakymas. Jam gerai atsakė 
spaudoje rimtas istorikas Arvydas 
Anušauskas. Mano sukauptomis ži
niomis, minėtą perversmą įvykdė 
ne P. Plechavičius, ne A. Smetona, 
o Lietuvos karininkija, kariai sava
noriai, atkovoję nepriklausomybę.

Lenkų AK buvo suorganizuota 
daug anksčiau negu Vietinė rinkti
nė, kuri veikė 1994 m. tik kelis mė
nesius. AK žudė beginklius lietu
vius gyventojus vien tik todėl, kad 
jie buvo lietuviai. Tarp tokių nužu
dytų buvo mano bendraklasis drau
gas M. G. iš Dieveniškių, kun. A. 
Jakavonis ir daugelis kitų. Apie tai 
byloja ir AK archyvas, rastas Ber
nardinų šventovėje Vilniuje.

P. Plechavičių apdovanojimui 
pasiūlė rimtos įstaigos “Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro” direktorė dr. D. 
Kuodytė ir krašto apsaugos minis- 
teris.

Lenkų spauda, kaip pvz. “Ma- 
gazyn Wilenski”, “Nasz Dziennik”, 
į tai reagavo neigiamai, tik istorikas 
prof. Piotr Lossowski” pasisakė 
šiek šiek palankiau. Jiems P. Ple
chavičiaus atvejis - provokacija.

Apie gen. P. Plechavičiaus ap
dovanojimą buvo rašyta ir Lenkijos 
lietuvių laikraštyje “Aušra”. Tai pa
skatino pasisakyti tuo klausimur ir 
mane, kuriam rūpi lietuvių-lenkų 
rūpesčiai.

Antanas Suraučius, Lenkija

Dalis parodos dalyvių karinėje kolegijoje Toronte. Iš kairės: Vincas Piečaitis, Vida Baltrušaitienė, pik. Darius 
Kalibatas, Irena Pečiulienė, kun. Algimantas Žilinskas, Vytautas Pečiulis, pik. Algis Vaičeliūnas, Rūta Žilins
kienė ir Silvija Piečaitienė Nuotr. V. Pečiulio

Tautybių diena karinėje kolegijoje
VYTAUTAS PEČIULIS
Kanados gynybos pajėgų 

kolegija sudaro sąlygas mokytis 
Lietuvos karininkams. Ją remia 
Kanados gynybos ministerija 
Šiaurės Atlanto sąjungos pro
gramos apimtyje. 2002 m. an
troje pusėje ir 2003 m. pirmoje 
pusėje dvylika mėnesių mokėsi 
pik. Itn. Valdas Kiveris. Nuo 
2004 m. pradžios šešių mėnesių 
kursui yra atvykęs pik. Algis 
Vaičeliūnas. Jis yra buvęs prezi
dento Valdo Adamkaus kaden
cijos pradžioje kariniu patarėju. 
2002 m. gen. Jono Žemaičio ka
rinėje akademijoje buvo paskir
tas viršininku. Nuo 2003 m. rug
sėjo mėnesio eina viršininko 
pareigas Baltiečių karinėje kole
gijoje Estijoje. Lietuvai artėjant 
prie narystės Šiaurės Atlanto są
jungoje, specialiam kursui buvo 
išsiųstas į Toronto karinę kole
giją pasitobulint vadovavimui, 
nes baltiečių kolegijoje viskas 
dėstoma anglų kalba.

Toronto karinėje kolegijoje 
tradicija yra tapusi tautybių die
na. Kolegijoje mokosi įvairių 
valstybių karininkai. Tautybių 
diena įvyko gegužės 29 d. vaka

Parodos maisto stalo budėtojos karinėje kolegijoje Toronte. Iš kairės: Al
dona Šimonėlienė, Julija Šimonėlytė, Vilija Pečiulytė, Irena Pečiulienė
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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.

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS

re. nes kartu vyksta šokiai. Paro
doje kiekvienos valstybės atsto
vai paruošia parodą, maistą ir 
parūpina gėrimų. Dalyvavo: Ar
gentinos, Australijos, Kinijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Kuvei
to, Lietuvos, Norvegijos, Korė
jos, Rumunijos, Jungtinių Arabų 
Emyratų, Anglijos, Tanzanijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Kanados paviljonai. Iš viso — 
penkiolika valstybių.

