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Sėkmė glūdi vienybėje
Didieji išeivijos telkiniai, kaip Čikaga, Los Ange

les, Torontas ir kiti, sparčiai keičia savo veidą. Kur nepa
žvelgsi - salėse, šventovėse, minėjimuose - visur vyresnio 
amžiaus žmonės.

SPRENDŽIANT pagal tai, kas viešai matoma, atro
do, kad nykstame. Bet tai būtų truputį apgaulinga 
išvada, nes dar nemažai turime ir vidurinio amžiaus 
žmonių, ir jau trečiosios kartos prieaugio. Vaizdas pasi

keitęs dėl to, kad ne visi jie yra tokie uolūs ir pareigingi 
šventovių, susirinkimų ar minėjimų lankytojai. O pati įsi
bėgėjusi veikla kaip vyko taip ir tebevyksta įvairiomis 
kryptimis, nors ir mažėjančia dalyvių sudėtimi. Tas įsibė
gėjimas liečia jau ir pensininkus, kurie telkiasi į bendra
amžių klubus, ieško savo amžiui tinkamų užsiėmimų. Bet 
tai jokiu būdu nereiškia kažkokio atsiskyrimo. Anaiptol - 
lietuviškasis gyvenimas kaip buvo, taip ir lieka jiems bran
gus. Štai Toronte jau daugelį metų šakota veikla pasižymi 
pensininkai, apsigyvenę “Vilniaus rūmuose” (Vilnius Ma
nor). Ten rengiami didžiųjų švenčių bei sukakčių minėji
mai, koncertai, veikia pensininkų choras, įvairūs užsiėmi
mų būreliai, organizuojamos išvykos net ir už Kanados ri
bų. Panaši veikla vyksta ir Hamiltono lietuvių pensininkų 
namuose “Rambynas” bei kitose Kanados ir JAV vieto
vėse. Visa tai rodo gyvą, įvairų ir įdomų vyresnio amžiaus 
išeivių gyvenimą. Rodo, kad amžiui pritaikyta atitinkama 
veikla yra dar vienas būdingas bendro lietuviškojo gyveni
mo atspindys, visokeriopai prasmingas ir naudingas. To 
dar negana - be savo uždaresnės veiklos pensininkai pa
gal išgales ir galimybes stropiai dalyvauja įvairiuose bend
riniuose renginiuose, remia spaudą ir atlieka daugybę ge
rų darbų išeivijai ir Lietuvai. Ta prasme jie rodo gerą pa
vyzdį jaunesniesiems, kurie kartais nerangūs ir iš lietuviš
ko gyvenimo renkasi tai, kas jiems asmeniškai įdomiau, 
patraukliau, įskaitant net ir šventovių lankymą sekmadieniais.

O LABAI svarbus veiksnys yra organizuotumas - 
tik gerai organizuotos grupės, nepriklausomai 
nuo amžiaus, gali sėkmingai ir pavyzdingai veikti.

Glaudus susitelkimas ir vienybė “kalnus griauna”. Ne vie
ną sykį daugelis patyrė ir matė, kaip iš pradžių atrodantys 
sunkūs, net neįmanomi užmojai tapo įgyvendinti aiškaus 
ryžto ir gero susiorganizavimo dėka. Pavyzdžių turime 
daugybę - tik pradėkim vardinti visas išeivijoje įsteigtas 
institucijas, išdygusius milijoninės vertės pastatus ir pa
matysime, kas iš tikrųjų padaryta. Organizuotumas - di
delė jėga, jungianti ir vienijanti žmones bet kokiam bend
ram darbui, pozityviai nuteikianti projektų vykdytojus, rė
mėjus, aukotojus. Tačiau jei atsiranda kokių esminių ne
sutarimų, nedaug ką begali ir tas geras išankstinis susior- 
ganizavimas. Jis dingsta ginčų sūkuriuose, pradėto darbo 
eiga įstringa akligatviuose, dar blogiau - asmeninėse am
bicijose, ir tada viskas sustoja. Dar taip neseniai Toronte, 
šalia visų jau turimų savųjų pastatų, buvo užsimota pasta
tydinti dar vieną, būtent - slaugos namus. Projekto suma
nytojams atrodė, kad visiems vieningai dirbant, tam rei
kalui aukojant ir gaunant valdžios paramą tokius namus 
įsigyti įmanoma. Deja, šį kartą Toronto lietuviams nepa
sisekė, ir tai pirmiausia dėl vienybės stokos. Kažkaip ir 
kažkodėl buvo susimaišyta tikrovės siekiuose tartum tie 
namai nebebūtų statomi visiems lietuviams, o tik kažku
riai grupei. Pradėjus projektą vykdyti, atsirado dar ir kitų 
rimtų kliūčių, ir taip viskas pasikabino ore, entuziazmas 
blėso, abejonės ėmė maišytis su skirtingų nuomonių pa
reiškimais, aukotojai praktiškai dingo. Šiandien betgi ga
lime ir pasidžiaugti, kad užmojis dar nėra numarintas. At
sirado naujų planų, einama prie naujų susitarimų, sakytu
me, grįžtame vienybėn. Žinoma, užsitęsusi gaišatis nuvylė 
tuos, kuriems tokie namai būtų buvę reikalingi. Atrodo, 
kad dabar jau turėtų būti išgirstas ir viduriniosios kartos 
balsas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Ieškos karo nusikaltėlių

Kanados vyriausybė skirs 
$46.8 mln. per sekančius 3 me
tus karo nusikaltėlių ir žmogaus 
teisių pažeidėjų paieškai. Kartu 
su 119 kitų valstybių, liepos 17 
d. Kanada pasirašė sutartį dėl 
tarptautinio nusikaltimų teis
mo. Gegužės mėn. teisingumo 
ministerė Ann McLellan pasiū
lė naujus įstatymus, kuriais at
naujinama nusikaltėlių pašalini
mo (extradition) tvarka ir pa
lengvinamas bendradarbiavimas 
su teismais, sprendžiančiais Ru
andoje ir Jugoslavijoje vykusio 
genocido ir žmogaus teisių pa
žeidimų bylas.

Iš naujai paskirtų lėšų $2 
mln. bus skiriama tų įstatymų 
vykdymui. Kiti $11 mln. bus 
vartojami pradėti deportacijos 
procedūrą 14 naujų bylų Antro
jo pasaulinio karo nusikaltė
liams. Dar $33 mln. naudosis 
imigracijos departamentas šių 
dienų karo nusikaltėlių paieškai 
ir deportavimui.

Ontario provincijos finan
sų ministerijos naujai išleista 
me pranešime aptarta Ontario 

Hydro bendrovės finansavimas 
bei padalinimas į dvi firmas, 
Genco ir Scrvco. Pranešime bu
vo apibrėžti galimi Hydro sko
los panaikinimo būdai, bet sko
los suma nenurodyta. Ji 1996 m. 
buvo įvertinta tarp $10 ir $15 
bin., šiemet jos suma siekia $20 
- $30 bin., pasak Hydro prezi
dento William Farlinger.

Svarbiausias veiksnys skolos 
sumažinime bus būsima elekt
ros kaina. Nors minimą “neko
mercinę” skolą tikimasi įvairio
mis pašalpomis panaikinti neke
liant kainų vartotojams, jeigu to 
neužteks, bus taikomas specia
lus mokestis “Competition Tran
sition Charge”.

Energetikos, mokslo ir tech
nologijos ministeriui Jim Wil
son taip pat buvo pasiūlyta, kad 
Hydro būtų padalinta į daugiau 
negu dvi naujas firmas.

Britų Kolumbijoje reniama 
sutartis su Nisga’a čiabuvių gru
puote liberalų partijoje sukėlė 
susirūpinimą, jog jos pasirašy
mas pažeidžia lygybės princi- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Antrojoje pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje dalyvavę Toronto “Gintaro” šokėjai, pasiruošę žygiui į 
aikštę; žemiau - gintariečiai sveikina žiūrovus

Pasaulio lietuvių dainų šventė
Ji buvo pavadinta dainų švente, bet jos apimtis buvo daug platesnė - programoje, 
trukusioje beveik penkias dienas, buvo ne tik dainos, bet ir tautiniai bei kitokie šokiai, 

kanklių muzika, etnografiniai sambūriai, eitynės
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 

Vilnius
Gal 1998 m. birželio vidury

je, dar prieš šv. Joną, Vilniaus 
Gedimino prospekte jau kabėjo 
transparantai, skelbiantys artėjan
čią Antrąją pasaulio lietuvių 
dainų šventę Lietuvos 80-mečiui. 
Ne vienoje gatvėje plevėsavo 
gairelės su patraukliu kalvių 
darbą - saulutes, paukštelius, 
lapelius - primenančiu piešiniu, 
su įrašu - Pasaulio lietuvių dainų 
šventė 1998 Lietuva. Miestą už- 
liejusiame reklamos, ypač tabako, 
tvane jos buvo lyg gaivaus vėjo 
pūstelėjimas.

Kanklių vakaras
Pirmas žingsnis į šventę, 

pirmas jos atskambis buvo kank
lininkų ansamblių vakaras, pa
vadintas “Skambėkite kanklės”, 
įvykęs liepos 2 d. (Vakaro meno 
vadovė Lina Naikelienė.)

Dalyvių j vakarą iš visų Lie
tuvos kampelių susirinko 381, 
daugiausia iš Kaunijos - 126, 
mažiausiai - Panevėžio krašto, 
bene 36. Iki šiol dainų šventėse 
kanklės neskambėdavo. Jas įtrauk
ti, suburti pasiūlė žymioji kank

Toronto gintariečių būrelis Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje 
poilsio metu Nuotr. St. Laukio

lininkė, “Čiurlionio” kanklių 
orkestro vadovė Ona Mikulskie
nė, į šventės lankstinuką įrašiusi 
“Mano kanklės - mano meilė”. 
Pasiūlymui pritarė Lina Naike
lienė, Lietuvos muzikos akade
mijos docentė, prof. Pranas Ste
pulis, ir koncertas įvyko. Tiesa, ne 
universiteto Didžiajame kieme, 
kaip buvo numatyta, bet šv. Jono 
šventovėje. (Dangus sumanymui 
nebuvo palankus - lijo). Visi 
šventovės suolai, visi pašaliai su 
klausyklų laipteliais buvo užsėsti, 
pilioriai paramstyti stovinčių, 
netrūko sėdinčių ant žemės.

Koncertas pradėtas kankli
ninkų himnu (P. Puskunigio mu
zika), baigtas “Lietuva brangi” 
(J. Naujalio ir A. Mikulskio mu
zika). Keitėsi atlikėjai, kūriniai, 
dirigentai, tik nesikeitė nuotaika 
- šviesi, pakili, nuoširdi. Po 
kiekvieno kūrinio - plojimai. 
Vakarui pasibaigus, susijaudinu
si O. Mikulskienė (kanklių or
kestrui Lietuvoje ir Amerikoje 
vadovavusi penkiasdešimt metų) 
pasakė: “Tikrasis kanklių skam
besys yra čia, Lietuvoje. Šimtai 
jaunų veidų, tūkstančiai klausy
tojų įrodo mūsų kanklių stygų 

jėgą, muzikos poveikį, tautinio 
susiklausymo jėgą”.

Prezidentūroje
Liepos 3-iosios šventės dalis 

prasidėjo prezidentūroje, kur su
sirinko šeimininkai, rengėjai (Ant
rosios pasaulio lietuvių dainų 
šventės direktorius Juozas Mi
kutavičius) ir dalyviai, iš viso 
apie 300 žmonių. Sveikindamas 
juos, prezidentas ypač pabrėžė 
dainos reikšmę, pažymėjo, kad 
lietuviai pasaulyje kone vienin
teliai turi sutartines, kurios yra 
“kultūros retenybė, viso pasaulio 
unikalus turtas, likimo patikėtas 
saugoti lietuvių tautai”. Baigė 
mintimi - “gal taip trūkstamo 
sutarimo šiandiena galėtume sem
tis iš sutartinių”. Organizatoriai 
apdovanojo prezidentą šventės 
ženkleliu ir dirigento lazdele. 
Vėliau, kai virš prezidentūros 
buvo pakelta Antrosios pasaulio 
lietuvių dainų šventės vėliava 
(dail. M. Vilučio) prezidentas 
gavo naminės duonos kepalą ir 
pilnutėlį krepšį grybų - voveraičių.

Folkloro diena
Pati diena, skirta folklorui, 

pavadinta “Uliokim, broliukai” 
įsikūrė pilių papėdėje, Sereikiš
kių parko plote, draugiškai pada
lintame pagal etnografines mūsų 
sritis. (Dienos kūrybinės grupės 
vadovė - Vida Šatkauskienė). 
Tuoj už katedros, už Gedimino 
paminklo pro žolynais apipintus 
vartus (stovinčius be jokių sargy
binių...) galėjai patekti į Suval
kiją. Už jos - Dzūkijos, Aukš
taitijos ir Žemaitijos sritys.

Dienos prasmę atskleidė pa
stangos parodyti šaknis, drauge 
profesionalią kūrybą, amatus. 
Tai pavyko puikiai. Antai ant 
pakylos pasakorė senučiukė tau
tiniais drabužiais iš širdies kloja 
prosenelių nudavimą apie sen
bernį, įsigeidusį pagauti zuikį, jį 
parduoti, nusipirkti dvarą. Bet 
zuikis pabėgo...

Po jos kaimo muzikantas 
trenkia polką. Toliau būreliai 
dainuoja, šoka (ansamblių per 
150). Ant kalnelio susibūrusios 
moterys šnekasi, ūturiuoja prie 
sukabintų žolių žolelių, gyduolių.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Sutartis su Lenkija
BNS pranešimu, Lietuvos 

užsienio reikalų viceministeris 
Rokas Bernotas ir Lenkijos vi
daus reikalų ir administracijos 
sekretoriaus pavaduotojas Woj
ciech Brochwiczius liepos 13 d. 
Varšuvoje pasirašė readmisijos 
sutartį. Ji įpareigoja šalis priim
ti atgal nelegalius imigrantus.

Lenkija šiais metais Lietu
vai jau sugrąžino 136 asmenis, 
nelegaliai perėjusius sieną, iš 
kurių - 52 lietuviai, 12 latvių, 
56 ekonominiai pabėgėliai iš 
Azijos.

Kaip rašo ELTA, Varšuvoje 
liepos 14 ir 15 d.d. įvyko antra
sis Lietuvos ir Lenkijos prezi
dentų konsultacinio komiteto 
susitikimas. Jame buvo aptarta 
šių valstybių santykių plėtra, 
bendradarbiavimas įvairiose sri
tyse bei jungimosi į Europos są
jungą klausimai.

Lankėsi JAV pareigūnas
Lietuvoje liepos 7 d. lankėsi 

JAV valstybės sekretorės pava
duotojas Štrobe Talbott. Jis su
sitiko su Lietuvos vadovais ir 
vyriausybės nariais, su kuriais 
kalbėjosi apie JAV ir Baltijos 
kraštų chartą. Sekančią dieną 
svečias dalyvavo pirmame JAV 
ir Baltijos kraštų bendradarbia
vimo komisijos posėdyje Rygoje.

S. Talbott pasirašė pirmą 
bendrą komunikatą apie tolesnį 
bendradarbiavimą politikos, eko
nomikos ir gynybos srityse. 
Kaip praneša “Lietuvos aidas” 
(nr. 134), Latvija, Lietuva ir Es
tija raginamos toliau siekti na
rystės Europos sąjungoje ir 
transatlantinėse organizacijose, 
plėtoti demokratiją ir ekonomi
ką. JAV pažadėjo siekti Baltijos 
valstybių narystės Pasaulio pre
kybos organizacijoje.

Svečias neproduktyviu pa
vadino Rusijos ekonominį spau
dimą Baltijos kraštams, pareiš
kė, jog “Kremlius nesuprato 
Baltijos regiono vaidmens besi
keičiančioje Europoje”.

Susitikime JAV ir Baltijos 
valstybių diplomatai susitarė 
dėl prekybos Baltijos kraštuose 
plėtojimo ir bendros rinkos kū
rimo. JAV pažadėjo padėti Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai regioni
nio transporto, energetikos, tei
sėtvarkos, aplinkosaugos ir ki
tose srityse. Baltijos valstybės ir 
JAV taip pat pasirašė memo
randumą dėl tarpusavio suprati
mo žemės ūkio srityje.

Ministeris Prancūzijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Algirdas Saudargas 
vyko į Paryžių trijų dienų vizitui 
liepos 22-24 d.d. Jis susitiko su 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisteru Hubert Vedrin, Euro
pos reikalų ministeriu Pierre 
Moscovic, senato ir Valstybinės 
asamblėjos nariais. Su parei
gūnais buvo aptarti Lietuvos 
darbai siekiant narystės Euro
pos sąjungoje, saugumo proble
mos, kiti tarptautinės politikos 
reikalai, dvišalių santykių raida.
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A. Saudargas taip pat susiti
ko su Ekonominio bendradar
biavimo ir plėtros organizacijos 
generaliniu sekretoriumi Do
nald Johnston, bei Jungtinių 
Tautų Švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacijos (UNESCO) 
generaliniu sekretoriumi Fede
rico Mayor.

Užsienio reikalų ministeriu 
susitikimas

Liepos 15 d. Nidoje susitiko 
Vokietijos ir Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministerial 
Klaus Kinkei, Algirdas Saudar
gas, Valdis Birkavs ir Toomas 
Hendrik Ilves. ELTOS žinio
mis, jie aptarė Europos sąjun
gos plėtrą bei Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įstojimą į šią organizaciją, 
jų bendradarbiavimą bei ruošimąsi 
narystei ŠAS (NATO).

Svečias iš Vokietijos pabrė
žė, kad jo valstybė remia Bal
tijos kraštų norą įstoti į ES bei 
ŠAS, užtikrino, kad ji palaikys 
jų siekius 1999 m. Vašingtone 
vyksiančiame viršūnių susitikime.