Lietuvių skyrių paruošė To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa, kurios pastangas finansiškai 
parėmė Kanados lietuvių ben
druomenės krašto ir apylinkės 
valdybos bei Toronto Lietuvių 
Namų moterų būrelis. Šaulės - 
Irena Pečiulienė ir Vida Baltru
šaitienė, kuopos vadas Vytautas 
Pečiulis, padedant Aldonai Ši- 
monėlienei ir Rūtai Žilinskienei, 
paruošė parodos radinių ir mais
to stalus. Daugumą maisto paga
mino Irena Pečiulienė, kurios 
aukštas šakotis, platus skruzdė
lynas, baravykų pintinė, lašinė- 
čiai ir tortai puošė stalą. Kulina
rės Janinos Gurklienės pagamin
ti suvožtinukai ir įspūdingas ant 
arbūzėlio padarytas užkandėlių 
ežys papildė stalo grožį. Napo
leono tortu prisidėjo Aldona 
Stungurienė ir Rūtos Žilinskie
nės atvežtas Vinco Baliūno kep
tas napoleonas. Irena Paznėkie-

nė iškepė tradicinį pyragą, o 
Anelės Pajaujienės lietuviškas 
sūris su lietuviška duona bei 
Sigitos Aušrotienės suvožtinė- 
liai papildė maisto stalą. Bare 
vyravo trijų rūšių lietuviški 
gėrimai bei lietuviškas “Švytu
rio” alus. Parodoje dalyvavo, 
šalia anksčiau išvardintų, kun. 
Algimantas Žilinskas, Vincas ir 
Silvija Piečaičiai, Algirdas ir 
Aldona Vaičiūnai. Iš Bordeno 
bazės atvyko ten besimokantis 
pik. Darius Kalibatas.

Lietuvių atstovavimą pratur
tino smuikininkė Audronė Šar- 
pytė, grojusi su savo kamerinio 
orkestro dviem smuikininkėmis. 
Aušra Šivickytė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, pritardama 
gitara padainavo lietuviškų dai
nų. Renginio lankytojai buvo 
daugiausia Kanados karininkai, 
kurie sumokėjo dalyvio mokestį.

Susidomėjimas lietuvių pa
rodos skyriumi buvo didelis, nes 
skoningai išdėstyti meno kūri
niai: juostos, gintaro dirbiniai, 
medžio drožiniai, truputis 
spausdintos informacijos patrau
kė lankytojų dėmesį. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios - Vili
ja Pečiulytė ir Julija Šimonėlytė, 
turinčios keleto metų patyrimą, 
pasakodavo apie radinius ir 
maistą bei nuodugniai atsakyda
vo į lankytojų klausimus.

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

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

HUMORESKĄ

Eilėraščio recenzavimas

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.finnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651

oneworld AV/7Z7Z7//V Toronto “Atžalyno” tautinių šokių ansamblio veteranai (viršuje) ir stu
dentai (apačioje) repetuoja prieš XII tautinių šokių šventę Čikagoje

STEPONAS MILTENIS
Ak, tas pavasaris! Kokių tik 

staigmenų jis neatneša? (!) Štai, 
kad ir man... Šį pavasarį ėmiau 
ir parašiau eilėraštį. Pirmą eilė
raštį gyvenime! Eilėraštį iš sep
tyniolikos posmelių!.. Gerą, ža
vingą eilėraštį...
Pavasaris atėjo...
Pavasaris gražus...
Atėjo ir nuėjo...
B e grįš tik kitąmet...
Ir t.t. ir t.t.

Juo daugiau skaičiau savo 
kūrinį, juo labiau jis man patiko. 
Eilėraštį kuo gražiau perrašiau, 
dar piešinukais pamarginau ir 
atėjau pas redaktorių Stasį Stan
kų. Gal Naujame ryte išspaus
dins?..

Redaktorius perskaitė mano 
eilėraštį, pastūmėjo jį kiek į šo
ną ir keistu žvilgsniu pro akinius 
pažvelgė į mane. Kurį laiką ty
lėjo. Paskui pratarė:

- Bet, Štepai, čia nėra ri
mo...

- Kokio dar Rimo? (!) - šo
kausi. - To mėlynanosio Lizdei
kos? Gal krepšininko Kurtinai
čio? Bet juk aš ne apie juos ra
šiau... Apie pavasarį...

- Na, - sako redaktorius, - 
sąskambio nėra... Eilučių są
skambio... Dar ir ritmas šlu
buoja...

- O kas tas ritmas? - išplė- 
čiau akis.

- Suprask, - sako, - kiekvie
na eilutė turi būti tvarkingai su
derinta kirčiuotais ir nekirčiuo
tais skiemenimis, kurie sudaro 
pėdas.

- Bet aš juk ne koja rašiau, o 
ranka, - pyktelėjau pamanęs, 
kad redaktorius šaiposi iš 
manęs.

Stasys Stankus dar keistes
nių žvilgsniu nužvelgė mane. 
Paskui pasakė:

- Žinai ką, Stepai? Tau dar 
reikia mokytis iš mūsų klasikų...

- O kaip - išdidžiai šūktelė
jau. - Mokiausi, mokiausi... 
Pryšmančiuose tris klasikes bai
giau...

Dabar redaktorius, kaip man 
pasirodė, net pyktelėjo. Matyti, 
iš pavydo...

- Eik namo, - sako, - ir ne
trukdyk man dirbti!..

Išėjau net neatsisveikinęs. 
Rupūže! Matyt, kyšio norėjo... 
Ne! Neišdegs! Kažkas man sa
kė, kad kažkoks rašytojas tik po 
mirties tebuvo pripažintas. Gal 
ir man taip atsitiks? Tai nušluos- 
tyčiau redaktoriui nosį!..

Bet kas man iš to? (!) Nebe
bus manęs, nebebus ir Stankaus 
— jis gi už mane žymiai vy
resnis...

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, B.Sc., O.L.S., O.L.I.P 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

http://www.villalituania.com
http://www.finnair.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Anapilio žinios

- Praeitą sekmadienį paskutinį - 
kartą prieš vasaros atostogas gie
dojo mūsų parapijos choras 11 v.r. 
Mišiose.

- “Angeliukų” choras pasku
tinį kartą prieš vasaros atostogas 
giedos birželio 27, ateinantį sekma
dienį, per 9.30 v.r. Mišias. Linkime 
jiems smagios vasaros ir kviečiame 
naujus dainininkus bei giesminin
kus rudenį įsijungti į jų gretas.

- Suvalkų krašto išeivijos sam
būris organizuoja gegužinę birželio 
27, sekmadienį, įprastoje vietoje 
Mississauga miesto Erindale parke 
3 v.p.p. Visi kviečiami dalyvauti.

- Prieš kurį laiką Japonijoje 
mirusios a.a. Irenos Mačiulytės pa
laikai jau yra atgabenti į Delhi 
miestą ir birželio 21, pirmadienį, iš 
Šv. Kazimiero Šventovės palaidoti 
Delhi kapinėse.

- Prisikėlimo kredito koopera
tyvo Anapilio skyriaus penkta
dienių darbo valandos pasikeičia 
nuo liepos 2, penktadienio. Tą die
ną Anapilio skyrius darbuosis nauja 
tvarka: nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

- Wasaga Beach apylinkės lie
tuviams vasarinių pamaldų laiko
tarpis prasidės Kanados dienos sa
vaitgalio sekmadienį. Liepos 4 d. 
Mišios Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus laikomos 10.30 vai. ryto.

- Rugsėjo 19, sekmadienį bus 
rinkimai į XIX KLB Krašto tarybą. 
Šiuo metu registruojami į Tarybą 
kandidatai. Kandidatavimo lapelių 
galima gauti Anapilio raštinėje, 
bankelio patalpose ir klebonijoje.

- Mišios birželio 27, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Stančikų.ir Paš
kevičių šeimų mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už Jakubcevičių 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje birželio 26, šeštadienį 3 
v.p.p. už Bronių ir Apoloniją Urbas.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kaune esančio Vytauto 

Didžiojo universiteto daktarantas 
Giedrius Janauskas šio mėnesio 
pradžioje praleido kelias dienas 
mūsų archyve rinkdamas medžiagą 
savo disertacijai apie JAV ir Kana
dos lietuvių politinę veiklą Lietu
vos naudai 1973-1990 m.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $100 - Waterloo mies
te gyvenantys J. ir A. Lukošiūnai; 
$50 - Vinipego lietuvė Teklė Tim
merman (Timmermanienė).

Anapilio sodybos vaikų 
chorui “Gintarėliai” jų metinio 
koncerto metu aukojo: $100 - 
V. V. Balionai; $80 - P. Dalin- 
da; $50 - prel. P. Gaida; $25 - 
R. J. Karasiejai; $20 - S. V. Pie- 
čaičiai, A. B. Matulaičiai, N. 
Balčiūnienė. Nuoširdi padėka 
visiems aukotojams.