Būdamas Lietuvoje jis taip 
pat susitiko su prezidentu 
Valdu Adamkumi bei ministe
riu pirmininku Gediminu Vag
noriumi. Nidoje jis dalyvavo 
antrajame vokiečių rašytojo To
mo Mano festivalyje.
Klaipėdoje prasidėjo pratybos

Liepos 16 d. Klaipėdoje įvy
ko karinių pratybų “Baltic 
Challenge” iškilmingas atidary
mas, skelbia “Lietuvos aidas”. 
Dalyvavo visų 11 valstybių at
stovai, Rusijos, Ukrainos ir Gu
dijos stebėtojai, ministeris pir
mininkas GediminasVagnorius, 
krašto apsaugos ministeris Čes
lovas Stankevičius bei kiti pa
reigūnai.

JAV ir Lietuvos surengto
mis pratybomis pagal “Bendra
darbiavimo taikos labui” pro
gramą tikimasi padėti Lietuvos 
daliniams priartėti prie ŠAS pa
jėgų lygio. Jose dalyvauja apie 
5000 karių iš 11 valstybių ir Bal
tijos kraštų “BALTBAT” bata
liono, 24 orlaiviai ir sraigta
sparniai bei 16 laivų. Šios yra 
trečios ir paskutiniosios “Baltic 
Challenge” pratybos, anksčiau 
vykusios Estijoje ir Latvijoje. 
Tačiau panašios pratybos vėl 
bus rengiamos kitu pavadinimu.
Parlamentarams neduotos vizos

Kaip rašo ELTA, Rusijos 
ambasada Vilniuje vėl atsisakė 
išduoti vizas Lietuvos parla
mentarų grupei, ketinusiai vykti, 
į Čečėniją konferencijai Grozne 
spręsti šios valstybės santykių su 
Rusija. Konferencijoje praneši
mą turėjo skaityti Lietuvos sei
mo vicepirmininkas, o taip pat 
aiškintis su Čečėnijos pareigū
nais dėl įkaitu paimto vilniečio 
verslininko Viktoro Grodžio.

Rusija jau antrą kartą neiš
duoda vizų parlamentarams be 
paaiškinimo, teigdama tik, kad 
negalinti “garantuoti pareigūnų 
saugumo neramiame Kaukazo 
regione”. RSJ
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Q RELIGINIAME GHENIME

Amerikiečiai apie Lietuvos prezidentą 
Savaitinis žurnalas “People”, plačiai skaitomas Amerikoje, 
Kanadoje ir kituose kraštuose, supažindina savo skaitytojus 
su Čikagoje gyvenusiu 45-rius metus amerikiečiu, tapusiu 

Lietuvos prezidentu ir atsisakiusiu JAV pilietybės

Arkivyskupo Julijono Stepona
vičiaus karstas š.m. birželio 18 d. 
iš Vilniaus arkikatedros kriptos 
iškilmingai perkeltas į Tremtinių 
koplyčią, kurioje bus įrengtas ir 
simbolinis kankinio arkivyskupo M. 
Reinio kapas. Karsto perkėlimo 
apeigos prasidėjo Mišiomis, kurias 
aukojo arkivyskupas A. J. Bačkis, 
vyskupai J. Matulaitis, J. Preikšas, 
J. Tunaitis ir J. Boruta, SJ. Pastara
sis per pamokslą prisiminė 1991 m. 
susitikimą su arkivyskupu J. Ste
ponavičiumi, kuris jau tada iškėlė 
didžiuosius rūpesčius - katechetų 
rengimą, visuomenės susiskaldymą. 
Perlaidojus arkivyskupą į Tremtinių 
koplyčią, jo kapą ten galės lankyti 
visi žmonės. Vėliau čia arkivysku
pams bus pastatyti paminklai.

Kunigų ir policijos vadovų 
susitikimas įvyko š.m. birželio 2 d. 
Troškūnų vienuolyne. Kalbėtasi 
apie policijos ir Kat. Bendrijos 
įtaką doros visuomenės formavi
mui. Policijos komisaras K. Tubis 
pareiškė, kad Anykščių rajone šiais 
metais nusikalstamumas pakilo 
8.9%. Jis įsitikinęs, kad padėtis 
pagerėtų, jei policija glaudžiau 
bendradarbiautų su Kat. Bendrija. 
Anykščių meras S. Nefas šį susiti
kimą pavadino sveikstančios vi
suomenės ženklu. Pasiūlė į tokius 
susitikimus kviesti ir mokyklų va
dovus. Dekanas kun. V. Rabašaus- 
kas siūlė pasvarstyti galimybę po
licijos pareigūnams lankyti šeimas. 
Nutarta tuose susirinkimuose tei
sėtvarkos problemas spręsti re
miantis Dievo įsakymais.

Vilniaus pedagoginio univer
siteto Istorijos fakultete katalikų 
tikybos antrąją laidą š.m. birželio 
13 d. bakalauro laipsniais baigė 
36 absolventai. Katalikų tikybos 
katedros vedėja A. Stasiulevičiūtė 
pareiškė, kad šiemet studentams 
buvo keliami griežtesni reikalavi
mai, atidžiau vertintos jų žinios. 
Trūksta dėstytojų, ypač teologų. 
Būtų idealu, kad jie galėtų gyventi 
su studentais bendruomeninį gy
venimą. Daugelis absolventų tęs 
studijas sociologijos, filosofijos, 
psichologijos fakultetuose.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakultetą šie
met baigė 89 absolventai, iš kurių 
19 yra seminaristai, įgiję bakalauro 
laipsnius. Mokslo metų pabaigos 
iškilmės įvyko birželio 19 d. Kauno 

Maldininkai Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje Nuotr. V. Kukoraičio

A+A
TEODORUI GAIŽAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo dukrą IRENĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime -
L. R. Konteniai A. Z. Stanaičiai
N. H. Otto V. S. Verbickai

A. F. Pietrantonio

arkikatedroje, kur Mišias konce- 
lebravo fakulteto dekanas mons. 
dr. V. S. Vaičiūnas, dėstytojas - 
mons. dr. P. Puzaras, mons. P. 
Tamulevičius, kun. J. Ivanauskas, 
kun. A. Jagelavičius ir kiti kunigai. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius ab
solventams linkėjo skleisti taiką ir 
gerumą.

Kauno arkivyskupuos “Cari
tas” reikalų vedėja O. Virbašiūtė 
papasakojo apie “Caritas” veiklą 
birželio 17 d. į specialų seminarą 
susirinkusiems visuomeninių orga
nizacijų bei savivaldybės atstovams, 
kuriems rūpi vadinamos rizikos 
grupės vaikų bei šeimų problemos. 
“Caritas” valgykloje maisto gauna 
apie 800 kauniečių, Vaikų dienos 
centrai veiks visą vasarą ir maitins 
apie 100 vaikų. Petrašiūnų parapi
ja vaikams rengia vasaros stovyklą. 
Švietimo ir ugdymo skyriaus at
stovės pranešė, kad per vasarą 
vaikai bus maitinami mokyklose. 
Vyriausybė vaikų poilsiui šiemet 
skyrė mažai lėšų. Nuogąstaujama, 
kad ji čia keliamų problemų spren
dimams neturi vieningos nuomonės. 
Naudingos informacijos seminare 
suteikė kai kurių parapijų klebonai.

Dvasinės pagalbos jaunimui 
centro (DPJC) naujosios patalpos 
Klaipėdoje buvo atidarytos š.m. 
birželio 20 d. Iškilmėje dalyvavo 
Šv. Juozapo Darbininko parapijos 
klebonas kun. A. Baniulis, miesto 
meras E. Gentvilas, DPJC steigėjas 
kun. E. Putrimas, socialinės rūpy
bos skyriaus virš. A. Liesytė ir kt. 
Centro direktorius R. Lišauskas 
sakė, kad iš pradžių buvo 60 talki
ninkų, dabar jų yra jau 185, kurie 
dirba dvylikoje veiklos programų. 
Pagrindinė Centro užduotis - ug
dyti jaunimą sudarant sąlygas už
siimti įvairia veikla. Po pasitarimų 
ir spaudos konferencijos naująjį 
pastatą pašventino kun. E. Putrimas.

Lietuvos kankinių šventovė 
Domeikavoje statoma jau nuo 
1993 m. Kadangi birželio 14-toji 
yra siejama su tos šventovės pava
dinimu, šiemet tą dieną buvo pa
šventinti pirmieji Lietuvos kančių 
atminimo paminklai, kuriuos kuria 
parko architektas Kęstutis Pempė 
ir kurių bus 14, atitinkančių Kristaus 
kančių stotis. Skulptūrinės kompo
zicijos atspindės laikotarpius nuo 
kryžiuočių laikų iki dabar.

Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių dienoje Vilniuje buvo ir specialių pasirodymų

Pasaulio lietuvių dainų šventė
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lygumėlėje atvežti du kelmai, 
ant kurių užsilipę paaugliai dzū- 
kiukai mėgina su maišais užtvoti 
vienas kitam, nustumti nuo kelmo. 
Aplink juokas, klegesys, patari
mai. Nelengva nedideliame kel
mo plotelyje išlaikyti pusiausvyrą, 
nenupulti.

O koks vaizdas į tikrą tvirtą, 
vežimą (suvalkietišką!), nutysusią 
vyrų eilutę prie statinės alaus 
vežime, į dailiai ant virvelių su
kabintas dešras, dešreles, kum- 
piukus ir mėlynuojančią didžiulę 
kaip pėdas rugiagėlių puokštę.

Akių atitraukti negali. Senų
jų meistrų teptuko vertas paveiks
las. Tai Suvalkija. Arba prieniškių 
kepta naminė duona. Kone kalnai 
juodos, baltos duonos kepalų, 
prie jų ilga ilga eilė. Mūsų Dzū
kija - Čiurlionio žemė. O kur 
baigiasi Aukštaitija, prasideda 
Žemaitija, sunku pasakyti. Anot 
vienų - aukštaičiai po žemaičių 
padu pakliuvo, anot kitų - at
virkščiai...

Kaip bebūtų, šių eilučių au
torė medų iš Raseinių bityno 
pirko prie stalo, pastatyto... 
Aukštaitijoje. Vaikų linksmybei 
galo nebuvo, važinėjo “pony” 
pakinkyti į vežimukus.

Ilgomis eilėmis išsirikiavo 
amatininkai su savo dirbiniais. 
Labai daug įvairiausių pintinių, 
pintinėlių, gintaro, audinių, kalvių, 
odos, medžio, šiaudų dirbinių. 
Antai du pagyvenę anglai mata
vosi iš šiaudų pintas kepures - 
pasukaliojo į šalis, kilstelėjo 
aukštyn, truktelėjo žemyn, nusi
pirko. Patiko. Žmonių daug, eina, 
klausosi, žvalgosi, kalbasi. Kal
basi įvairiom kalbom: lietuvių, 
rusų, vokiečių, anglų. Keista, 
nei čia, nei kituose renginiuose 
neteko girdėti lenkų kalbos. Ši
tai tautinei mažumai neįdomu? 
Atsitvėrusi kiniečių siena?

Liepos 4-osios šventės pa
kopėlė užkopė j Kalnų parką, į 
nuostabų Vilniaus kampelį, kur 
vyko ansamblių vakaras tema 
“Ein saulelė apie dangų”. Vakaro 
direktorė - Genovaitė Juknevi
čienė, meno vadovas Pranciškus 
Budrius; muzikantų per 3000, 
didesnė jų pusė - moksleiviai.

Etnografinės įvairybės
Programos, sudarytos iš “Lie

tuvos” ansamblio kūrinių, liaudies 
muzikos aukso fondo, šventei 
parašytų dalykų, pradžioje atsi
remta į kalendorinius papročius, 
Joninių nakties pasakojimus, 
jos burtus. O pačioje pradžioje 
vyko aukštaičio A. Grašio-Bračo 
iš pa Utenas ir žemaitės, Raseinių 
magdelės V. Našlėnienės, šmaikš
tus pasišnekėjimas “Kas bus, 
kas nebus...” (Gaila, atsisakyta 
Maironio Magdės vardo. Pabi
jota, nepatiko? Tai gal imsim 
sakyti Geležinis vilkelis, nebe 
vilkas, ar Telšių pliumpelis, nebe 
pliumpis?) Pasišnekėjimas bai
gėsi tikro žemaičio premjero G. 
Vagnoriaus pakvietimu pakal
bėti. Po to įsisiūbavo kalendori
niu papročiu vaizdai.

Sunku beišskirti, kas gražiau, 
įdomiau, smarkiau. Be galo nuo
širdžiai, ištisinių plojimų palydėti 
buvo J. Gaižausko, V. Juozapai- 
čio, A. Bražinsko “Rožės žiede
lis”, valsas “Tik tau”, “Vasiliaus

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais 

ko polka”. Pabaigoje - žaismingi, 
spalvingi fejerverkai, ištiškę, pa
žirę danguje, kuriuo ramiai, oriai 
plaukė sau priešpilnis.

Šokių diena
Liepos 5 d. Žalgirio stadione 

viešpatavo šokiai. Tą dieną, kaip 
paprastai sekmadieniais vidudie
nį, radijas transliavo Mišias, šį
syk iš Kauno. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius savo pamoksle dieg- 
te diegė mintį kurti Dievo kara
lystę žemėje. Pabrėžė - kurkime 
ją seime, savivaldybėse, prekyboje, 
visur, kur yra Dievo pasiuntinys. 
“Šitaip suprasta Dievo karalystė 
man atrodo kur kas svarbesnė 
už įstojimą į Europos sąjungą. 
Melskimės už nenugalimą norą 
kurti Dievo karalystę savo šir
dyse”. O kad taip veržtumės į ją 
kaip į Europos sąjungą...

Šventės tema, apėmusi rugio 
kelią nuo želmens iki duonos, 
pavadinta “Slaunasai žolyne, ru
geli”, skirta liaudies šokio pat
riarcho Juozo Lingio gimimo 
80-čiui, pirmosios tautinių šokių 
šventės, įvykusios Kaune 1937 m., 
60-čiui. (Šokių meno vadovė 
Laimutė Kisielienė, dailininkas 
Audrius Mickevičius).

Vejoje šoko per 6,000 šokėjų 
- 332 Lietuvos šokių grupės ir 
399 šokėjai iš Argentinos, Aust
rijos, Brazilijos, JAV, Kanados, 
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos.

Įvadas į rugio kelio sakmę 
“Ladumai” teatrališkai atskleidė 
pagonybės laikų papročius (mu
zika - klaipėdiškio kompozito
riaus Alvydo Re mėsos). Buvo 
kriviai, aukojimas, rąsto tempi
mas, buvo iš šiaudų nupintos 
aukštos, elegantiškos rugių bobos 
su žalumynų kupetom ant galvos, 
pergnybtos per liemenį. Tris šo
kius - “Du gaidelius”, “Molčių”, 
“Malūnėlį” - šoko vaikai.

Žmonių daug, labai daug. 
Rugelio kelio pažiūrėti atėjo 
prezidentas V. Adamkus, buvęs 
prezidentas A. Brazauskas, seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. Šalia 
manęs sėdi gal šešiametė rusiukė 
su mama. Kaip ploja abi, iš visos 
širdies! Tuo tarpu dangus juodas, 
juodas, net slegia. Atrodo tuoj 
tuoj negailestingai prapliups. Už
gęsta prožektoriai, ir dangaus 
juodume pažyra šimtai žvaigždžių, 
į veją susirenka visi visi. Iš tik
rųjų įdomu, įspūdinga! Išėjus iš 
stadiono, taip pat įspūdingas 
vaizdas: kitoje Neries pusėje ant 
Gedimino kalno tvirtas, šviesos 
nušviestas bokštas su plevėsuo
jančia trispalve.

Mindaugo diena
Paskutinė šventės dalis - 

dainų diena Vingio parke. Jos 
tema “Dėl tos dainos”. Diena 
prasmingai sutapo su Mindaugo 
karūnavimo (prieš 745 metus), 
valstybės dienos renginiais, per
sikėlusiais nuo Juozapinės kalno 
Medininkuose į Vilnių.

Jos programoje pirmiausia 
Mišios, toliau seimo pirmininko 
sveikinimas Nepriklausomybės 
aikštėje. Ten ir miestų miestelių 
vėliavų iškilmė. Po to jų eitynės 
Gedimino prospektu į Daukan
to aikštę, kur vyko valstybės vė
liavos pakėlimas, kur sveikino 
Respublikos prezidentas V. Adam
kus. Savo kalboje, atsirėmusioje 
į istoriją, jis ypač kėlė pilietiškumo 
svarbą, jo lygį senojoje mūsų 
valstybėje, stebinusį užsieniečius. 
Prezidentas pabrėžė - valstybė 
tai laisvų piliečių kūryba.

Aikštė pilnutėlė; girdėti be
sidalijančių įspūdžiais anglų, vo
kiečių, rusų kalba. Nuaidi trys 
šūviai iš muziejinės, atgabentos 
patrankos, paskui katedros aikš
tėje operos ir baleto teatro solis
tų koncertas. Be kitų, dainuoja 
tenoras Edgaras Prudkauskas 

(dar V. Noreikos studentas; įsi
dėmėkime šią pavardę, jaunuolio 
turėtų laukti didelė ateitis). Labai 
vykusiai apipavidalinta scena, 
vyrauja baltos, juodos ir aukso 
spalvų derinys, už scenos - Gedi
mino paminklas, o šalia scenos
- miestų miestelių ir Lietuvos 
vėliavos.

Aikštėje susirinkusius valsty
bės dienos proga sveikino sostinės 
meras Rolandas Paksas. Sveikino 
pakilęs į padangę kartu su kitais 
dviem lakūnais - Leonu Joniu ir 
Robertu Noreika. (Beje, sveiki
nimas iš padangės tai Jurgio 
Kairio sumanymas, du lėktuvai 
jo). Tarp katedros ir sporto rūmų 
trys lakūnai “rašė” sveikinimo 
eilutes - vartėsi, smigo, tai vienu 
tai kitu sparnu mojo, žiūrint net 
pagaugai ėjo. (Spauda pranešė, 
kad, R. Paksui leidžiantis, užsi
kirto važiuoklė, vos neatsitiko 
nelaimė...).

Pagaliau dainų programa
Popiet, 15 vai., prasidėjo Dai

nų šventės dalyvių eitynės į Vingio 
parką. Spalvingos, gražios, įspū
dingos, paskutinės XX a. Ėjo per 
14 tūkst. Lietuvos ir išeivijos 
dainininkų. Vingio estradoje 
jiems pritarė du orkestrai, jie 
dainavo naujas lietuvių kompo
zitorių dainas ir iš senojo aukso 
fondo. (Dienos meno vadovas - 
prof. Petras Bingelis.) Dangus 
buvo nusiteikęs labai nešven
tiškai - lijo, lijo, lijo... Vienu me
tu parką taip gražiai apskliautė 
net dvi laumės juostos. Bet 
dainininkų, ypač jaunųjų, ma
žųjų, nuotaika nė kiek “nesu
šlapo”: kone po kiekvienos savo 
dainos jie skandavo “pakartoti”, 
“ačiū, ačiū”. Dainų klausėsi, jos 
dainininkus sveikino prezidentas 
V. Adamkus.

Baigėsi beveik penkias dienas 
trukusi viso pasaulio lietuvių 
šventė. Į trečiąją šokėjai, daini
ninkai rinksis po ketverių metų
- 2002 m. Apie ją galvojama jau 
dabar, jau paskelbti konkurso - 
XXI š. chorinės dainos ir liaudies 
šokio nuostatai.

Po šventės
Dainų šventėje daugiausia 

dalyvių buvo 1985 m. - 38,856. 
1994 m. įvyko pirmoji pasaulio 
lietuvių dainų šventė; dalyvavo 
per tūkstantį lietuvių išeivių iš 
JAV, Kanados, Latvijos, Aust
ralijos, Lenkijos, Rusijos, Gudi
jos ir kitų šalių.

Išeivijos šokių grupės meno 
koordinatorės “Gintaro” meno 
vadovės Ritos Karasiejienės įspū
džiai (dar prieš dainų dieną) - 
labai geri. “Mano vaikai į tą lietų 
reagavo taip: sakė, kad tai jų 
krikštas. Grįžę į Torontą kitus 
šokėjus skatino būtinai nuva
žiuoti į Lietuvą ir į dainų šventę”.

1998 m. Antrosios pasaulio 
lietuvių dainų šventės direktorius 
Juozas Mikutavičius: “Kultūros 
ministerija visoms programoms 
paskyrė tik 53% reikiamos sumos 
(...) Į neviltį mane varė neaišku
mas: duos neduos, gausim ne
gausiai...” Kad ministerija pasa
kytų jog pagaliau duos”, prireikė 
dviejų ilgų, piktų, mirtinų susi
rėmimų”.

Šventės vertinimai Seimo rū
muose akivaizdžiai, net organi
zacinio komiteto vadovų, vengta 
bent kiek atviriau, šilčiau, drąsiau 
pasidžiaugti - artėja Dainų šven
tė! Prezidentūroje ir vyriausy
bėje kitokia atmosfera, sakyčiau 
labai nuoširdi ir supratinga”.

Apie ateitį: “Klaipėdiečiams 
pasiūlyta priimti Baltijos ir Skan
dinavijos šalių festivalį 2002 m. 
Po šventės Klaipėdoje visi festi
valio dalyviai atvažiuotų į Vilnių 
(...) Kitų valstybių menininkai 
pasiūlymą sutiko su entuziazmu”.

EDMUNDAS PETRAUSKAS
Per 45 metus JAV-se buvu

siam “grinoriui” Valdui Adamkui 
tapus antruoju pokomunistinės 
Lietuvos prezidentu, pasaulinė 
vakariečių spauda įvairiomis spal
vomis aprašė jį. Gan kritiškai jį 
apibūdino anglų “The Econo
mist”, tik jam laimėjus prezi
dentinius rinkimus.

JAV-se leidžiamas, bet plačiai 
skaitomas savaitinis žurnalas 
“People” 1998 m. birželio 20 lai
doje suglaustai su trimis gražiomis 
nuotraukomis pristato V. Adam
kų, naująją Lietuvos “galvą”, 
kuriam namai buvo Čikaga per 
45 metus jo 71 metų gyvenimo.

Toliau rašoma, kad Lietuvai, 
daug sunkumų patyrusiai, iš so
vietų “globos” išsilaisvinusiai 
respublikai, iškentėjusiai pusšimtį 
metų okupacijos, komunizmą, 
atkaklus Adamkus rinkiminiame 
vajuje žadėjęs išlyginti politinius 
krašto konfliktus.

Nuo prezidentūron įvesdini
mo vasario 26 (dieną po JAV 
pilietybės atsisakymo), Adamkus 
kuklų asmeninį stilių tęsia ir di
dingoje darbovietėje, XIV š. 
Rusijos carų gyventuose rūmuose. 
Jo automobilis - tik praktiškas 
“Volvo”, o žmona - “prezidentie
nė” apsipirkimui eisianti pėsčio
mis. Retai vakaroja ne namuose, 
nes Adamkus įsitikinęs, kad 6 
asmenys, skirti jo saugumui, la
biau patenkinti su savo šeimomis 
namuose.

V. Adamkus, išsiskyrusių Lie
tuvos karininko ir valstybės tar

Karaliaučiaus sritis - grėsmės šaltinis
Patalinė amerikiečių klaida - pavedimas Rusijai valdyti Karaliaučių

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Baigiantis Antrajam pasauli
niam karui ir rusų kariuomenei 
užėmus Karaliaučiaus miestą bei 
sritį, Vakarų sąjungininkai sutiko 
leisti Sovietų Sąjungai valdyti šį 
kraštą iki bus pasirašyta taikos 
sutartis.

Tačiau Sovietų Sąjunga, 
matydama šios srities ateities 
strateginę ir politinę naudą, net 
nesirengė ir negalvojo po karo 
grąžinti šią sritį tikriesiems savi
ninkams.

Vakarų politikai net negal
vojo panaudoti griežtesnį žodį 
prieš tuometinę Sovietų Sąjungą, 
nes tuo metu ji buvo didžiausia 
vakariečių draugė.

Dėl tokio patvarkymo bran
duoliniai Rusijos ginklai atsidūrė 
prie Lietuvos sienos.

Karaliaučius yra rakštis Lietu
vos akyse. Per Lietuvos teritoriją 
ir ateityje neišvengiamai vyks 
kariniai Rusijos transportai.

Lietuvos įstojimas į ŠAS 
(NATO) irgi bus kliudomas, nes 
Rusija jau dabar pabrėžia, kad 
Rusijos kareivių skaičius Kara
liaučiaus srityje yra tiesioginiai 
susijęs su Baltijos šalių pozicija 
ŠAS rėmuose. Kitaip sakant, 
jeigu Baltijos šalys norės tapti 
ŠAS narėmis, Kremlius “imsis 
atitinkamų priemonių”.

Birželio pradžioje Rusija pra
dėjo perginkluoti Karaliaučiaus 
krašte dislokuotus priešlėktuvinės 
gynybos padalinius. Baltijos laivy
no Molodečno brigados aštuntas 
divizionas, pridengiantis Kara
liaučiaus sritį iš oro, gavo mobi
liųjų zenitinių raketų komplek
tą S-300 PS. Kaip laikraščiui 
“Ruskij Telegraf” pranešė Balti
jos laivyno štabas, iki 1998 metų 
pabaigos šiais komplektais bus 
apginkluoti ir kiti Molodečno 
brigados divizionai. Tada Kara
liaučiaus kraštas bus “vienas iš 
stipriausių Rusijos priešlėktuvinės 
gynybos rajonų”.

Tokius Maskvos veiksmus 
reikia laikyti atsakymu į ŠAS 
plėtrą. Kremlius seniai grasina, 
kad bus priverstas imtis “atsako
mųjų gynybos pobūdžio veiksmų”.

1997 metų pabaigoje Kara
liaučiaus srityje buvo sudaryta 
vadinamoji karinė gynybinė gru
puotė. Buvo skelbiama: ji turi 
ginti regioną iš jūros, oro ir sau
sumos. Į grupuotę įeina dalis 
rusų Baltijos karinio laivyno, II- 
osios gvardijos armijos pakrantės 
ir sausumos bei oro laivyno da
liniai. Tiesa, kaip rašo “Ruskij 
Telegraf’, gynybos ministerija iki 
šiol nežino, kokio dydžio bus ta 
grupuotė. Galima būtų teigti, 
kad kariškiai senu įpratimu ne
nori išduoti savo šalies gyvento
jams Vakarams žinomos paslap

nautojos sūnus, augęs Kiaune. 
Lietuvai tapus sovietų ir nacių 
auka, redagavo pogrindinį jauni
mo laikraštėlį ir bandęs organi
zuoti grupę kovai su sovietais.

Grįžtant sovietams į Vilnių, 
paskutiniu vokiečių kariuomenės 
evakuaciniu traukiniu, pasiekęs 
Vokietiją, kur vėl radęs motiną, 
ir patėvį ir du jų vaikus pabėgėlių 
stovykloje. Emigravęs 1949 m. į 
JAV-bes su savo giminėmis, su 
vienu lagaminu ir 5 doleriais. 
Pasirinkęs Čikagą, kur buvo jau 
stipri lietuvių bendruomenė. 
Dirbęs automobilių gamykloje, 
vakarais mokėsi Ilinojaus tech
nologijos institute, kur gavęs ci
vilinės inžinerijos diplomą.

Vėliau, jau dirbdamas EPĄ, 
Adamkus nepraleisdavęs progų 
vykti į Lietuvą su darbo projektais 
ir kreipiantis per “Amerikos bal
so” radiją. Adamkus sakąs: “Aš 
buvau įsitikinęs, kad diena ateis, 
kai mano kraštas bus laisvas”. 
Ta diena išaušo 1990 m.

Straipsnį baigdami, autoriai 
pažymi, kad nepaisant socialinių 
ir finansinių Lietuvos sunkumų 
V. Adamkus optimistiškai žvelgia 
į Lietuvos jaunimą, kuris išlaikęs 
savo kalbą ir kultūrą per penkias
dešimtmetį sovietų okupacijos, su 
kuria jaunas būdamas ir vėliau 
Adamkus kovojęs. “Šie žmonės 
niekados nepasiduos” - sako jis.

Straipsnį puošia didelė nuo
trauka su jaunimu aikštėje šokant 
ratelį, su žmona namuose Vilniu
je ir 1956 m. su viceprezidentu 
Nixon’u.

ties, tačiau šį kartą tai veikiau 
ne karinio, o politinio pobūdžio 
problema.

Tiesa, 1997 m. gruodžio 2 d. 
Rusijos prezidentas Borisas Jel
cinas Stockholme pareiškė: iki 
1999 m. sausio 1 d. sausumos ir 
jūros grupuotės Rusijos šiaurės 
vakaruose bus sumažintos 40%. 
Tačiau viena sako Rusijos prezi
dentas, o visai kita daro Rusijos 
kariškiai. Pasak jų, Vakarai neat
siliepė į tokį Maskvos žingsnį, 
todėl net jei ar mija bus mažinama, 
Karaliaučiaus sritis turi būti pa
tikimai ginama. Pirmą kartą apie 
tai gegužės pabaigoje prašneko 
Gynybos ministerijos tarptauti
nio karinio bendradarbiavimo vy
riausias valdybos viršininkas ge
nerolas pulkininkas Leonidas Iva
novas. Jis pareiškė: Rusija anaip
tol nesusitaikė su ŠAS plėtra ir, 
jeigu Baltijos valstybės vis dėlto 
taps kandidatėmis į ŠAS nares, 
Maskvos reakcija bus griežta. Ne 
tik gali būti padidinta Karaliau
čiaus srityje dislokuota kariuome
nė - Rusija gali atsisakyti kai 
kurių įsipareigojimų “dėl takti
nių branduolinių ginklų”. Kitaip 
tariant, į Karaliaučius kraštą bus 
grąžinti branduoliniai užtaisai.

Kariniai specialistai atkreipia 
dėmesį į tai, kad dabar priešlėk
tuvinės gynybos daliniai išfor
muojami beveik visoje Rusijoje. 
Išimtis - tik tie daliniai, kurie 
pridengia iš oro branduolinių 
ginklų nešėjų (lėktuvų ir raketų) 
dislokavimo vietas bei branduo
linių ginklų sandėlius. Tiesa, 
Rusijos karinio jūrų laivyno vy
riausias admirolas Vladimir Ku- 
zojedov neseniai paaiškino, kad 
dabar rusų Baltijos laivynas turi 
ginklų, kuriems tinka branduo
liniai šaudmenys, tačiau tokių 
šaudmenų dar neturi. Branduoli
nės galvutės esą laikomos specia
liuose sandėliuose ir į Baltijos 
laivyno bazes gali būti atgabentos 
tik “iškilus pavojui”: jeigu labai 
paaštrėtų tarptautinė būklė.

“Ruskij Telegraf’ teigia, kad 
Maskva pasirengusi atsisakyti 
minėto principo. Gynybos minis
terija esą susirūpinusi, kad visi 
kariniai kroviniai Karaliaučiaus 
krašte dislokuotai kariuomenės 
grupuotei gabenami per Lietuvą, 
taigi “iškilus pavojui” to daryti 
nebebus galima (Lietuva uždraus 
karinį tranzitą). Todėl Maskva 
veikiausiai nuspręs grąžinti į 
Karaliaučiaus kraštą taktinius 
branduolinius ginklus. Traukiniai 
su šiais ginklais irgi važiuos per 
Lietuvą.

Belieka klausimas; ar šiuo 
atveju karinė Lietuvos vadovybė 
laikysis Lietuvos teritorijos ne
pažeidžiamumo principo, ar į tą 
visa dėl Rusijos baimės žiūrinės 
pro pirštus?

mailto:tevzib@pathcom.com
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“Gyvųjų akmenų” grupė vadovauja giedojimui mistinėje 
konferencijoje; žemiau - jaunimas mistinėje konferencijoje Panevėžio 
mieste

Naujas pavasaris Lietuvoje II
Misijinės kelionės įspūdžiai, patirti besilankant Lietuvoje susitikimuose su jaunimu 
ir įvairiais žmonėmis. Lietuvoje daug skausmo, bet yra ir daug evangelinės šviesos

Vidinės varžybos Tėvynės sąjungoje 
“Kažkas negero dedasi Tėvynės sąjungos karalystėje” - 
sakytų Šekspyras, jei gyventų Vilniuje. Apie nesutarimus 
valdančios partijos viduje rašo Rokas M. Tracevskis 

“The Baltic Times” 1998.VI.18 laidoje

VYTAUTAS P. ZUBAS

Abu Tėvynės sąjungos va
dovai - seimo pirmininkas V. 
Landsbergis ir ministeris pirmi
ninkas G. Vagnorius teigia, kad 
tarp jų nėra jokio nesutarimo. 
Tačiau apie vykstančias jų tarpe 
varžybas kalba visa Lietuva.

G. Vagnorius šiais metais 
atleido vidaus reikalų ministerį 
Vidmantą Žiemelį, sveikatos 
min. Juozą Galdiką ir panaikino 
Laimos Andrikienės vadovauja
mą Europos reikalų ministeriją. 
Žiniasklaida visus tris buvusius 
ministerius laiko “Landsbergio 
žmonėmis”. Tarp naujai paskir
tųjų, įskaitant Stasį Šedbarą vi
daus reikalų ministerijoje, yra 
Laurynas Stankevičius, naujas 
sveikatos reikalų ministeris. Jis 
priklauso LDDP ir buvo minis
teris pirmininkas iki 1996 m. 
seimo rinkimų, kuriuos laimėjo 
“TS”.

Tuos pakeitimus G. Vagno
rius padarė nepasitaręs su sei
mo pirmininku, kai šis buvo už
sienyje. Juokaujama, kad mėgs
tantis keliauti Landsbergis da
bar nebedrįs užsienin išvažiuoti. 
Jis savo nepasitenkinimą išsakė 
per valstybinę televiziją. “Daug 
kas pastebėjo, kad tai buvo pa
daryta siekiant parodyti savo 
aroganciją, jog svarbūs politi
niai sprendimai buvo padaryti 
be mano žinios ar partijos poli
tinio komiteto pritarimo” - sa
kė Landsbergis TV laidoje. 
“Kai aš matau, kad min. pirmi
ninkas ne visada nori su manim 
bendradarbiauti ar teirautis ma
no nuomonės bei patarimo 
bendrų sprendimų atvejais, ma
nau, kad tai nenaudinga mūsų 
kraštui.”

G. Vagnorius viešai panei
gia nesutarimus su Landsbergiu 
ir kalba tik apie “taktinius skir
tumus”. Politiniai stebėtojai 
mano, kad varžybas tarp val
dančios partijos politikų skatina 
skirtingos finansinės pažiūros. 

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

. Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

Manoma, kad šiais metais prasi
dėjęs didelių objektų privatiza
vimas atneš į kraštą dideles su
mas pinigų. (Čia gali būti trupi
nėlis tiesos. Pernai pavasarį bū
damas Lietuvoje mačiau TV 
diskusijas tarp Europos reikalų 
ministerės L. Andrikienės ir so
cialdemokratų seimo atstovo R. 
Dagio. Andrikienė buvo pasi
rengusi iš gautų lėšų atlyginti 
taupomose sąskaitose dingusius 
rublius. Dagys priešinosi saky
damas, kad parduodamas visuo
meninis turtas priklauso visiems 
krašto gyventojams, ne tik rie
bias taupomąsias sąskaitas turė
jusiems, V.Z.).

Seimo atstovė, buvusi Euro
pos reikalų ministerė L. Andri
kienė įtaria, kad G. Vagnoriaus 
ambicingi ėjimai rodo jo pa
stangas 2001 metų rinkimuose 
tapti Lietuvos prezidentu. 
“Min. pirmininkas stengiasi pa
rodyti, kad gali dirbti su visų 
partijų žmonėmis. O tai labai 
svarbu ateities prezidentui”. 
Taip kalbėjo per valstybinį radi
ją L. Andrikienė.

Lietuvos konstitucija sako, 
kad daugiau kaip pusei ministe- 
rių kabineto pasikeitus, seimas 
gali pareikšti nepasitikėjimą vy
riausybe. G. Vagnoriaus kabi
netas nuo 1996 m. jau priartėjo 
prie tos ribos ir dar vieną minis
terį pakeitus vyriausybė gali 
žlugti. G. Vagnoriaus ateitis yra 
didžiausios seimo frakcijos Tė
vynės sąjungos rankose, kur vy
rauja Landsbergio žmonės. Kai 
kurie tų žmonių jau dabar yra 
tikri, kad jų pačių parinktas mi
nisteris pirmininkas ilgai nebe- 
išsilaikys. “Vagnoriaus vyriausy
bė išsilaikys iki žiemos, tik jeigu 
pradės^ snigti rudenį”, laikraš
čiui “Šiaulių kraštas” pareiškė 
L. Andrikienė.