Anapilio sodybos vaikų 
choras “Gintarėliai”, vadovau
jamas Deimantės Grigutienės, 
savo veiklos sezoną užbaigė 
metiniu koncertu birželio 20 d. 
Anapilio didžiojoje salėje. Įva
diniu žodžiu koncertą pradėjo 
Daiva Botyrienė. Pasveikinusi 
visus susirinkusius svečius ir 
trumpai pristačiusi choro narius, 
į sceną pakvietė choro kamerinę 
grupę, kuri atliko Cherubini, 
Mocarto :r Šuberto kūrinius. 
Prisijungus visiems choristams, 
buvo atlikti šiuolaikinių lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Kadangi 
šis koncertas buvo skirtas Tėvo 
dienai, paminėti Julija Degutytė 
padeklamavo eilėraštį apie tėve
lį o Daina Vilkelytė programą 
paįvairino pianinu atlikdama A. 
H. Lemoine kūrinį. Koncerto 
pabaigoje vadovė Deimantė Gri- 
gutienė ir akompaniatorė Edita 
Morkūnienė buvo apdovanotos 
gėlių puokštėmis, o visi tėveliai 
gvazdikų žiedais. Žiūrovai ne
gailėjo plojimų jauniesiems atli
kėjams, pakartojimui išprašy
dami dar vieną kūrinį. Pabaigoje 
svečiai buvo pavaišinti kava ir 
pyragais. Dlv.

Anapilio vaikų choras “Gintarėliai” atlieka programą “United Europe Day” festivalyje Toronte, Ont. birželio
19 d. Priekyje vadovė Deimantė Grigutienė Nuotr. A. Trussow

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pradedant liepos 4 sekma

dieniu Mišios bus aukojamos šia 
tvarka: 8 v.r., 9 v.r. (anglų k.), 10.45 
v.r. ir 12.15 v.p.p; šeštadienį 8 ir 9 
v.r., o šiokiadieniais 8 v.r. ir 7 v.v.

- “Retkartinis” parapijos cho
ras, kurį sudaro daugiau kaip 30 
žmonių, pradėjo vasaros atostogas. 
Šis choras repetuoja valandą prieš 
giedojimą Mišiose. Kas norėtų į šį 
chorą įsijungti, gali skambinti D. 
Viskontienei 416 762-8098.

- Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja Gražina Laurinaitytė ir 
Gitana Judvytytė, veikia pirmą ir 
trečią mėnesio sekmadienį.

- Pakrikštyta Emma Leigh, Ju
ditos (Ambrozaitytės) ir Mario 
Torrao dukrelė.

- Lenkijoj mirė a.a. Juozas Bu- 
dzeika, Magdalenos Neverauskie- 
nės brolis, Juozas Gaidinskas, Mag
dalenos Daukšienės brolis ir a.a. 
Ona Bilevičienė, Veronikos Balai- 
šienės ir Birutės Liškauskienės se
suo; Vašingtone, DC mirė a.a. Vy
tautas Labanauskas, Liudos Jūrė- 
nienės brolis; Lietuvoje mirė a.a. 
Stasys Gataveckas, Juozo Gatavec- 
ko sūnėnas.

- “Kretingos” stovyklavietėj 
Vasagoje nuo liepos 4 iki 17 d. 
vyks stovykla lietuviškai nekalban
tiems lietuvių kilmės vaikams; nuo 
liepos 18 iki 31 d. lietuviškai kal
bantiems vaikams, o nuo rugpjūčio 
1 iki 7 d. - šeimoms su vaikais.

- Pradedant liepos 4 d. “Kre
tingos” stovyklavietėj Vasagoje vi
są vasarą sekmadieniais Mišios bus 
aukojamos 11 v.r. stovyklautojams, 
apylinkės gyventojams ir svečiams.

- Mišios sekmadienį birželio 
27: 8 v.r. už Murauskų šeimos mi
rusius; 9.15 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 10.30 v.r. už a.a. 
Magdaleną Gulbinienę, už a.a. 
Aldoną Andriukaitienę ir už Ged
gaudų šeimos mirusius; 12 v.d. už 
Nutautų šeimos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 20 d. Lietuvių Namų 

svetainėje įvyko pietūs Tėvo dienai 
paminėti. LN Moterų būrelis pa
sveikino visus susirinkusius tėve
lius, įteikė po gėlę ir pavaišino gė
rimu. Dalyvavo 165 svečiai. Prane
šimą padarė LN Moterų būrelio 
pirm. A. Biškevičienė.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - birželio 24, 
ketvirtadienį 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- Nuo birželio 14 d. svetainė 
“Lokys” vasaros pirmadieniais, an
tradieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais veikia nuo 5 v.v. Kitomis 
dienomis dirba įprastu laiku.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, ge
ras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. V. 