Kai kurie opozicijos atsto
vai seime taip pat pradeda kal
bėti apie Tėvynės sąjungos silp
nėjimą ir net žlugimą. “Konser-

VINCAS KOLYČIUS

Varginančios problemos
Po savaitės visi amerikiečiai 

išvyko atgal namo. Aš likau su 
“Gyvųjų akmenų” bendruome
ne ir dar 3 savaites kartu važi
nėjome ir tęsėm evangelizacines 
misijas. Teko lankyti įvairias 
maldos grupes ir pajusti žmonių 
alkį bei troškulį, ne tik fizinį, 
(nes ir toks yra), bet daugiau 
dvasinį.

Žmonėse yra daug vidinio 
skausmo. Ateina ir prašo maldų 
alkoholikai, kurie nepajėgia nu
sikratyti to įpročio. Ateina žmo
na ir sako, kad 28 metai, kai gy
vena su alkoholiku vyru ir jau 
daugiau nebeiškenčia. Verkda
ma sako: “Norėčiau, kad čia, 
kur stoviu, žemė prasivertų ir aš 
pranykčiau”. Jeigu iki to priei
na, tai galim įsivaizduoti, kas 
darosi jos širdyje.

Kartą buvau pakviestas da
lyvauti, kaip jie save pavadino 
“šeimų su problemomis” susi
rinkime. Susirinko 10 šeimų ir 2 
moterys, kurių vyrų nebuvo. 
Dvi šeimos buvo išsiskyrusios 5 
metus, dabar vėl susitaikė ir 
kartu gyvena. Kita šeima, turi 2 
vaikus, dabar laukia trečio, bet 
jos vyras nenori to trečio kūdi
kio ir nuo vasario mėn. su žmo
na nekalbėjo. Meldžiantis su 
abiem kartu įvyko susitaikymas.

Kita moteris ištekėjo už vy
ro, kuris 15 metų buvo kalėji
me, o dabar alkoholikas. Susi
rinkimo metu jo nebuvo, jis dir
bo Vilniuje. Sekančią dieną jė
zuitų šventovėje Kaune per 5 
vai. Mišias priėjo ta moteris ir 
atsivedė vyrą, kuris netikėtai su
grįžo iš Vilniaus. Po Mišių nu
ėjom į zakrastiją melstis. Mal
dos metu jis pakvietė Jėzų į sa
vo širdį, paprašė maldų, kurias 
pats galėtų kiekvieną dieną kar
toti. Abu su žmona išėjo šypso
damiesi. Aš tikiu, kad Dievas jį 
išlaisvino. Ir kiek tokių!

Ateina jauna mergina, kuri 
kas savaitę eina pas psichiatrą, 
ir prašo maldų. Pradeda savo 
pasakojimą: “Esu 29 metų, 7 
metus gyvenau su vyru nuodė
mėje, turėjau abortą, man sun
ku, psichiatras nepadeda, ek
strasensai nepadeda. Ką dary
ti?” Meldžiamės kartu, pasikal- 
bam, kad Jėzus gydo, išlaisvina, 
kad Dievas myli ir vėl meldžia
mės. Pralinksmėja ir išsiskiriam. 
Po savaitės jos draugė man pa
sakoja, kad ji jau visai kitoks 

A. a. VANDOS DAUGIRDAITĖS-SRUOGIENĖS palaikus iš JAV j 
Lietuvą atlydėjo velionės vaikaitė Aušrinė Byla ir provaikaitė Alina 

“Respublikos” nuotr.

vatoriai nesugeba valdyti kraš
to, ir jų galimybės sekančiuose 
rinkimuose mažėja”. Taip sakė 
opozicinės LDDP partijos va
dovas Česlovas Juršėnas “TBT” 
bendradarbiui. Naujo seimo 
rinkimai turi įvykti 2000 metais. 
Euroskeptikas, nepritariantis Lie
tuvos įsijungimui į Europos są
jungą Rimantas Smetona, tauti
ninkų atstovas seime, norėtų, 
kad G. Vagnorius atsistatydin
tų. Esą, “Tėvynės sąjunga ras 
būdus orkestrą suderinti”.

Socialdemokratų atstovas 
seime R. Dagys mano, kad var
žybos vyksta tarp nuosaikiųjų ir 
radikaliųjų politikų. Jis tą pačią 
situaciją mato ir jo paties parti
joje bei pas koalicijos partne
rius krikščionis demokratus. 
“Vagnorius daugiau linkęs į 
nuosaikumą. Landsbergis - la
biau radikalus. Tas pats proce
sas vyksta ir kitose partijose. Aš 
nemanau, kad vidiniai nesutari
mai išstums vieną iš Tėvynės są
jungos vadovų - sakė Dagys. 
Politiniai apžvalgininkai mano, 
kad partijos skilimas būtų be
veik tikra Tėvynės sąjungos pra
žūtis. Ir Landsbergis, ir Vagno
rius savo nesutarimų stengiasi 
viešai nerodyti.

Tačiau nepriklausomi poli
tikai turbūt turi didžiausią pasi
sekimą Lietuvoje. Prezidentui 
Valdui Adamkui, nesurištam nė 
su viena partija, teko tarpininko 

žmogus, nebeina pas psichiatrą. 
Garbė Jėzui, kuris gydo, atlei
džia ir išlaisvina!

Daugybė panašių atvejų. 
Tiek daug skausmo, bet Dievo 
meilė yra tokia didelė, kad ma
tant Jo veikmę mano tikėjimas 
sustiprėjo dešimteriopai.

Konferencija Panevėžyje
Nuvažiavom su “Gyvaisiais 

akmenimis” į Panevėžį. Ten vy
ko konferencija vyresniųjų kla
sių gimnazistams, maždaug 12- 
18 metų. Prisirinko per 800 - 
pilna salė Alf. Lipniūno kultū
ros rūmuose.

“Gyvųjų akmenų” jaunuo
liai kalbėjo apie savo atsiverti
mą. Buvo įvairi programa su 
trumpais vaidinimais be žodžių, 
giesmės ir 3 trumpos kalbos: 
kalbėjo kun. Astijus Kungys, 
OFM, kun. Alg. Dauknys iš Pa
nevėžio ir aš. Mano tema buvo 
“Tėvo meilė”. Po to pasiskirs- 
tėm kampuose ir jaunimas atei
davo prašyti maldų. Prieina vie
nas, kokių 16-17 metų berniu
kas, ir sako: “Man Tėvo meilė 
yra nesuprantama. Aš neturiu 
nei tėvo, nei motinos, esu gry
nas našlaitis”. Prašo maldų.

Ateina kita mergaitė ir jos 
pirmieji žodžiai: “Manęs niekas 
nemyli. Tėvo neturiu, o mama 
manęs nekenčia”. Tai pasakiusi 
pradeda verkti. Tas skausmas 
toks didelis, kad ir man ašaros 
byra. Meldžiamės ir kalbam, 
kad ji suprastų ir pajustų Tėvo 
meilę, kad ji yra brangi Jo aky
se. Ir taip iš lėto atsiranda šyp
sena veide ir atsiskiriam.

Panašiai buvo ir Klaipėdoje, 
kur 65 jauni žmonės ėjo per Šv. 
Dvasios seminarą ir jiems teko 
kalbėti, kaip atsiverti Šv. Dva
sios veikmei.

Teko kalbėtis su “Panevė
žio balso”, “Kauno dienos” ir 
“Sandoros” redaktoriais, kurie 
turėjo įvairių klausimų apie Šv. 
Dvasios veikmę ir dvasinį atsi
naujinimą Lietuvoje. Yra labai 
populiarūs įvairūs parapsicholo- 
gai ir ekstrasensai Lietuvoje. 
Daug žmonių juos lanko, nekal
bant apie horoskopus, kuriuos 
spausdina beveik visi laikraš
čiai. Vyksta dvasinė kova. Ta
čiau mes žinome, kas yra Nuga
lėtojas - tas, kuris paaukojo sa
vo gyvybę ant kryžiaus, kad mus 
išlaisvintų.

Galima dar daug atskirų at
vejų prirašyti, tačiau viena yra 
aišku, kad tarp visų tų blogybių 
Lietuvoje yra daug šviesos.

vaidmuo tarp dviejų Tėvynės 
sąjungos grupių. Jo populiaru
mas ir politinis autoritetas paki
lo, kai įsivyravo taikingos nuo
taikos tarp besivaržančių gru
pių. Žurnalo “Veidai” paskelbti 
apklausos duomenys rodo, kad 
96% Lietuvos elito mano, jog 
Adamkus savo pareigas gerai 
atlieka. Didelis ir visos lietuvių 
visuomenės pasitikėjimas prezi
dentu - 76%. Vagnoriaus popu
liarumas siekia 74%, visuome
nės pasitikėjimas 53%. Lands
bergio populiarumas - 66%, pa
sitikėjimas - 36%. (Ateities ap
žvalgininkai tikriausia ginčysis, 
kodėl šviesi tautos atgimimo 
žvaigždė taip greitai ir skaus
mingai užgeso. Nežinia, kiek čia 
kaltas žvalgymasis į praeitį, ieš
kojimas atramos pas tremtinius 
ir išeivius, užmirštant, kad Lie
tuva išsilaikė gyva ne Sibiro tai
gose ar Čikagoje, bet savame 
krašte, V.Z.).

Pagaliau yra ir manančių, 
kad visas varžybų reikalas be 
galo išpūstas. “Įtampa tarp 
Landsbergio ir Vagnoriaus išky
la ir vėl išnyksta, bet jų santy
kiai pasilieka normalūs. Aš ne
matau mūsų partijai jokių blogų 
perspektyvų”, “TBT” bendra
darbiui pareiškė Tėvynės sąjun
gos seimo atstovas Bronius 
Kuzmickas. “Daug triukšmo dėl 
nieko?” Gal ir šitaip Šekspyras 
būtų įvertinęs Tėvynės sąjungos 
nesutarimus.

Apie tai nerašo spauda, mažai 
kas kalba, bet tos šviesos neuž
goš jokia tamsa.

“Gyvieji akmenys”
“Gyvųjų akmenų” bendruo

menė atlieka didelį darbą Lie
tuvos dvasinio atgimimo srityje. 
Jų veikla dabar apima visą Lie
tuvą. Jie lanko atskiras maldos 
grupes, važinėdami senu auto- 
busėliu “Mazda”, kurį nusipirko 
Kanados ir JAV geradarių gau
tomis aukomis. “Mazdai” jau 
reikia pagrindinio remonto, 
apie $1000, bet jie tų pinigų ne
turi.

1998 m. Gavėnios pradžioje 
jie pradėjo versti iš anglų k. žur
nalą “The Word Among Us” - 
“Žodis tarp mūsų” ir jį leidžia 
lietuvių kalba. Tai kasdieniniai 
skaitiniai pagal vieną tos dienos 
Mišių skaitinį. Tai leidinys, kaip 
arkivysk. S. Tamkevičius sako, 
kokio seniai mums reikėjo ir jo 
laukėme. Jis platinamas parapi
jose ir katechetų tarpe, taip pat 
ir lietuviškose parapijose JAV 
ir Kanadoje. Kadangi joks kata
likiškas leidinys Lietuvoje iš sa
vęs neišsilaiko, tai vieno nume
rio nuostoliams padengti reikia 
$500 JAV. Ieškom mecenatų, 
kurie galėtų vieną numerį ar jo 
dalį padėti išleisti. Aukas gali
ma siųsti per Prisikėlimo para
piją Toronte, arba per V. Koly- 
čių (86 Glenholme Avė., To
ronto, M6H 3B1). Parapija iš
duoda kvitus dėl pajamų mo
kesčių.

Taigi ateina naujas pavasa
ris į Lietuvą iš lėto, bet tikrai 
ateina. Aš dėkoju Dievui už ga
limybę ten nuvykti ir dvasiškai 
atsigaivinti, matant nuostabų 
Dievo veikimą ir Jo meilę vi
siems žmonėms.

(Noriu dar pridėti, kad savo 
kelionėms nenaudoju nė vieno 
dolerio iš surinktų aukų “Gyvie
siems akmenims”).

Gyvenimas išskyrė, mirtis sujungė
A.a. istorikė VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ iš amžinojo poilsio 

vietos Amerikoje perkelta į
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 

Vilnius
v 1998 m. liepos 1 d. į Lietuvą 

iš Čikagos buvo parvežta urna su 
Vandos Daugirdaitės-Sruogienės 
(1889.VIII. 16-1997.11.10) pele
nais, o palaidota ji liepos 2 d. 
Vilniuje, Rasų kapinėse, šalia 
rašytojo Balio Šruogos. Įvykdyta 
buvo paskutinė JAV, Lemonte, 
mirusios valia - amžinojo poilsio 
atgulti šalia vyro, lietuvių litera
tūros klasiko Balio Sruogos 
(1896.II.2-1947.X.16). Tuo pasi
rūpino vienintelė B. ir V. Sruogų 
dukra Dalia Sruogaitė-Bylaitienė. 
Urną atlydėjo vaikaitė Aušrinė 
Byla ir provaikaitė Alina.

V. Daugirdaitė-Sruogienė ta
lentinga, be galo kruopšti, darbšti 
istorikė, profesorė, filosofijos 
mokslų daktarė (daktaratą ap
gynė 1948 m. Bonn’os universi
tete). JAV gyveno nuo 1949 m. 
Yra parašiusi ne vieną istorijos 
darbą. Jos Lietuvos istorijos va
dovėlis gimnazijoms susilaukė 
aštuonių laidų (leistas Lietuvo
je, Vokietijoje, JAV). Lietuvos 
moksleiviai iš jo tebesimoko iki 
šiol. Be vadovėlio minėtini “Lie
tuva amžių sūkuryje”, (1956), 
“Lietuvos istorijos bruožai” 
(1962), “Lietuvos steigiamojo sei
mo veiklos tyrinėjimas” (1975), 
be to - chrestomatija, daugybė 
straipsnių, skirtų išeivijos kultū
riniam gyvenimui. Kartu su dukra 
Dalia išleido knygą “Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose” (1974 m. 
Čikagoje, 1996 m. - Vilniuje). 
Dar prieš karą, 1938 m., už pe
dagoginę ir kultūrinę veiklą buvo 
apdovanota Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu. 
Balio Sruogos parašytos istorinės 
dramos buvo įkvėptos jos tyrinėjimų.

Išeivijoje buvo “Lietuvių en
ciklopedijos” bendradarbė, mo
kytojavo Detmolde, Čikagoje, 
kartu su kitais rūpinosi suorga
nizuoti Čikagos aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą, vėliau aukš
tesniuosius lituanistikos kursus 
(nuo 1959 m. - institutas, kuriame 
ji dėstė). Visą savo ir B. Sruogos 
archyvą atidavė Lietuvai, kartu 
su dukra atsisakė paveldėjimo 
teisių į namą Kaune, kad jame 
toliau veiktų Sruogos muziejus. 
Dukra Dalia Bylaitienė (Byla) 
yra įsteigusi V. Daugirdaitės- 
Sruogienės stipendiją Lietuvos 
istoriją studijuojančiam jaunimui. 
Aušrinė Byla į anglų kalbą išvertė 
B. Sruogos “ĖJievų mišką”.

Lietuvoje, Rašytojų sąjun
goje, urna ant pakylos apsupta

Tėviškės žiburiai«1998.VII.28»Nr.31-32(2526-2527) • psl. 3

Antrosios pasaulio lietuvių dainų šventės folkloro dienos muzikantai
Nuotr. “Respublikos”

Meno turtų likimai Lietuvoje
Pagrobtas kunigas Ričardas Mikutavičius su jo 

meno brangenybėmis, paskelbtas milijoninės 
vertės radinys Vilniaus katedroje

AURELIJA M.
BALAŠAITIENĖ

Paskutiniuoju metu visą Lie
tuvos žiniasklaidą užliejo ir tra
giško, ir džiaugsmingo įvykio 
banga, dar neišaiškinus kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus ir jo meno 
turtų likimo, o tuo pačiu metu 
paskelbus apie nuostabių meno 
ir brangenybių lobių atradimą 
Vilniaus katedros sienose.

Kun. Ričardas Mikutavičius 
yra gerai pažįstamas abiejose 
Atlanto pusėse, taip pat pasirodęs 
kaip poetas ir ypatingai pasižy
mėjęs nepaprastai turtingu meno 
rinkiniu, kurio vertė siekianti per 
keturis milijonus dolerių. Vienu 
metu jis buvo nubalsuotas kaip 
populiariausias Kauno asmuo.

Turėjau garbę ir aš lankytis 
jo Aušros alėjos bute ir gėrėtis 
meno paveikslais bei skulptūro
mis, kurių tarpe buvo XIX am
žiaus Pierre Bernasconi marmu
ro skulptūra “Liūdesys”, Phillipe 
VanDyke medyje tapytas paveiks
las “Vyras su taure rankoje”, XII 

Lietuvą ir perlaidota Rasų kapinėse 
gausybės baltų gėlių, lyg marių 
putos. Dega žvakės, ant sienos 
su tautine juosta viduramžės mo
ters tautiniais drabužiais portre
tas. Taip pat tautiniais drabu
žiais vilkinčios gieda giedotojos 
(vadovė - Janina Bukontaitė; 
arkikatedros giedotoja). Priekyje 
- prezidento vainikas, kaspino 
įrašas trumputėlis - tik vardas ir 
pavardė, Valdas Adamkus, be jo
kių titulų. Atsisveikinti, pagerbti 
buvo atėjęs ir seimo pirmininkas 
V. Landsbergis.

Kitą dieną (liepos 2) žmonių 
daug, labai daug. Senąsias giesmes 
gieda tos pačios giedotojos, 
smuikuoja Andrius Krevnevičius. 
14 vai. urna išvežama į Rasas. O 
lauke lyja, drengia, apsitraukęs 
visas dangus. Sako, per B. Sruogos 
laidotuves dangus taip pat verkęs. 
Bet žmonių kapinėse daug, jie 
kantriai išstovėjo, išklausė kalbų 
(V. Sventicko, Rašytojų sąjungos 
pirmininko, A. Tylos - istorijos 
instituto direktoriaus, A. Bylos, 
K. Platelio - švietimo ministerio, 
mons. K. Vasiliausko). Pagerbta 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, 
pagerbti abu mūsų kultūros di
dieji. Jiems atiduota valandėlė 
Rasose. Žmonių būrys sulytų, 
peršlapusių su skėčiais, su baltom 
gėlėm, žvakėm stovėjo tylūs, 
kantrūs, orūs. Jie priminė M. K. 
Čiurlionio tapybos nuotrauką, jo 
paveikslų siluetus.

Tą pačią dieną Rašytojų są
jungoje įvyko atminimo vakaras, 
kuriame dalyvavo literatūrologas 
Darius Kuolys, prof. Meilė Luk
šienė, istorikai Ingė Lukšaitė, 
Egidijus Aleksandravičius, Juo
zas Tumelis, Sruogos muziejaus 
darbuotoja Angelė Galnaitytė, 
velionės mokiniai - Vincas Če
paitis, Sandra Pūtvytė-Kulnienė, 
vaikaitė Aušrinė Byla, aktorius 
Ramutis Rimeikis, pianistai Ro
bertas Bekionis, Nijolė Marcin
kevičiūtė, smuikininkas Artūras 
Šilalė. Vėl žmonių daugybė, net 
netilpo salėje, stovėjo, sėdėjo 
ant laiptų.

Praplaukė abiejų gyvenimas, 
veikla, sumanymai, kurių pa
grindinė spalva - sąžiningumas, 
kilnumas, suvokimas kas esi, kam 
dirbi. Visa tai siejosi su Daugirdų 
giminės herbu, nešamu eisenos 
į kapines priekyje, su moraliniu 
šios bajorų giminės įsipareigoji
mu. (Beje, duktė Dalia atsiuntė 
Lietuvos bajorų draugijai pa
kvietimą dalyvauti laidotuvėse. 
Draugijai atstovavo gydytojas J. 
Stankus).

amžiaus dailininko Jan Rutgers 
Neiuvello paveikslas “Tobijas 
išgydo tėvo akis” ir dar daugeliu 
kitų.

1998 m. liepos 3 d. rytą jo 
buto duris atrakinusi šeimininkė 
neberado kun. Mikutavičiaus, tik 
ant grindų numestą krūvą tuščių 
rėmų, iš kurių buvę išpjauti pa
veikslai. Įdomu, kad viename 
stalčiuje policija rado 2500 litų 
ir nebuvo rasta jokių įsilaužimo 
ar brutalumo pėdsakų bei ne
tvarkos.

Iki šiol dar nepavyko policijai 
ištirti, ar kun. Mikutavičius buvo 
nužudytas, ar pagrobtas... Tie, 
kurie tuos meno turtus pasigrobė, 
jei bus pakankamai apsukrūs, ga
lės praturtėti. Jau tardomi keli 
įtartini, meno rinkiniais besido
mintys ir kunigą Ričardą artimai 
pažinoję asmenys. Tačiau svar
biausia yra rasti jį gyvą ir sveiką, 
o su “Interpol” talka gal pavyks 
sugauti nusikaltėlius ir atgauti 
jų grobį.

Antroji, labai džiuginanti ir 
nuostabi žinia yra ta, kad Vilniaus 
katedros sienose buvo išsaugotas 
nepaprastos vertės brangenybių 
lobis, vertinamas per šimtą mili
jonų dolerių.

Dar sovietiniais laikais, 1985 
metų vasarą, buvo nutarta kated
roje įvesti oro vėsinimo sistemą. 
Prie darbų paskirti specialistai, 
prakalę vieną sieną, beveik ne
teko žado pamatę žvilgančius 
brangakmenis, auksą... Jie tuoj 
pat apie radinį pranešė Lietuvos 
Kultūros ministerijai, kuri atsiuntė 
archeologus su specialia apara
tūra tirti radinio. Panaudojus 
ultragarsį aparatą, toliau kitose 
sienose buvo rasti nepaprasti lo
biai, o prie jų radimo dalyvavęs 
Lietuvos Meno muziejaus direk
torius ir archeologas Romualdas 
Budrys ir visi kiti prisiekė apie 
tą radinį neprasitarti, kad nepa
tektų į Kremliaus rankas.

Daugiau kaip penkiolika me
tų išlaikę paslaptį, jie pagaliau 
nutarė apie tą radinį pranešti 
tautai ir parodyti dabartiniam 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui bei keliems aukštiems 
pareigūnams. Visus stebino ir' 
žavėjo barokinė XVII amžiaus 
monstracija ir auksinė, XVI am
žiaus nuostabiais ornamentais ir 
brangakmeniais papuošta auksinė 
taurė bei daugybė kitų brangeny
bių. Tai garsiausių Europos auk
sakalių darbai, taikomosios dai
lės šedevrai. Žinovai teigia, kad 
radinys viršija šimtą milijonų 
dolerių. Nėra abejonės, kad juo 
susidomės pasaulio archeologai, 
auksakaliai ir meno žinovai.

Šiuo metu visas turtas yra 
paslėptas nežinomoje vietoje, 
tačiau yra gyvybiškai svarbu, kad 
jis būtų saugomas nuo mafijos 
ir kitų piktadarių. Bent laikinai 
nepatartina. nors dalį to lobio 
rodyti muziejuje, kurį gali bet 
kas lankyti. Kaip bus parūpinta 
to turto apsauga? Atsižvelgiant 
dar į tai, kad nuo meno vertybes 
plėšiančių piktadarių nukentėjo 
kunigas Mikutavičius, tai tas lo
bis pareikalaus nepaprastos sar
gybos ir atsargos.

Negali atsigėrėti apie tą lo
bį žinojusių asmenų kantrybę, 
daugiau kaip penkiolika metų 
išlaikusių tą nuostabią paslaptį. 
Tačiau kodėl taip ilgai laukta? 
Gal žinantieji pagaliau įsitikino, 
kad Lietuva prezidento Adam
kaus rankose yra patikima, saugi 
ir verta to lobio.

Red. pastaba. “Lietuvos ai
do” (1998 m. 130 nr) praneši
mu, iš kun. R. Mikutavičiaus 
buto pagrobta 51 paveikslas, 7 
skulptūros, du XIX š. laikro
džiai, keletas dekoratyvinių si
dabro dirbinių. Spausdinant šį 
straipsnį dar nebuvo žinių apie 
kun. R. M. likimą.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
AIKŠTELĖS ŠUNIM VEDŽIOTI

Klaipėdoje, šiauriniame Miš
ko rajone, neseniai buvo įrengta 
aikštelė šunims vedžioti ir treni
ruoti. Tokių šešių arų šunims 
skirtų aikštelių Klaipėdoje jau yra 
keletas.-Tačiau miesto parkuose 
dabar gausėja perspėjimo ženklai, 
į juos draudžiantys atsivesti šunis.

PYPKININKŲ KLUBAS
Šiaulių miesto savivaldybė yra 

- įsteigusi pypkininkų klubą, kurio 
nariais gali būti Lietuvos piliečiai, 
sulaukę aštuoniolikos metų, su
mokėję įstojamąjį ir metinį nario 
mokestį. Pirmuoju pirmininku yra 
išrinktas Artūras Jarošas. Pypki
ninkų klubo nariai turi teisę orga
nizuoti ne tik savo, bet ir sporti
ninkų bridžo, teniso, šaškių, šach
matų, biliardo ir net kompiuteri
nių žaidimų varžybas.

APVOGĖ DAR NEPASTATYTĄ
Čekija ruošiasi statyti savo 

ambasadą Vilniuje. Tačiau išra
dingi vagys ją apvogė dar nepa
statytą, nusinešdami vielos tinklo 
tvorą, kuria buvo apjuostas Čekijos 
ambasadai įsigytas tuščias sklypas 
Žvėryne. Spėjama, kad tokia va
gyste galėjo susigundyti tik valka
tos arba alkoholikai.

PRIMINS AMFITEATRĄ
Nidos centre statoma katali

kų šventovė, suprojektuota vieti
nių architektų R. Krištapavičiaus 
ir A. Zavišos, turės vietos tik 
trims šimtams maldininkų. Ji bus 
grakšti, simetriška ir vasarą ati
darytomis sienomis primins amfi
teatrą.

DINGO CERKVĖS PAVEIKSLAI
Iš Kaišiadorių rajono Kruonio 

gyvenvietėje esančios cerkvės pro 
išlaužtas duris buvo išsinešta vie
nuolika iš didelių rėmų nupjautų 
paveikslų. Spėjama, kad tai yra 
vietinių vagių darbas, palietęs vie
tinius meistrus, dailėje neturinčius 
didesnio vardo. Tai yra jau antrasis 
įsilaužimas ton stačiatikių cerkvėn.

MAŽĖJA BENDROVIŲ SKAIČIUS
Molėtų rajone kasmet mažė

ja žemės ūkio bendrovių skaičius. 
Nepasikeitusį mažėjimą liudija ir 
šiemet turimos sėklos kiekis. Per
nykštei pavasarinei sėjai žemės 
ūkio bendrovės buvo paruošusios 
5.262 centnerius javų sėklos, o 
šiemet - tik 4.876 centnerius. 
Bulves šiais metais augina tik ūki
ninkai, kurių Molėtų rajone yra 
apie pusantro tūkstančio. Žemės 
ūkio bendrovėms bulvių augini
mas yra nuostolingas.

LINGVISTIKOS KABINETAS
Klaipėdoje, Lietuvos kari

nių jūrų pajėgu štabe, jau darbą 
yra pradėjęs lingvistikos kabine
tas. Jame anglų kalbos kursus 
lankys karinių jūrų pajėgų štabo 
ir laivų karininkai, Pamario gy
nybos VII-tojo dragūnų batalio 
no karininkai ir savanoriai Ka
binetas įrengtas su JAV ir Bri
tanijos lėšomis sumontuota 
vaizdo bei garso aparatūra, pa
rūpinta metodine medžiaga.

NAUJOS ORTODOKSŲ KAPINĖS
Utenos rajono savivaldybės 

skyrius paskyrė 30.000 litų akci
nei bendrovei “Utesta”, kuri 
prie Utenos kapinių įreugs ir at
skiras kapines ortodoksams. Lig 
šiol Utenos rajonas tokių kapi
nių dar neturėjo.

PARAMA TIRKŠLIAMS
Viesulas nusiaubė dabar jau 

tik gyvenviete vadinamą Tirkšlių 
miestelį Mažeikių rajone. Žmonės 
nenukentėjo, bet juos be pastogės 
paliko viesulo apgriauti pastatai. 
Vyriausybė iš savo atsargos fondo 
tirkšliečiams paskyrė 120,000 litų.

TURĖS PROFESINĘ SĄJUNGĄ
Radviliškio rajono sveikatos 

apsaugos darbuotojai vienbalsiai 
įsteigė savo profesinę sąjungą, 
priėmę įstatus, pirmininke išsirin
kę L Petrašiūnienę, vyr. medici
nos seserį ligoninėje. Steigiamaja
me susirinkime dalyvavusi Lietu
vos sveikatos darbuotojų profesi
nės sąjungos pirm. A. Baublytė 
pranešė, kad jos vadovaujamai 
profesinei sąjungai priklauso apie 
5.000 medicinos darbuotojų iš ra
jonuose veikiančių 30 profesinių 
organizacijų, o Radviliškyje įsteig
toji yra jau trisdešimt pirmoji vi
soje Lietuvoje.

ŽIAURU ŽALIAKALNY
Kauno Žaliakalnyje esančia

me Gėlių rate keli nepilnamečiai, 
benzinu apipylę vienuolikmečio 
M. Vilnonio kojas, brūkštelėjo 
degtuką. Berniukui apdegė deši
nioji blauzda, nudegimų jis susi
laukė ir kirkšnyje.

PARTIJOS PO VIENU STOGU
Aštuonių Alytuje veikiančių 

politinių partijų skyriai pasirašė 
sutartį įsikurti po vienu stogu 
miesto centre esančiame pastate. 
Jame ankščiau veikė kavinė ir bu
vo Vilniaus banko skyrius. Nesu
tarimų gali atnešti nevienodas tų 
300 kv. metrų ploto padalijimas. 
Lietuvos krikščionims demokra
tams teko 44 kv. metrai, o ma
žiausią skyrių turintiems tautinin
kams - tik 17 kv. metrų. v. Kst.

Braziluos “Nemuno” šokėjai, dalyvavę Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. Iš 15-kos narių lietuviškai 
kalba tik du. Iš kairės: Ona Tatarūnaitė, Nadija Girčytė, Alfredas Girčys Nuotr. R. Virkučio

Britanijos lietuviai Hamilton, Ont.

© LIETUVIAI PASAULYJE

Joniškio šventovė Nuotr. H. Paulausko

GEDULO IR VILTIES DIENA. 
Londono lietuvių šv. Kazimiero 
šventovėje birželio 14 d. paminėta 
Gedulo ir vilties diena. Šv. Mišias 
atnašavo kun. Jonas Sakevičius, MIC. 
Maldose buvo prisiminti tremtiniai, 
sukilimo prieš rusus aukos. Pa
moksle kun. J. Sakevičius sakė: gy
venime didžiausia auka - savo gy
vybę paaukoti už savo tautą.

Parapijos choras, vadovaujamas 
Vincent O’Brien, kuriame dalyvauja 
ir naujieji ateiviai, su tautinėmis 
giesmėmis lydėjo visų dalyvių maldas.

Ekumeninės pamaldos. Didžio
sios Britanijos Baltiečių taryba su
rengė bendras visų trijų tautų eku
meninės Gedulo ir vilties dienos 
pamaldas birželio 14 d. vakare St. 
James šventovėje Picadilly gatvėje, 
Londono centre.

Pamaldose dalyvaujantieji kuni
gai bendroje eisenoje per šventovę 
atėjo prie altoriaus, paskui juos ėjo 
nešamos tautinės vėliavos su paly
domis. Lietuvos vėliavą nešė DBL 
Jaunimo sąjungos pirmininkas Ri
čardas O’Brien su palyda - v.s. Vida 
Gasperiene ir s. Gajute O’Brien. 
Pamaldų koordinatoriumi buvo kun. 
Stephen Knowers, St. Peter’s švento
vės vikaras. Dalyvių buvo apie 250.

Lietuvos ambasadorius Justas 
V. Paleckis su ponia ir kiti ambasa
dos darbuotojai dalyvavo kartu su 
estų ir latvių ambasadoriais.

Pirmąją maldą estų kalba skaitė 
kunige Lagla Heinla. Sigrid Kuul- 
man ir Madis Kari atliko smuiku ir 
klarnetu Mocarto kūrinį.

Pirmąjį skaitinį atliko Tuulike 
Shaw. Bendras baltiečių choras su
giedojo estišką giesmę.

Latvių kalba maldą skaitė Dr. P. 
Cirsis, SJ. Kristine Blaumane violon
čele atliko H. Pavasars “Meditaciją”.

Antrą skaitinį atliko Rūta Aba- 
kuka. Choras sugiedojo H. Pavasars 
“Viens vienigs vards”.

Lietuvių kalba maldą skaitė 
Londono Šv. Kazimiero šventovės 
klebonas kun. Jonas Sakevičius, MIC. 
Prof. Petras Geniušas pianinu atliko 
Wagnerio-Liszt’o “Isoldes Liebestod”. ■ 
Šv. Rašto ištrauką skaitė Ričardas 
O’ Brien. Bendrasis baltiečių choras 
sugiedojo J. Dambrausko “Maldą 
už tėvynę”.

Minėjimo pamokslą pasakė ku
nige Jana Teruma Grinbergą.

Kun. Stephen Knowers skaitė 
savo sukurtą jausmingą maldą už 
Baltijos valstybes ir mirusiuosius 
tremtinius. Maldos skaitymo metu 
St. James šventovės varpai skambėjo 
visai šventovės aplinkai, kad šioje 
šventovėje prisimenama Baltijos tautų 
aukos amžino įšalo krašte - Sibire.

Po palaiminimo visi dvasiškiai 
ir tautinės vėliavos su palydomis 
bendroje eisenoje išėjo iš šventovės.

DAINININKAI IR SPORTI
NINKAI VILNIUJE. Didžiosios Bri-

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 135 dole
riai visuose pasaulio kraštuose, 
įskaitant ir Lietuvą.

tanijos lietuvių Jaunimo sąjungos 
sportininkai, vadovaujami Ričardo 
O’Brien, birželio 20 diena vyko da
lyvauti Tautinėje Lietuvos olimpia
doje su futbolo komanda ir šach
matininkais.

Dieną vėliau išskrido Anglijos 
lietuvių “Gimtinės” ansamblio dai
nininkai dalyvauti Dainų šventėje, 
vadovaujami Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos chorvedžio Vin
cento O’Brien.

Didžiosios Britanijos lietuviai ne
turėjo organizuotos išvykos į šiuos 
parengimus. Apytiksliomis žiniomis, 
buvo išvažiavę į Lietuvą daugiau 
kaip 100 žmonių.

VALSTYBĖS DIENA. Jau ket
virti metai Lietuvos valstybės dieną 
Londone mini Šv. Kazimiero para
pija savo šventovėje. Šiais metais 
liepos 6 dieną 11 vai. pamaldomis 
paminėta Lietuvos valstybės diena. 
Kun. Jonas Sakevičius, MIC, mal
dose prašė Aukščiausiąjį laiminti 
dabartinę Lietuvą, jos vadovus ir vi
sus jos žmones. Pamoksle kalbėjo, 
kad Mindaugas, suvienijęs lietuvių 
tautos gentis į vieną valstybę, apsi
krikštijo. Tuometinis Šv. Tėvas su
teikė kunigaikščiui Mindaugui ka
raliaus titulą. Priimdamas Šv. Tėvo 
karališkąją karūną, Mindaugas įve
dė Lietuvą į tuometinio pasaulio 
tautų tarpą. • i

Parapijos choras savo giesmė
mis pamaldas turtino, kad jos būtų 
iškilmingesnės. Chorvedį Vincentą 
O’Brien, išvykusį į Dainų Šventę, 
pavadavo naujasis ateivis muzikas 
Edmundas Dapkus. Pamaldų pa
baigoje šventovės skliaustais garsiai 
visų maldininkų giedama giesmė 
“Apsaugok Aukščiausias” ir Tautos 
himnas.