Yčienės atminimui pagerbti aukojo 
po $200 — The Sernas Group ir G. 
Webster; $40 - S. Ciplijauskienė; 
$25-M.E.B. Wattam.

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

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas, kurios pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

KLB žinios
- KLB krašto valdyba dėkoja 

lietuvių kredito kooperatyvui “Pa
rama” už $7,000 auką.

- Žiūrėkite KLB tinklalapį 
www.klb.org. Jame rasite KLB an
ketą kuri buvo išsiųsta paštu apy
linkių pirmininkams bei KLB tary
bos nariams. Į ją galite atsakyti ir 
grąžinti raštinei elektroniniu paštu 
iki birželio 30 d.

- KLB Tarybos suvažiavimas 
įvyks š.m. lapkričio 6 d. Toronte, 
Anapilio parodų salėje. Inf.

A. a. Edmundo Staniaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui (birželio 25 d.) mama 
Bronė ir sesuo Vida Tėviškės 
žiburiams aukojo $20.

Toronto tautinių šokių ansamblis “Atžalynas” atliko meninę programą Montrealio LB surengtame Vasario 
16-tosios minėjime. Su atžalyniečiais KLB Montrealio apylinkės pirm. A. Staškevičius (kairėje). Šią vasarą 
dalyvaus XII tautinių šokių šventėje Čikagoje
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Pakartotinis balsavimas 
Respublikos prezidento 

rinkimuose
Lietuvos Respublikos amba

sada informuoja, kad šių metų 
birželio 27 d. vyks pakartotinis 
balsavimas Respublikos Prezi
dento rinkimuose.

Užsiregistravusiems rinkėjams 
išsiųsti balsavimo paštu doku
mentai. Piliečiai taip pat gali 
balsuoti Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Otavoje: 2004 m. 
birželio 21-23 ir 25 d.d. nuo 13 
iki 17 vai. 2004 m. birželio 27 
d. nuo 7 iki 20 vai.

Lietuvos Respublikos amba
sados adresas: 130 Albert Street, 
Suite 204, Ottawa, Ontario KIP 
5G4; Papildoma informacija tei
kiama tel. 613 567-5458, faksu 
613 567-5315, elektroninis paš
tas litemb@storm.ca, romanasm 
©storm.ca

Pranešimas
Generalinis konsulatas To

ronte praneša, kad nė vienam 
kandidatui nesurinkus pakanka
mai balsų, pakartotiniai L.R. 
Prezidento rinkimai vyks sek
madienį birželio 27. Bus išrink
tas L.R. Prezidentas iš dviejų, 
daugiausia balsų gavusių kandi
datų, t.y. Valdo Adamkaus ir Ka
zimieras Danutės Prunskienės.

Rinkėjai, užsiregistravę am
basadoje Otavoje, gavę biulete
nius paštu, juos užpildo ir grą
žina atgal. Toronto generalinia
me konsulate (1573 Bloor Street 
West) bus galima balsuoti sek
madienį birželio 27, tarp 12 ir 4 
vai.p.p., atvykus asmeniškai ir 
būtinai turint su savim galiojantį 
L.R. pasą. Haris Lapas,

Garbės generalinis konsulas
50-oji Europos lietuviškų

jų studijų savaitė (ELSS) įvyks 
Vokietijos LB buveinėje Lam- 
pertheim-Hūttenfelde š.m. lie
pos 12-17 d.d. Programoje - 
kasdieninės paskaitos 10 v.r. ir 8 
v.v.: EuELSS apžvalga (dr. Vin
cas Bartusevičius), ELSS 
žvilgsnis į literatūrą (dr. Dalia 
Kuizinienė), “Kaip mes europė- 
jome?” (dr. Darius Kuolys), 
Lenkija ir Lietuva Europos są
jungoje (Lenkijos ambasadorius 
Vilniuje Jerzy Bahr), Lietuva 
nuo Briuselio bokštų (Emilija 
Pundziūtė), Laisvoje Europoje ir 
vakarietiškoji lietuvybė (Myko
las Drunga), Antisemitizmas 
Lietuvos įvaizdyje (prof. dr. 
Egidijus Aleksandravičius), Au
toritetas, tiesa ir viešoji erdvė 
Lietuvoje (prof. dr. Leonidas 
Donskis), K. Donelaitis Vakarų 
Europos kontekste (Alina Kuz- 
borska). Taip pat numatytas 
simpoziumas “50 metų ELSS” 
ir koncertas. Dalyviams regist
racijos mokestis - 50 eurų, visos 
savaitės pragyvenimas - 250 eu
rų, studentams ir jaunimui nu
matytos nuolaidos. Norintys da
lyvauti kviečiami registruotis 
adresu: Litauische Volksge- 
meinschaft, Lorscher STr. 1, D- 
68623 Lampertheim-Huttenfeld. 
Fakso nr. - 06256-1641, ei. paš
to adresas - info@VolkLb.de.