LIETUVOS VALSTYBĖS DIE
NOS nuotaiką siaubingai gadino ži
nia, kad neseniai čia Londone viešė
jęs kun. dr. Ričardas Mikutavičius 
buvo pagrobtas. Jis šventovėje yra 
atnašavęs Mišias, sakęs pamokslus. 
O kiek čia jis sutiko kauniečių, ku
rie yra buvę jo Šv. Mykolo (Įgulos) 
šventovės parapijiečiai. Kalbėdamas 
į juos sakėsi esąs Londone, bet jau
čiąsis esąs ir Kaune.

Daugumas naujųjų ateivių Lon
done yra kauniečiai, jų tarpe kai 
kurie apie kun. R. Mikutavičių kal
bėdami ašaras šluostė stebėdamiesi: 
kaip tai gali atsitikti tokie dalykai 
mūsų brangioje laisvoje tėvynėje - 
Lietuvoje! Stasys Kasparas
ibsumb. as«

Richmond, BC
PRANEŠIMAS. Aleck Petras 

Vaitkus gimė 1998 m. birželio 24 
d., 9.53 vai. ryto Richmond, BC. 
Kūdikio svoris 6 sv. 13 unc. Jis 
yra pirmas Fawn ir Vyto Vaitkų 
vaikas, pradžiuginęs senelius Eu
geniją ir Vytautą Vaitkus. Fawn’s 
tėvai Phyllis ir Andrew Arsenault 
į savo 12 vaikaičių tarpą džiaugs
mingai prjima naujagimį Aleck’ą. 
Tėvų ir senelių adresas: Vytas, jr., 
Fawn, Aleck and Vytautas, sr. 
Vaitkus, 833 Pacific Drive, Delta, 
BC V4M 2K2, tel. 604 948-9220.

A. a. K. SIMAIČIO IR a. a. J. 
TARVYDO atminimui pagerbti A. 
Garkūnas “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo po $20 (iš viso $40). E.K.

Winnipeg, Manitoba
A. a. FELIKSAS KRAČIKAS, 

85 metų amžiaus, mirė 1998 m. ge
gužės 6 d. Po gedulinių pamaldų šv. 
Kazimiero šventovėje palaidotas 
Visų Šventųjų kapinėse. Liko žmo
na Zuzana ir sūnus Artūras su šeima.

A. a. HERTA MARIJA KAZ
LAUSKIENĖ, 83 metų amžiaus, 
mirė 1998 m. gegužės 21 d. Palai
dota Brookside kapinėse. Liko trys 
dukterys ir trys sūnūs su šeimomis 
bei kiti giminės. Velionė, nors ir 
nebuvo katalikė, mūsų šv. Kazimie
ro parapiją dosniai paremdavo savo 
nėriniais ir aukomis.

A. a. H. VIKTORIJA JUŠKIE
NĖ, 87 metų amžiaus, mirė 1998 m. 
liepos 5 d. Po gedulinių pamaldų 
šv. Kazimiero šventovėje palaidota 
Šventos Šeimos kapinėse. Liko sū
nus Bernie su šeima, sesuo, trys 
broliai ir daug kitų giminių. EKK

Ottawa, Ont.
TIKINČIOSIOS LIETUVOS 

DIENA buvo prisiminta š.m. kovo 
29 d. sekmadienio pamaldose St. 
Elizabeth šventovėje. Kun. dr. V. 
Skilandžiūnas priminė tikintiesiems 
neužmiršti Kanados lietuvių katali
kų centro pastangų stiprinti tarpu
savio ryšius su tėvynainiais, prisi
menant juos savo maldose ir labda
ringoje veikloje. Šv. Mišių liturgi
nius skaitinius atliko Vyt. Radžius. 
Visos tos dienos aukos buvo skiria
mos Tikinčiajai Lietuvai. Po pamal
dų salėje, pobūvio metu, dar padi
dino savo įnašus šie asmenys: Dal- 
motai, Barisai, Buivydai, Jurjonie- 
nė, Priščepionkos, p. Danaitienė ir 
p. Vilčinskienė. Iš viso surinkta - 
$170.00

KRIKŠTAI. Š. m. birželio 20 d. 
pakrikštytas Matthew, Gintas, Pe
ter Jurgutis, Erik Peter Jurgučio ir 
Julijos Caroline Ann Mitalaitės- 
Jurgutienės sūnus. Krikštatėviai: 
Paul Mitalas ir Silvija Jurgutytė. 
Krikštynų vaišes paruošė krikštasū
nio motinos tėveliai Gintautas ir 
Silvija Mitalai savo namuose. Š. m. 
birželio 21 d. pakrikštyti dvynukai - 
dukrelė ir sūnelis Eric Joseph Ši
manskis ir Emily Charlotte Šimans
kis, abu gimę 1997 m. sausio 10 d. 
Otavoje. Tėvai - Edmundas Ši
manskis ir Erin McKelvie. Mer
gaitės krikštatėviai: Heidi Brown ir 
Paul Mitalas, o berniuko - Julija 
Mitalas ir Craig McKelvie. Nese
niai visa jaunoji Simanskių šeima 
persikėlė gyventi į Ameriką, kur jų 
tėvelis Edmundas dirba vienoje 
bendrovėje kaip “Hi Tech Manager 
of Planning”. Tačiau vaikučių 
krikštui visi sugrįžo į Kanados sosti
nę Otavą, kur jų laukė giminės, 
draugai bei pažįstami. Mūsų kape
lionas kun. dr. V. Skilandžiūnas at
liko abiejų krikštų apeigas Saint- 
Jean-Baptiste šventovėje. Pasibai
gus Krikšto apeigoms visi buvo pa
kviesti į krikštasūnio ir krikštaduk- 
ters tėvelio Edmundo motinos Al
binos Šimanskienės namus vaišėms.

(Nukelta į 8-tą pasl.)

Australija
Adelaidėje Baltiečių taryba 

š.m. birželio 14 d. surengė 46-tąjį 
sibirinių trėmimų minėjimą. Per 
Mišias minėjimui pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Petraitis. 
Tautinias kaspinais papuoštas 
laurų lapų vainikas buvo padėtas 
prie memorialinės lentos Imigra
cijos muziejuje, kuri baltiečių pa
stangomis buvo įrengta 1992 m. ir 
skirta tremtinių atminimui pagerb
ti. Čia kalbėjo Lietuvos garbės 
konsulas J. Jonavičius, muziejaus 
direktorė V. Szekery ir minėjimui 
vadovavusi J. Vabolienė. Ekumeni
nės pamaldos vyko Latvių namuo
se Wayville priemiesty. Pamokslą 
pasakė ev. kun. M. Lukasevics. 
Koncertinę dalį atliko jungtinis 
lietuvių -ir latvių choras, diriguo
jamas Vyt. Strauko, bei jų atskiri 
chorai. Taipgi minėtinas latvių 
“Kokie” ansamblis, atlikęs kanklė
mis liaudies dainų pynę. Lietuvių 
moterų oktetas, vad. G. Vasiliaus
kienės, patraukė visų dėmesį ne 
tik gražiu giedojimu, bet ir tautinių 
drabužių spalvingumu. Minėjimas 
baigtas Baltijos valstybių himnais. 
Šiemet Baltiečių tarybai vadovauja 
dr. S. Pacevičienė.

Britanija
Bradfordo ir apylinkių lietuviai 

š.m. birželio 7 d. po pamaldų susi
rinko į tradicinę kasmetinę sueigą 
“Vyčio” klube, kur įvyko pensi
ninkų pobūvis, kuriame dalyvavo 
35 asmenys. Prie gėlėmis ir žva
kutėmis papuoštų stalų pietauta, 
vaišintas! kava, skanėstais ir vynu. 
Kanauninkas V. Kamaitis pasi
džiaugė, kad pensininkai gražiai 
bendrauja. Klubo pirmininkė I. 
Gerdžiūnienė padėkojo kanaunin
kui, visiems dalyviams, o šeiminin
kėms įteikė po rožių puokštę. 
Bešnekučiuojant prisiminta tėvynė. 
Suėjimas baigtas bendru visų pa- 
dainavimu. Pobūvio išlaidas ap
mokėjo klubas. (“E. L.”)

A.a. Jonas Kukštas mirė 
Gloucesterio miesto ligoninėje š.m. 
gegužės 12 d. Palaidotas Stroudo 
miesto kapinėse. Religines apeigas 
šventovėje ir kapinėse atliko anglų 
katalikų kunigas. Velionis buvo

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

gerai pažįstamas Anglijos lietuvių. 
Kaip akordeonistas daugelį metų 
dalyvavo M. Gelvinauskienės vado
vaujamoje šokių grupėje “Baltija”, 
kuri buvo labai populiari, šoko 
klubuose ir teatruose, už pasiro
dymus laimėjo dvi premijas, kurių 
vieną įteikė Gloucesterio meras. 
Įdomu pastebėti, kad “Baltijos” 
šokėjos buvo nelietuvaitės, bet 
puikiai atstovavo lietuviams.

Velionis buvo gimęs 1925 m. 
Šiauliuose, mokėsi gimnazijoje ir 
muzikos mokykloje. 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją, o 1947 m. jau 
įsikūrė Anglijoje. Buvo vedęs ne- 
lietuvę, bet sugebėjo ne tik pats 
išlikti lietuviškame gyvenime, bet į 
jį traukti ir savo vaikus. (“E. L.”)

Brazilija
Lietuvių diena “Lituanikos” 

sodyboje, labai gražiam orui esant, 
įvyko š.m. gegužės 24 d. Pradėta 
Mišiomis koplyčioje. Po jų svetai
nėje buvo bendri pietūs, kuriuose 
dalyvavo apie 140 žmonių, po sočių 
valgių vėliau įsijungusių į skambų 
padainavimą. Popiet medžių pa- 
unksmėje sugiedota gegužinių pa
maldų Marijos litanija. Baigiant 
dienos programą įvyko iškilmingas 
posėdis - choristų pagerbimas. L. 
K. bendruomenės choras, praeitais 
metais atšventęs 60 metų gyvavimo 
sukaktį, dar yra veiklus ir kūrybin
gas. Tai nuopelnas choro vadovų, 
organizatorių bei dirigentų - E. 
Kilčiauskaitės-Belluci, A. Tatarū- 
nienės, Audriaus, Caetano ir Itaji- 
bos. Jie ir visi buvę choristai apdo
vanoti Šv. Juozapo bendruomenės 
padėkos lakštais, kurie taipgi buvo 
įteikti maestro F. Girdauskui, L. 
Ralickui, mkt. L. Jodelytei-Butri- 
mavičienei ir M. Vinkšnaitienei. 
Pasivaišinta kavute ir pyragais.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
Sao Paulo mieste įvyko š.m. birže
lio 14 d. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Petras Rukšys. Po to 
Jaunimo namuose vyko antroji 
minėjimo dalis. Apie trėmimus 
kalbėjo Ant. Rudys ir V. Tūbelis. 
Meninę programą atliko Šv. Juoza
po bendruomenės choras, dalyvius 
sužavėjęs O. P. Tatarūnaitės paruoš
ta eilių, dainų ir giesmių pyne. Sa
lė buvo papuošta Ant. Augustaičio 
padidintomis nuotraukomis, liudi
jančiomis trėmimus. Po minėjimo 
visi dalinosi įspūdžiais A. Tatarū- 
nienės paruoštoje suneštinėje ar
batėlėje. Snk.

• Ką darome kitiems, atrodo daug; 
ką kiti daro mums, atrodo niekis. 

(Pranciškus salezietis)

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat, 

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas 
O Sveikatos priežiūros įrankiai

OFFORD
I REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurcntario St, 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant M 
ar tik dėl informacijos įjf 
apie namus, vasarna-|, 
mius, ūkius, žemes | 'SEL E 
Wasagos, Stayncrio , g|
ir Gillingwcxxlo apy- 
linkėse kreipkitės į »

Angelę
Šalvaitytę, B .A., •

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705 429-2121 ar 
705 445-5640 

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UHT AT A ” LIETUVIŲ KREDITO* rlJU-IV/k 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.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d.d.ch.

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334

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

GRYBEL1N1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

8 VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
K HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
« HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

s Lougheed Funeral
| Home
s Žmonės, kurie atjaučia kitus

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$10 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg 

**Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:
Vytautui Kairiui (905) 643-3334

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui

(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.75% Asmenines nuo............6.25%
santaupas................................ 2.25% nekiln. turto 1 m........... 6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius..................... 3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius................... 3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius...................4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius...................4.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius...................4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius...................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius...................5.00% TALKOS atsargos kapitalu
RRSPirRRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)...................................2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind...................................... 4.00% sumos draudimu
2 m. ind...................................... 4.25%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. ind...................................... 4.75%
5 m. ind...................................... 5.00%

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

INTERAC KORTELĖ



Jurgio Jankaus “Auksinis vabaliukas”
ALE RŪTA

Apie Jurgio Jankaus kūrybą 
galima būtų rašyti puslapių pus
lapius. Šio lietuvių prozos klasi
ko raštai verti išsamių studijų, 
taip pat ir jo kūryba mažiesiems 
- jo pasakos.

Čia tik paminėsiu naujausią 
J. Jankaus pasakų knygą “Auk
sinis vabaliukas”. Knygos pabai
goje rašytojas Jonas Linkevičius 
keturiuose puslapiuose taikliai 
aptaria J. Jankaus pasakų žanrą 
ir turinį bei pateikia nemažai 
autoriaus gyvenimo faktų ir 
bruožų.

Kokį man, kaip skaitytojai, 
paliko įspūdį penkiolika čia su
telktų pasakų? Vaikams, žinau, 
patiks kiekvienas puslapis...

Manau, kad Jankus rašo vi
siems - net ir pasakas netaiko 
vien vaikui. Ir suaugęs, ir pasenęs 
žmogus skaitai ir žaviesi. Visi tie 
Velykų, Kalėdų stebuklai, visi ir 
kasdienos nepaprasti dalykai, kaip 
žvėrelių ir paukščių bendravimas 
su žmogumi, kaip tie fantastiški 
įvykiai, įsiterpia į žmogišką gyve
nimą. Jei ir nepatikėtum, tai jie 
vis tiek užburia, nuteikia gėriui, 
meilei, užuojautai, vilčiai...

Rašytoju Jankumi negali ne
tikėti. Skaitant kyla šilti jausmai, 
nuostaba, įsitikinimas, kad ir va
baliukai gyvena savu gyvenimu, ir 
žvaigždės danguje, ir žirniukas su 
uogele, paukščiukai, meškiukas... 
Visi džiaugiasi ir liūdi, kenčia ir 
myli. Yra jų gerų ir blogų. Jie 
tarpe savęs bendrauja, pagelbsti 
vienas antram ar pavydi, kaip ir 
žmonės...

Visa ir visi gamtoje gyvena, 
tarp visų yra gėrio ir blogio. 
Apie visa tai Jurgis Jankus nuo
stabiai gražiai pasakoja. Tik jo 
pasakojimuose daugiau gėrio: 
gėris laimi ar bent lieka gėrio 
pėdsakai...

Kiekvienas ras knygoje sau 
patinkamiausią pasaką ar jų ke-
lias. Man gražiausia iš visų, turi
niu ir pasakojimo forma, pasaka 
“Grigo ratai”. Čia vaizduojamas 
Grigas, kuris Kūčių naktį pagel
bėjo vienišam keleiviui, sunkiai 
besistengiančiam parkeliauti na-

RUTKAUSKAS, trečios kartos lietuvis

Muzikos pažiba Argentinoje
ZEFERINAS JUKNEVIČIUS

Per pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų parodos Ar
gentinoje atidarymą, Valstybinės 
bibliotekos rūmuose teko vėl 
susitikti su jau labai pasižymėju
siu mūsų krašte smuikininku 
Robertu Rutkausku.

Lietuvos 1998 m. Martyno 
Mažvydo bibliotekos paruošta 
paroda vyko nuo kovo 21 d. iki 
balandžio 10 d., tačiau jos prista
tymas buvo kovo 31 d. Po ofi
cialios dalies Jorge Luis Borges 
vardo auditorijoje kalbėjo Argen
tinos bibliotekos direktorius dr. 
Oscar Sbarra Mitre, Lietuvos 
garbės konsulas inž. Algimantas 
Rastauskas, o prof. Enesto Parše
lis skaitė paskaitą apie lietuviškos 
knygos atsiradimą ir tolimesnę 
jos raidą.

Koncertinę programą atliko 
du jauni, ypatingai talentingi 
muzikai - smuikininkas Roberto 
Rutkauskas ir pianistas Federico 
Wiman. R. Rutkauskas meist
riškai atliko Nicolas Paganini’o 
“Nel cor piu non mi cento” va
riacijas, o F. Wiman - savo 
kompoziciją “Sonata nr. 1”. Daly
vavo Argentinos prezidentūros, 
užsienio reikalų ir kitų valdžios 
įstaigų atstovai bei diplomatai, 
profesoriai, lietuvių veikėjai. Už
baigai minėtieji muzikai atliko 
J. Brahms’o sonatą nr. 3.

Roberto Leonardo Rutkaus

Kristaus-Kūdikėlio gimimo 
naktį niekas nepajėgė (iš tikro - 
nenorėjo) suteikti paramą labai 
pagalbos reikalingam keleiviui: 
nei moteris, nei pasiturįs šeimi
ninkas, net ir pats klebonas... 
Visi neturėjo laiko: skubėjo sėsti 
prie šeimos Kūčių stalo. Tik vie
nas vargdienis Grigas suskato 
pakeleivingam patarnauti, nors 
pats nei rogių neturėjo (kaimynas 
iš jo pasiskolino ir negrąžino...). 
Tai išvažiavo ratais, kurie ne
trukus pusnyse įklimpo. Grigas 
tada pasiūlė keleiviui savo kume
laitę: “Jok, kad suspėtum pas 
savo šeimą Kūčioms, o aš čia 
kaip nors įklimpusius ratus iš
trauksiu...”

Bet štai, pasirodė du šviesūs 
raiteliai, kurie padėjo ištempti 
vežimą, prie Grigo kumelaitės 
prikinkius jų du arklius. Ratai iš 
pusnių išsirito, arkliai - pajudėjo, 
tada risčia, vis sparčiau net paki
lo į aukštį ir... Iš aukštai Grigas 
jau mato viso kaimo ir miestelio 
žmones Kūčias valgančius, mato 
gimusį Kristų-Kūdikėlį...