PRISISKINKITE 

PATYS

BRAŠKIŲ ir įvciiriy ŽIRNIŲ
KEPYKLA ir PARDUOTUVĖ

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

TEL. 905 294-3275
Tinklalapis: www.whittamoresfarm. com

MOKAME

5 metų indėliams

PARAMA

1573 Bloor St.W., Toronto ON 
TEL: (416) 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON 
TEL: (416) 207-9239

Lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama” paskyrė $2,000 
Tėviškės žiburių leidybai 2004 
metams. Leidėjai dėkoja “Para
mos” valdybai už auką.

A. a. Petro Butėno, buvu
sio “Aro” choristo, atminimui 
Tėviškės žiburiams $40 aukojo 
choro draugai iš Hamiltono: P. 
Zubas, K. Žilvytis, A. Povilaus- 
kas, J. Krištolaitis.

Kanados lietuvių fondo ta
ryba savo posėdyje š.m. birže
lio 14 d. pasiskirstė pareigomis: 
tarybos pirmininkas - dr. Arūnas 
Pabedinskas, tarybos sekretorė — 
Ina Sungailienė, valdybos pir
mininkas - Algis Nausėdas, vi
cepirmininkas - Linas Zubric- 
kas, iždininkė - Violeta Jonušo- 
nienė, sekretorė — Danguolė 
Baltrušytė-Sher, narys - Ričar
das Kalendra, KLB krašto val
dybos atstovė - Silvija Piečai- 
tienė. Fondo administratoriumi 
lieka Leonas Baziliauskas. In
vesticijų komisijos pirmininkas 
- Algis Kaminskas, komisijos 
narės - Gražina Ignaitytė ir 
Violeta Jonušonienė. KLB kraš
to valdybos atstovas - Matas 
Stanevičius. Pelno skirstymo 
komisijos pirmininkas - Jurgis 
Kuliešius, komisijos nariai - 
Paulius Kuras ir Kazimieras 
Deksnys, KLB krašto valdybos 
atstovė - Irena Ross. KLB kraš
to valdybos atstovė taryboje - 
Rūta Žilinskienė. Fondo kontro
lės komisiją sudaro - Joana 
Kuraitė-Lasienė, Rimas Sriubiš- 
kis ir Sigitas Baršauskas. Inf.

United Europe Day festiva
lis, kurį suorganizavo lenkų 
bendruomenė 10 valstybių įsto
jimui į Europos sąjungą pami
nėti, įvyko gegužės 19 d. Prie 
istorinio Sunnyside paviljono 
įrengtoje estradoje su tautiniais 
šokiais ir dainomis pasirodė 
vengrų, čekų, Kipro, estų, lat1- 
vių, maltiečių, lenkų, slovakų ir 
slovėnų tautybių šokių grupės, 
ansambliai, solistai bei chorai, 
dauguma jų pasipuošę įvairia
spalviais tautiniais drabužiais. 
Lietuviams atstovavo Anapilio 
sodybos vaikų choras “Gintarė
liai”, vad. Deimantės Grigutie
nės, kuris padainavo keletą 
linksmų, nuotaikingų dainų, 
akompanuojant Editai Morkū
nienei ir pritariant gitaromis, ku
riomis grojo Tomas Botyrius, 
Viltė ir Povilas Grigučiai. Vai
kams buvo įvairių užsiėmimų, 
tik gaila, kad vėsus ir vėjuotas 
oras neleido ilgiau pasidžiaugti 
šia reikšminga ir gerai suorgani
zuota švente. Dlv.

KLB Toronto apylinkės žinios
- Pranešame visiems bendruo

menės nariams, kad norintys kandi
datuoti į XlX-tąją KLB Krašto ta
rybą turi apie tai pranešti Rinkimi
nės komisijos pirmininkui V. Bal
sevičiui, tel. 905 281-3591, arba jos 
nariams P. Vilkeliui, tel. 905 279- 
1867, Anapilio kapinių raštinės ve
dėjai A. Pajaujienei, 905 277-1270 
ar L. Garbaliauskui, 905 277-3351. 
Pranešimus prašome pateikti iki 
š.m. liepos 30 d. Rinkimai įvyks 
2004 m. rugsėjo 19 d. Inf.

XII tautinių šokių šventė
Laikinasis Lietuvos prezi

dentas Artūras Paulauskas, Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy
gandas Ušackas ir LR konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravi- 
čius dalyvaus XII Lietuvių tau
tinių šokių šventės pokylyje lie
pos 3 d. Hyatt Regency O’Hare 
viešbutyje (9300 W. Bryn Mawr 
Ave., Rosemont). Visiems, at
vykusioms į šventę, bus gera 
proga susitikti su jais ir pa
bendrauti. Pokylio pradžia 7.30 
v.v. Bus kokteiliai, vakarienė ir 
šokiai, kuriems gros Broliai 
Švabai. Tame pačiame viešbu
tyje taip pat bus jaunimui vaka
rienė ir šokiai, kuriuos ves Jus
tinas Andriušis. Bilietus į abu 
šiuos renginius galima įsigyti 
Seklyčioje ir “Krautuvėlėje Lie
tuvėlėje” 57-ta ir Harlem. Inf.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $100 
- V. Kecorienė; $60 - F. Maša- 
lienė; $50 - S. Vyskupaitienė.

Straipsnio “Ekstrasensai ma
no gyvenime” “TŽ” 24 nr. auto
rius yra dr. Vytautas Meška. Jo 
pavardė praleista per neapsižiū
rėjimą. Atsiprašome.

MOTERIS ieško darbo - prižiū
rėti vaikus, ar kitokio. Skambinti 
Ramunei tel. 416 231-2435 arba 
tel. 647 272-5520 (nešiojamas).

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.

“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).

Aušros Vartų šventovėje bir
želio 20 d., 11 vai. Mišios buvo 
skirtos paminėti Tėvo dienai. Kle
bonas kun. R. Birbilas atnašavo 
Mišias už gyvus ir mirusius tėvus, 
pasakė šiai šventei pritaikytą pa
mokslą, o Mišių pabaigoje palaimi
no šventovėje buvusius tėvus.

Vaiko tėviškės namams $100 
aukojo Danutė Danienė iš Otavos; 
Regina Pocauskienė $20 aukojo 
Marcelės ir Antano Čepulių at
minimui.

A. a. Petras Klezas, 79 m. 
amžiaus, mirė birželio 17 d. Po ge
dulinių Mišių Aušros Vartų šven
tovėje birželio 21 d. palaidotas Not
re Dame dės Neiges kapinėse. Liū
di žmona, dvi dukterys, vaikaitė, 
dvi seserys ir brolis Lietuvoje. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Sekmadienį birželio 20, 

šventovėje po 3 mėnesių pertraukos

Klebonas kun. Aloyzas Volskis prie altoriaus naujai išdažytoj Šv.
Kazimiero parapijos šventovėj Nuotr. P. Pingitore

ADAMON1S 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

Baltiečių federacijos Ka
nadoje surengtas sibirinių trė
mimų minėjimas - ekumeninės 
pamaldos Toronte įvyko birželio 
15 d., 7 vai. vak. Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje, kurią pripil
dė daugiausia vyresnio amžiaus 
lietuviai, latviai ir estai.