Ir pasilieka geradaris Grigas 
su visais ratais bei arkliais pa
dangių aukštybėse... Kiekvieną 
žvaigždėtą naktį matomi Grigo 
ratai... Taigi geri darbai įamži
nami...

Kaip rašytoju Jankum neti
kėti? Paskaitykit! Kiekviena pa
saka žavės ir kiekviena įtikins.

Knyga kietais viršeliais, kurio 
piešinys - atskirų pasakų mažos 
vinjetės bei ištisų puslapių pieši
niai - veidai ir vaizdai - fantas
tiški, vaikiški, vyrauja mėlynos, 
melsvos, rusvos spalvos, jų žais
mingi deriniai. Paveiksluose su
asmeninti angeliukai, meškučių, 
debesėlių, paukščių, uogelių “vei
dai”, išraiškingos akys... Nebū
tinai jie visi pritaikyti tos ar anos 
pasakos turiniui, bet kiekvienas 
puslapis vaikiškas, nepaprastas.

Jurgis Jankus, AUKSINIS VA
BALIUKAS. Pasakos. Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla (K. 
Sirvydo 6,2600 Vilnius). 1997 m. 
Sudarė Jonas Linkevičius, 
iliustravo dail. Diana Radavi-

kas yra trečios kartos lietuvis, 
gimęs 1979 m. Buenos Airese ir 
nuo pat kūdikystės rodęs muzi- 
kalinius gabumus. Būdamas 5 
metų amžiaus jau dalyvavo 
reikšmingose kultūrinėse insti
tucijose. Daug platesnė klausy
tojų publika galėjo klausytis jo 
smuiko kai, sulaukęs 9 metų 
koncertavo per tris TV kanalus: 
ATC, 19 ir 13.

Kaip solistas R. Rutkauskas, 
iki šiol yra dalyvavęs su kameriniu 
orkestru “Mayo”, Avellanedos 
miesto simfoniniu orkestru, Bue
nos Aires provincijos sostinės La 
Plata kameriniu orkestru, profe
sionaliu simfoniniu orkestru ir 
Federacinės policijos simfoniniu 
orkestru, kuriems vadovauja žy
miausi direktoriai. Nešykštėjo pa
sirodyti ir lietuvių scenose.

Po programos publika buvo 
pakviesta į parodos saloną ir pa
vaišinta šampanu. Ten trumpai 
teko pasikalbėti su virtuozu R. 
Rutkausku ir sužinoti, kad yra 
davęs daug koncertų Argenti
noje, gaunąs daug pakvietimų 
pasirodyti įvairiuose miestuose. 
Nors jau atrodo gan susiformavęs 
virtuozas smuikininkas, nepaliau
ja tobulintis pas geriausius pro
fesorius.

Šiam jaunam smuikininkui, 
pradėjusiam spindėti savąja šviesa 
virtuozų pasaulyje, palinkėjome 
pasirodyti savo senolių žemėje 
Lietuvoje.

Simboliniai gausių šokėjų rateliai Pasaulio lietuvių dainų šventėje Žalgirio stadione 1998 m. liepos 5d.
Nuotr. ELTOS

Lietuvos poetu portretai
Lyrikas Širvys - užburiantis dainius

ALEKSANDRAS 
ŠIDLAUSKAS, Vilnius

Kone legendomis apipintas 
šio poeto gyvenimas. Pasakojimų 
ir visokių anekdotinių nuotykių 
nors saujomis semk. Daug buvo 
jo kūrybos skaitytojų, bet ne vi
siems pavyko suvokti jo poezijos 
paslaptis. Jų galbūt ir ne tiek 
daug. Sklandus eiliavimas, posmų 
dainingumas, metaforos glaus
tumas, pastelinis lyrinis vaizdas.

Pauliaus Širvio pasaulis - 
širdies pasaulis, aistringų pojūčių 
žemė, dramatiškų meilės išgyve
nimų ir skausmo sala. Jis ne 
deklaruoja, nieko nemoko, o 
jautriai ir betarpiškai dainuoja. 
Tai gamtos vaikas. Viskas para
šyta, kas išgyventa. Taip nedažnai 
pasitaiko. Visos eilutės širdimi 
išlietos, jausmu patikrintos, skai
tytojų paremtos. Tas kerintis 
žavesys ataidi iš liaudies dainų 
skrynių, iš vėlyvosios romansinės 
tautosakos, kur skausmas daug 
didesnis, kur ašaros daug sūres
nės, kur melodija daug skaus
mingesnė.

Poetas niekuomet neperžen
gė beskonybės ribos. Jį gelbėjo 
nepaprastas jautrumas gyvenimo 
įspūdžiui ir talentinga eilėraščių 
forma. Ką rašė, vis buvo tikra ir 
nuoširdų. Nemokėdamas, nenorė
damas ir negalėdamas meluoti, 
jis nekuria dirbtinės, išmąstytos 
poezijos. Jis net, rodos, nerašė 
baltosiomis eilėmis. Jis - tikras 
dainius, eiliuotojas, muzikantas 
kuris visuomet tiki, ką sako, o 
skaitytojas juolab tiki, kas jo pa
rašyta.

Daug P. Širvio eilių pavirto 
dainomis, kurių net muzikos au
toriai nežinomi. Nemažai posmų 
pavirto kompozitorių kūriniais 
(L. Abarius “Nežibėk”). Posmų 
muzikalumas prašyte prašosi me
lodijos, kuri pačiu natūraliausiu 
būdu veržiasi iš širdies. Po A. 
Vienažindžio, Maironio, S. Nė
ries, A. Miškinio - tai ryškiausias 
poetas dainius.

Poetas pats savo eilėraščius 
skaitė lyg padainuodamas, pa- 
tęsdamas kiekvieną žodį. Ir pats

Lietuva
Iš aukšto dangaus 
Į pilkąją žemę
Nukrito žvaigždutė maža.
Geltona kaip saulė, 
Žalia ji kaip pieva, 
Raudona kaip kraujas, 
Vardu - Lietuva.

Nukrito į žemę, 
Į šaltą ir nykią. 
Nukrito.
Ją trypė visi, 
Bet ji prisikėlė 
Ir tapo valstybė 
Mažytė, kilni ir graži.

Jai davė palaimą 
Aukščiausiasis Viešpats 
Ir tarė:
-Gyvuoki ir būki laisva,
Spindėti kaip saulė, 
Žaliuoki kaip pieva 
Žydėki kaip kraujo puta. 
Ir būki valstybė 
Graži ir maža, 
Per amžius vadintis
Laisva Lietuva.
Jolanta Mickevičiūtė, 
Šalčininkų rajono, Eišiškių S. 
Rapolionio vidurinės mokyklos 
XI skyriaus mokinė iš Kalesninkų 
kaimo 

lyrikas netikėtai užtraukdavo pa
mėgtą vaikystės laikų dainą.

Poetas ir jo kūryba tapo mūsų 
poezijos lyrizmo simboliu. Štai 
pavartykime jo talentingai para
šytų eilėraščių posmus ir iškart 
pajusime tą romansinę dvasią, 
lyrinę, graudoką nuotaiką, švelnų 
ir atlaidų poeto žvilgsnį j gyveni
mo ir jo prieštaravimus, į gamtą ir 
žmogų.

“Ilgesys - ta giesmė” (“Va
ga”, 1977 m.) yra rinktinės ant
rasis leidimas. Tai tikrai vienas 
vienintelis tomelis (246 puslapiai), 
bet tai viena brandžiausių lietuvių 
poezijos knygų. Tokios knygos 
ne kiekvieną dešimtmetį atsiran
da. Joje matyti užburiantis mo
kėjimas nenupiginti žodžio, jam 
suteikti naujesnę prasmę. Tai 
rodo didelius poeto talento blyks
nius, kurių pilna kas antrame 
trečiame eilėraštyje.

Visi žino, kad Paulius Širvys 
rašė retai ir nedaug, kartais tai
sinėjo ir glūdino senus posmus, 
juos atnaujindamas ar netgi su
taurindamas.

Poeto žodis labai talpus ir 
taupus. Tai viena iš sąlygų eilė
raščiams išpopuliarėti. O išmokti 
atmintinai taip pat labai nesunku. 
Moderniosios poezijos gerbėjai 
neretai papriekaištauja dėl taria
mo primityvumo, jausmų smulku
mo ir emocijų pilkumo. Girdi, 
tai pačios papraščiausios eilės. 
Aišku, civilizacijos apnašomis už
tvindyta tokio modernisto sąmo
nė jau nebepajėgia įžvelgti P. 
Širvio lyrikoje tyriausių jausmų 
verdenės. Tokiam kritikui atro
do, kad tai senstelėjęs eilėraščių 
tvenkinys.

Poezijos reikia visokios, nes 
yra visokių skaitytojų. O poeto 
talentą ir žmogiškuosius bruožus

Antanas Kučys, AUŠROS BE
LAUKIANT. Rinkinys straipsnių, 
spausdintų Amerikos lietuvių spau
doje, Leidėjas - “Saulabrolis”. Vil
nius, 1997 m., 618 psl.

SUVALKIJA. Prano Vaičaičio 
draugijos leidinys. Kultūros žurna
las 1998 m., 1 nr. (sausis-vasaris). 
Redaktorius Zenius Šileris. Adre
sas: “Suvalkija”, a.d. 14, LT-4520 
Marijampolė. Metinė prenumerata 
$42 (kan.).

Lituanistica, nr. 1 ir nr. 2, 
Lietuvos mokslų akademijos leidiniai, 
120 ir 156 psl. Red. D. Mėlynienė, 
A. Juškaitė, R. Lojkaitė. Leidžia 
leidykla “Academia”, A. Goštauto 
12, 2600 Vilnius; tiražas 370 egz. 
Kaina sutartinė.

MITTEILUNGEN aus balti- 
schem Leben, nr. 1(181), 1998 m. 
kovo mėn., žurnalas vokiečių kalba, 
28 psl. ir viršeliai. Leidžia Baltiečių 
draugija Vokietijoje. Adresas: dr. 
Olgred Aule, Titurelstr. 9/VI, 81925 
Muenchen, Germany. 

Vyriausias “Kario” savaitraščio redaktorius VINCENTAS KĘSTUTIS
STARINSKAS 1997 m. Vilniuje Nuotr. V. Kukoraičio

skaitytojas sugeba greitai paste
bėti. Širdis su kita širdim moka 
kalbėtis ir be žodžių.

Estradiniais šlageriais P. Šir
vio eilėraščiai nepavirto, nes 
lengvabūdžiam muzikos kūrėjui 
tokios jausmų gelmės, matyt, yra 
nesuvokiamos. Vadinasi, poetas 
rašė ne daug, bet daugeliui. Čia 
slypi didžioji eilėraščių prasmė. 
Tiktai talentingam poetui leista 
laikyti savo rankose širdį. Gerą 
ir kruviną, didelę ir paliegusią, 
jautrią ir išgyvenančią.

Iš P. Širvio poezijos į mus 
srovena nematomi spinduliai lyg 
rudeninių voratinklių gijos, nes 
jo lyrika graudoka. Joje nėra vi
tališko pavasarinio džiūgavimo 
ar svaiginančios vasaros kaitros. 
Vis su ilgesiu, vis su geltoniu, vis 
su padūmavusiais horizontais. Ke
lias į skaitytoją tiestas per lyrinį 
žodį. Lyriko žodis visuomet yra 
ilgaamžiškesnis, nes pastovesnis, 
iš širdies pasiųstas nuoširdžiau
siam savo draugui - skaitytojui. 
Paulius Širvys skaitytojų turėjo 
visą laiką ir tebeturi jų pakan
kamai šiandien.

PAULIUS ŠIRVYS

Kai pasaka miršta
Šlama mirusio rudenio lapais 
Skudurėliai laiškų padegtų, 
Ir lyg šaukia kažkas iš anapus 
Nubolavusių ievom naktų.
Gal iš viso nebuvo gyventa? 
Gal tik sapną akių mėlynų - 
Mėnesienų sidabro pasemtą, 
Meilę saugantį langą menu? 
Ir visur aš matau šitą langą. 
Užsimerkiu - sužiūra jinai. 
Ten matau aš nuskendusį dangų 
Ir save, nuskandintą tenai.
(Iš rinkinio “Ilgesys - ta giesmė”, 
Vilnius, “Vaga”, 1977 m., 87 psl.)

Alfonsas Nyka-Niliūnas, DIEN
RAŠČIO FRAGMENTAI 1938- 
1970. Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas (218 Brooksi
de Lane, Unit A, Willowbrook, IL 
60514-2907, USA). Tiražas - 600. 
Chicago, 1998 m., 541 pls.

LOGOS, religijos, filosofijos ir 
meno žurnalas, 1997 m. 12 nr. Išei
na keturis kartus per metus. Vy
riausia redaktorė - Dalia Marija 
Stančienė. Tiražas - 3000 egz. Vie
no numerio kaina su persiuntimu - 
10 JAV dolerių. Užsakomas šiuo 
adresu: “Logos” - Dalia M. Stan
čienė, Žirgo 3a, Vilnius 2040, Li
thuania.

Filatelistų draugijos “LIETU
VA” žurnalas nr. 1 (223), 80 psl. ir 
viršeliai. Spaudai paruošė E. Jasiū- 
nas ir J. Variakojis. Administracija: 
K. Rožanskas, 3450 W. 62nd St., 
Chicago, IL 60629, USA. Spausdi
no “Draugo” spaustuvė. Numeris 
skirtas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 80-mečiui paminėti.
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m TOMĖJE VEIKLOJE
Prel. dr. Juozas Prunskis įstei

gė “Vyresniųjų lietuvių fondą”, jam 
paskyręs 10.000 dolerių. Šiuo fondu 
jis nori įamžinti savo artimuosius, 
nesugrįžusius iš Sibiro. “Vyresniųjų 
lietuvių fondą” tvarkys JAV LB 
socialinių reikalų taryba. Iš gaunamų 
palūkanų ji skirs premijas lietuviams, 
sulaukusiems daugiau kaip 60 metų 
amžiaus ir dar dirbantiems lietuvy
bės išsaugojimo darbą išeivijoje.

Vasario šešioliktosios nepri
klausomybės laikotarpyje Lietu
voje buvo labai populiarus kariuo
menei skirtas žurnalas “Karys”, 
pradėtas leisti 1919 m. Jį ten lai
kinai buvo palaidojusi sovietinė 
Lietuvos okupacija. “Karį” 1950 
m. išeivijoje prikėlė iš Lietuvos 
pasitraukusieji jam ištikimi skai
tytojai. 1991 m. “Karys” sugrįžo 
nepriklausomybę atgavusion Ko
vo vienuoliktosios Lietuvon, kur 
jo vėl laukia kariuomenė. Iš mė
nesinio žurnalo “Karys” dabar ta
po Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos savaitraščiu, šiek tiek pa
didinusiu savo formatą, bet suma
žinusiu puslapių skaičių. Redak
toriui Kęstučiui Starinskui dabar 
talkina redakcijos darbuotojai Juo
zas Subačius ir Manvydas Vitkū- 
nas, dailininkė Daiva Gudelytė, 
stilistė Daiva Sirijos Giraitė. Žur
nalo adresas Lietuvoje: “Karys”, 
Pamėnkalnio 13, Vilnius 2600.

Lietuvis prof. Antanas Karu
žas, prieš vienerius metus Varšuvo
je miręs pianistas, žymus muziki
nių įrašų režisierius, varšuviečių bu
vo pagerbtas jo atminimui skirtu 
koncertu. Jį vienoje beveik tobu
liausią akustiką turinčioje salėje 
surengė F. Chopino (Šopeno) mu
zikos akademija su Lenkijos radi
jo antrąja programa. Lenkų ir tarp
tautinių kompozitorių klasikinius 
kūrinius atliko garsusis smuiki
ninkas K. Jakowiczius, baritonas 
A. Hiolskis, pianistė K Borucinska. 
Grojo Lenkijos kamerinis orkest
ras, diriguojamas J. Maksymiuko. 
Antanas Karužas, nors gimęs Nov
gorode, save visada laikė lietuviu. 
Mat jis mokėsi Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, 1940 m. bai
gė Vilniaus konservatoriją, yra dir
bęs Lietuvos radiofone, koncerta
vęs Kaune ir Vilniuje. Nuo 1994 m. 
dirbo ir gyveno Lenkijoje. Jo žmo
na Irena dar ir dabar gerai kalba 
lietuviškai. Mat jų namai visada 
buvo atverti lietuviams.

Dail. Eglė Brėdikienė, gyve
nanti Ilinojaus Brookfielde, savo 
tapybos, gobelenų, odos ir mišrios 
technikos darbų parodą surengė 
Čikagoje, M. K. Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre. Ji, studijavusi 
tekstilę Lietuvos dailės institute ir 
studijas baigusi 1990 m., “Draugo” 
atstovui Danui Lapkui yra pareiš
kusi: “Siekiu savo jausmus at
skleisti paprastomis linijomis, 
spalvomis”. D. Lapkus, jos kūri
nius bei jų kūrybą laikantis žmo
gaus vidinio pasaulio peizažais, 
pasakoja: “Jie kalba kitos plot
mės, ne fonetine, proto ir jausmų 
kalba, kontrastinga visa supančiai 
paviršutinyE>ei. Dailininkė eina abst- 
rakcionistų keliu, kiek skirdamas! 
nuo šios srities klasikų pabrėžti
nai šiltu, asmenišku santykiu su 
kuriama kompozicija. Preciziškos 
Eglės Brėdikienės linijos, išbrėž
tos vašku po temperos dažų 
sluoksniu, kuria labai grafišką, 
ritmišką paveikslo faktūrą, jung- 
damosios į ornamentus, ar netikė
tai išryškindamos tarp geometri
nių formų moters figūrą. Į akis 
krinta darbų dekoratyvumas ir 
moderniai perfrazuotas tautinis 
pagrindas...”