Iškilmė pradėta trylikos 
dvasiškių ir devynių vėliavų 
procesija su palyda vargonų mu
zikos, kurią atliko Danguolė 
Radtke, ir vėliau akompanavusi 
vokalinei daliai. Atėjusiems už
ėmus vietas ir sustačius vėlia
vas, nuskambėjo himnas Didin
gas Tu, pasaulio sutvėrėjau, ku
rį visi dalyviai sugiedojo anglą 
estą latvių ir lietuvių kalbomis. 
Kun. A. Simanavičiui, OFM, 
sukalbėjus invokaciją vyrų cho
ras “Aras”, vad. L. Turūraitės 
pagiedojo dvi giesmes Lietuva 
Marijos žemė (S. Liupkevičiaus) 
ir Klaidžiam gyvenimo kely (L. 
Turūtaitė). Pastaroji ir V. Maša
las kai kurias giesmės dalis at
liko duetu. Ištraukas iš Šv. Raš
to skaitė Gunta Krumins, Rūta 
Žilinskienė ir Avo Kittask, bari
tonas, vėliau po kun. Ilzės Kup- 
lens-Ewart pamokslo pagiedojęs 
dvi giesmes. Visi dalyviai ketu
riomis kalbomis giedojo Viešpa
tį garbink ir pabaigai Dieve 
Tėve danguje. Žuvusių atmini
mui, sukalbėjus estą latvių ir 
lietuvių atstovams maldas, tauti
niais drabužiais pasipuošusioms 
mergaitėms uždegus žvakes, 
“Aras” atliko J. Gruodžio Tėve 
mūsų. Bendrinę tikinčiųjų maldą 
sukalbėjo kun. A. Žilinskas, o

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. 

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jum? suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

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

Jūsų paslaugoms ■ mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

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

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

dėl remonto darbą klebonas kun. 
Aloyzas Volskis iškilmingai konce- 
lebravo padėkos Mišias su kun. 
Yvon Archambault. Giedojo Mont
realio “Melodijos ansamblis”, vad. 
vargonininko muz. Aleksandro 
Stankevičiaus. Puokštė raudonų ro
žių, dovanota p. Asipavičienės jos 
mirusio vyro atminimui, puošė al
torių. Po Mišių parapijiečiai ir sve
čiai suėjo į svetainę vaišėms. Para
pijos komiteto vardu Albert 
Brilvicas ir Alice Skrupskaitė pa
dėkojo inž. Alfred Palisaičiui, re
monto projekto vadovui, kuris 
daug, daug valandų dirbo nemoka
mai. Klebonas dėkojo visiems, pri- 
sidėjusiems darbu ir aukomis prie 
šventovės atnaujinimo. Mes, para
pijiečiai, visados būsime dėkingi 
savo parapijos komitetui ir klebo
nui už jų nesuskaitomas valandas, 
paaukotas sėkmingam šventovės at
naujinimui.

užbaigos maldas - kun. dr. A. 
Taul, kun. T. Tralla ir kun. A. 
Simanavičius, OFM, suteikęs da
lyviams ir palaiminimą pa
kvietęs visus į salę pabendrauti, 
pasivaišinti. Minėjimas baigtas 
visų sugiedotais Latvijos, Esti
jos, Estijos, Lietuvos ir Kanados 
himnais. Reikia tikėtis, kad ši
toks sibirinių trėmimų prisimini
mas bus ir toliau tęsiamas. Dlv.
9 <\9'-!N> <<įp<^9 <^?<^9

PADĖKA
Š. m. gegužės mėn. 30 d. 

Čikagos priemiestyje, lietuvių 
telkinyje Lemonte, IL, įvyko 
poezijos ir literatūros popietė, 
skirta pagerbti tautos laisvės 
šaukliui poetui Bernardui Braz
džioniui ir rašytojui Jurgiui Jan
kui. Šiuos du iškilius ir mums 
brangius rašytojus jungia ben
dras išeivijos kelias ir rūpestis 
lietuvišku žodžiu. Šią tradicinę 
literatūros popietę rengė JAV 
LB Kultūros taryba. Šis rengi
nys buvo svarus kultūrinis įna
šas į mūsų gyvenimą Čikagos 
apylinkėje. Jo programą atliko 
svečiai lietuviai Kanados kultū
rininkai.

JAV LB Kultūros tarybos 
vardu nuoširdžiai dėkoju vado
vei ir režisierei Ramūnei Saka- 
laitei-Jonaitieneį sumaniai per- 
pynusiai poeto Bernardo Braz
džionio poezijos ir rašytojo Jur
gio Jankaus prozos posmus. Dė
koju kolektyvo nariams: Daivai 
Botyrienei, Joanai Kuraitei-La- 
sienei, Aušrai Karkienei, Mari
jai Kalvaitienei, Algirdui Kynui 
ir Alinai Žilvytienei už ryžtą 
nepaisantį kelionės nuovargio, 
atvykti į Čikagos apylinkę.

Su giliu ir nuoširdžiu dėkin
gumu, Marija Remienė,

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė

http://www.labdara.ca
http://www.klb.org
mailto:litemb@storm.ca
mailto:info@VolkLb.de
http://www.whittamoresfarm