Rokas Stepulaitis, Kanados 
lietuvis, gyvenantis Barrie mieste 
prie Toronto, Lietuvoje reiškiasi 
kaip medžio skulptūrų kūrėjas. 
Kanadoje jis ilgus metus iki pen
sijos dirbo statybininku, o dabar 
yra susidomėjęs medžio drožiniais 
ir Kanadoje kai kada populiario
mis sniego skulptūromis. Jis yra 
kilęs iš Sintautų miestelio Šakių 
rajone. Algio Vaškevičiaus prane
šimu “Lietuvos ryte”, R. Stepulai
tis, jau paskelbtas Šakių garbės 
piliečiu, savo medinį skulptūrų 
rinkinį yra padovanojęs Zanavykų 
muziejui. Jos buvo rodytos tik Ša
kiuose ir Jurbarke. Tad dabar bu
vo pradėta mainų programa su 
Marijampolės kraštotyros muzie
jumi. Jame atidaryta R. Stepulai- 
čio medinių skulptūrų paroda, 
apimanti įvairius gyvūnus, paukš
čius ir netgi istorines asmenybes. 
Parodai Zanavykų muziejun buvo 
nuvežti čikagietės dail. Magdale
nos Stankūnienės kūriniai, pado
vanoti Marijampolės kraštotyros 
muziejui.

Kupiškio kultūros namuose 
buvo sutikta Kupiškio rajono sa
vivaldybės ir Lietuvos istorijos in
stituto solidžios 430 puslapių ap
imties išleista knyga “Kupiškio 
kraštas”. Akademikas V. Merkys 
šį kolektyvinį darbą vertina kaip 
E. Glemžaitės-Dulaitienės 1958 
m. knygos “Kupiškėnų senovė” 
tęsinį.

Skulptūrų parkas Molėtuose 
buvo atidarytas Arvydo Ališankos 
pirmąja atidengta skulptūra “Pin
tas žmogus”. Šią vasarą rengiama 
pirmoji tarptautinė skulptorių sto
vykla. Joje pažadėjo dalyvauti skulp
toriai iš Norvegijos, Prancūzijos, 
Lenkijos ir Lietuvos. Tarptautinėje 
stovykloje sukurtos skulptūros bus 
paliktos naujajam skulptūrų par
kui Molėtuose.

Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla pradėjo “Visuotinės lietu
vių enciklopedijos” paruošiamuo
sius darbus. Ją planuojama išleisti 
šešiolika tomų. Pasak leidyklos 
direktoriaus Algirdo Kisielio, 
pradžią suvėlins kvalifikuotų spe
cialistų grupės sudarymas ir en
ciklopedijos vardyno paruošimas. 
Kasmet, pradedant 1998 m., bus 
išleidžiama po vieną tomą.

Lietuvė gydytoja Nijolė Ba- 
taitytė-Glaze, gyvenanti Los An
geles mieste, finansavo dvi litera
tūrines premijas po šimtą dolerių, 
kurios buvo paskirtos ir įteiktos 
Kaune, Maironio literatūros mu
ziejuje, Nepriklausomų rašytojų 
sąjungos nariams. Jas laimėjo: 
Vytautas Navickas už eilėraščių 
rinkinį “Prabilo tėviškės beržai” 
ir Bronius Jauniškis už romaną 
“Pėdsakai Amazonės džiunglė
se”. Sekanti jau trečioji premija 
bus paskirta už geriausią knygą 
vaikams bei jaunimui.

“Utenos krašto padavimų” 
knygą pernai paruošė ir išleido 
Utenos rajono Aukštakalnio vi
durinės mokyklos mokytoja Leo
nora Buičenkienė. Utenos, Molė
tų ir Anykščių apylinkėse ji su
rinko 299 padavimus apie ne
paprastus akmenis, milžinus eže
rus, piliakalnius, užkeiktus lobius. 
Daug padavimų iliustruota su jais 
susijusių vietovių nuotraukomis. 
Kai kurie padavimai susieti su 
miestelių bei kaimų pavadini
mais, kalvomis, pievomis bei sa
lomis.

Pirmasis mėgėjų teatrų festi
valis “Erdvė”, trukęs dvi dienas, 
įvyko Mažeikiuose. Jis buvo susie
tas su tarptautine Teatro diena. 
Pirmojo tokio festivalio vadovė 
rež. Audra Lenkauskienė džiau
giasi mėgėjiškų šio krašto teatrų 
įsijungimu ir prie jų prisidėjusiu 
Latvijos Alūksnės liaudies teatru. 
Ateityje toks teatrų festivalis Ma
žeikiuose galės tapti tarptautiniu, 
bet pradžioje norima, kad jis tap
tų tradiciniu. Dalyviai buvo apdo
vanoti “Česlovo” prizais, kuriuos 
nukaldino tautodailininkas Česlo
vas Pečetauskas.

Rytų Lietuvos literatai savo . 
antrajam suvažiavimui pasirinko 
Širvintas. Mat jų rajono Šeiniūnų 
kaime yra gimęs Lietuvos diplo
matas ir rašytojas Ignas Jurkūnas- 
Šeinius (1889-1959). Šiemetinia
me susitikime jų laukė svarstybos 
“Periferijos literato vaidmuo šian
dieniniame literatūriniame gyveni
me”. Jose dalyvavo Lietuvos ra
šytojų sąjungos atsakingasis sekr. 
Jonas Liniauskas, Nepriklausomų 
rašytojų sąjungos pirm. Bronius 
Jauniškis, Kaimo rašytojų sąjun
gos pirm. Kostas Federavičius. 
Dalyvių taipgi laukė vakaronė ir 
kūrybos skaitymai.

Kauno jėzuitų gimnazijoje 
įvyko Mažosios scenos dienos. Jas 
suorganizavo pati gimnazija ir 
Lietuvos katalikiškų mokyklų mo
kytojų draugija. Tokioj pirmojoj 
katalikiškų mokyklų mėgėjiško 
teatro šventėj dalyvavo penkioli
kos katalikiškų mokyklų scenos 
entuziastai iš Kauno, Rietavo, 
Skuodo, Šilalės ir Vilniaus. Šven
tės dalyvius pasveikino Kauno jė
zuitų gimnazijos direktoriaus pa
vaduotoja N. Čiučiulkienė ir Lie
tuvos katalikiškų mokyklų moky
tojų draugijos sekr. I. Butautytė. 
Tikimasi, kad šis renginys taps 
tradiciniu. Ryšių su scena tradici
ją jau buvo užmezgusi ir tarpuka
ryje veikusi Kauno jėzuitų berniu
kų gimnazija. Su scenos entuzias
tais tada yra dirbęs aktorius Juo
zas Monkus. Tradicija buvo tapę 
ir pačių abiturientų klasių paruo
šiami spektakliai savo jėgomis.

V. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

SIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 V.P-P-; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind....................3.25%
180-364 d. term.lnd...................3.50%
1 metų term, indėlius.............3.75%
2 metų term. Indėlius.............4.00%
3 metų term, indėlius.............4.25%
4 metų term. Indėlius.............4.50%
5 metų term. Indėlius.............5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.Iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

6.30%
6.40%
6.55%
6.65%
6.70%

5.65%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS • VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS • SKALBIMO MAŠINAS • ELEKTRINES PLYTELES

• DŽIOVINTUVUS • KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

IvED I S REFRIGERA TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

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

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

ROYAL I_E=RAOE 
■■■■■■MHHMBIIIIIIIIIIilllllllllll

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

Gavęs “Associate Broker” leidimą, dabar galėsiu dar 
geriau patarnauti savo tautiečiams. Dėl sąžiningo ir 
profesinio patarnavimo parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto nuosavybes prašau skambinti

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
nešiojamas 416 879-4937; faksas 416 769-1524. 

RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9, 100 metrų į rytus nuo Toronto 
pensininkų klubo “Vilnius Manor”.

NEMOKAMAS namų įvertinimas

VI-tosiose Pasaulio lietuvių žaidynėse š.m. birželio 29 d. Toronto 
aušriečiai Kaune, užsitikrinę pergalę prieš Punsko krepšininkus. 
Priekyje iš kairės: Aras Ignatavičius ir Marius Petravičius

Grįžo su aukso 
medaliais

VI Pasaulio lietuvių žaidynėse 
dalyvavo Toronto krepšinio ko
manda “Aušra”, vadovaujama Ste
pono Ignatavičiaus. Jis - ilgametis 
šio sporto veikėjas, pats laimėjęs 
aukso medalį 1980 m. žaisdamas 
“Laisvės olimpiadoje” (Freedom 
Olympics), o kaip treneris vežęs 
“Aušros” krepšinio komandą į Či
kagą 1983 m. (laimėjo I vietą), 
1995 m. komandą “Lokys” į Lietu
vą (laimėjo 3 vietą).

Šią vasarą “Aušra” (jauniai) 
VI-tose Pasaulio lietuvių žaidynėse 
laimėjo I vietą. Žaidė Tomas 
Skrinskas, Paulius Leknickas, Tim 
Limka, Stasys Kuliavas, Robert 
Rupt, Aras Ignatavičius. Iš Čikagos 
“Lituanicos” komandos prie “Auš
ros” prisidėjo Edis ir Stepas Ben- 
doraičiai, iš Los Angeles Andrius 
Ragąuskas, o iš Buffalo Žydrūnas 
Stankus, Martynas Valaitis ir Ma
rius Petravičius. Prieš Punską žaidę 
birželio 28 d. aušriečiai laimėjo 
102:54. Kitą dieną Lietuvos koman
da jau mažesniu skirtumu pasidavė

(89:74), o trečią dieną sugebėjo 
pralenkti ir Kauno rinktinę 96:87. 
“Aušros” jauniai grįžo į Kanadą la
bai patenkinti savo pergale. Inf.

Geriausi žurnalistai
Tarptautinė sporto žurnalistų 

diena, liepos 2-oji, paminėta Šarū
no Marčiulionio krepšinio mokyk
loje. Susirinkime paskelbti geriausi 
Lietuvos sporto žurnalistai: Alek
sandras Krukauskas, “Lietuvos 
sporto” redaktoriaus pavaduotojas, 
Regina Mundrytė, “Lietuvos ryto” 
korespondentė, Gintaras Nenarta- 
vičius, Eltos korespondentas. Lie
tuvos žiniasklaidoje dirba apie 90 
sporto žurnalistų, rašo ELTA.

Leidinys
“Sportas Lietuvoje” (Sport in 

Lithuania) 24 psi. albuminio for
mato gausiai iliustruota knygutė 
lietuvių ir anglų kalbomis, besido
minčius supažindina su įvairiomis 
sporto šakomis, sportine veikla, pa
siektais laimėjimais. Knygutė išleis
ta 6000 egz. tiražu. Paruošė L Ra- 
melytė, redagavo Z. Stabingytė. Iš
leido UAB “Viltis” 1997 m.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pus. Šioje per 140 pirmoje tarp 
indėnų ir vyriausybės sutartyje 
numatyta, kad kanadiečiai, ku
rie nėra čiabuviai, gali gyventi 
jų teritorijoje, tačiau negali bal
suoti jų valdžios rinkimuose. 
Taip pat numatyta galimybė 
įsteigti vien čiabuvių komercinę 
žvejybos firmą. Iš viso sutarties 
įgyvendinimas gali kainuoti 
daugiau kaip $300 mln.

Provincijos premjeras Glen 
Clark tvirtina, jog viešas pasi
priešinimas šiai sutarčiai pa
kenktų Britų Kolumbijos eko
nominei būklei, atbaidytų inves
titorius, neigiamai paveiktų ry
šius su čiabuviais.

Sutarties pasirašymo iškil
mės turi įvykti rugpjūčio 4 d., 
po to ji bus pristatyta Nisga’a 
grupuotės nariams patvirtinti. 
Šiuo metu yra arti 50 indėnų 
grupuočių, su kuriomis vyksta 
derybos dėl sutarčių.

Niufaundlando žvejai yra 
pasipiktinę dėl federacinės val
džios nurodymo, jog jiems lei
džiama žvejoti tik tris dienas, o 
kiti kanadiečiai gali menkes 
gaudyti du mėnesius. Valdžia 
stengiasi mažinti išnykstančių 
menkių žvejybą, nes Niufaund- 
lande jų prigaudoma daug dau
giau negu kitose Atlanto pa
kraščio provincijose, kur vyksta 
“sportinė” žvejyba. Tai yra sun
kiai išsprendžiama problema, 
nes jos yra reikalingos šios salos 
gyventojų pragyvenimui.

Ontario ligoninių pensijų 
fondo (Hospitals of Ontario 
Pension Plan) perteklius bus 
sumažintas ir todėl bus skiriama 
$600 mln. daugiau ligonių prie
žiūrai ir darbams. “Revenue

Canada” taisyklės riboja pensijų 
fondų sukauptas sumas. Ligoni
nių fonde jau yra $14 bin. Nuo 
ateinančių metų sausio 1 d. li
goninių {mokėjimas į pensijų 
fondą sumažės $200 mln. per 
metus.

Provincijos ligoninės pasta
ruoju laiku labai nukentėjo dėl 
biudžeto apkarpymų, kurie sie
kė net $690 mln. ir būtų turėję 
veikti su $300-$500 mln. defici
tu. Vyriausybė žadėjo dar $507 
mln. biudžeto mažinimą šiais fi
nansiniais metais, bet atidėjo 
dėl ligoninių smarkiai pareikšto 
pasipriešinimo.

Kanados žvejybos ministe- 
ris David Anderson Vankuvery
je pranešė, kad su JAV sudary
ta nauja vienerių metų sutartis 
dėl lašišų žvejybos. Vašingtono 
valstijai bus leidžiama sužvejoti 
24.9% “sockeye” lašišų iš Fra
ser upės (apie 1.25 mln. žuvų). 
JAV sutiko apriboti žvejybos 
laikotarpį (nuo liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 21 d.), norint apsau
goti jaunas žuvis ir vėliau atsi
randančias “coho”.

Britų Kolumbijos premjero 
Glen Clark teigimu, sutartis bus 
labai kenksminga šiai provinci
jai. Jo manymu Kanados valdžia 
“parsidavė” JAV-ėms.

Ontario vyriausybės nuta
rimu bus leidžiama privačioms 
firmoms priimti “workfare” tar
nautojus nemokamai dirbti jų 
įstaigose. Ligšiol socialinių pa
šalpų gavėjai galėjo dirbti tik 
savivaldybėse ir nepelno organi
zacijose. Socialinių paslaugų 
ministerė Janet Ecker tvirtino, 
kad šie tarnautojai neišstums 
kitų iš normaliai apmokamų po
zicijų, bet bus stengiamasi jiems 
sudaryti galimybes įsigyti nuo
latinius darbus. RSJ

Kas naujo Europoje?
V. Alekna Štutgarde vykusiose 

lengv. atletikos varžybose, nusvie
dęs diską 66.43 m., laimėjo I vietą. 
Tose pačiose varžybose R. Rama
nauskaitė nusviedė ietį 60.87 m. ir 
laimėjo IlI-čią vietą. Pirmos vietos 
pasekmė-61.66 m.

Vilma Rimšaitė 15 m. mergai
čių grupėje Europos BMX dviračių 
pirmenybėse laimėjo IlI-čią vietą. 
12-kos metų grupėje Jurgita Rama
nauskaitė iš Pakruojo buvo 4-ta. 
Pirmenybėse dalyvavo 1200 sporti
ninkų iš 21 šalies.

Paplūdimio pasaulio pirmeny
bėse Italijoje dalyvavo ir 3 lietuvių 
komandos. Geriausiai pasirodė H. 
Čyvas ir A. Petrėnas, kurie laimėjo 
17-tą vietą. Prieš patenkant į 32-jų 
stipriausių komandų tarpą lietuviai 
įveikė Austriją II 15:9, Švediją 
16:14, Austriją I 17:16 ir Slovėniją 
15:8. Tolimesnėse varžybose lietu
viai pralaimėjo Brazilijai 7:15, įvei
kė Čekiją 15:9 ir pralaimėjo Vokie
tijai 3:15. Pirmenybėse dalyvavo 
115 komandų. A.S.
Geros valios žaidynės

Liepos 26 d. Niujorke pasibai
gė savaitę trukusios pasaulio Geros 
valios žaidynės, kuriose dalyvavo ir 
grupė lietuvių. Krepšinio varžybose 
lietuviai įveikė Rusiją 84:72, po 
pratęsimo Argentiną 81:77 (40:27, 
68:68) ir nelauktai pralaimėjo 
Australijai 64:82, Pusbaigmio var
žybose pralaimėjo JAV-bėms, bet 
kovoje dėl 3-čios vietos nugalėjo 
Portoriką 119:75.

Lengv. atletikos varžybose T. 
Pūkštys (JAV) ieties metime buvo 
antras 79.86 m. R. Nazarovienė 
penkiakovėje laimėjo ketvirtą vietą. 
Šuolio į aukštį varžybose N. Žilins
kienė taip pat 4-ta, nors peršoko 
tokį pat aukštį kaip antros ir trečios 
vietos laimėtojos - 1.93 m. Krepši
nio varžyboms teisėjavo vilnietis R. 
Brazauskas. A.S.

Skautų veikla
• VHI-toji Tautinė stovykla 

įvyks rugpjūčio 8-21 d.d. Treasure 
Valley stovyklavietėje, Paxton, 
Mass. Stovyklos iškilmių metu rug
pjūčio 15-16 d.d. bus paminėti lie
tuvių skautų įsteigimo 80-metis ir 
“Skautų aido” 75-metis. Šis savait
galis skirtas svečiams pabendrauti 
su stovyklautojais. Gavę asmeni
nius pakvietimus yra prašomi apie 
atvykimą pranešti TS viršininkei 
v.s. B. Banaitienei, 18 Nardone 
Circle, Abington, Mass. 02351, 
USA. Tel. 781 871-1517. Inf.

I <& SliAIIYIOIll PASISAKOl
RAŠO IŠ IZRAELIO

“TŽ” 1998.IV.28 laidoje buvo 
išspausdintas straipsnis “Vatikanas , 
žydų klausimu”. Mano nuomone to 
neužtenka. Reikia pasisakyti drąsiau 
visą tiesą apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios laikyseną tuo klausimu, 
ypač 1941-1942 metais. Vyskupai 
Lietuvoje jau reaguoja kaip reikiant, 
tik labai pamažu.

Prof. Dov Levin,
Naujųjų laikų žydų istorijos 

instituto direktorius,
Jeruzalė

Red. pastaba. Prie šio laiško 
buvo pridėti ir du leidiniai: “Jewish 
Christian Interfaith Relations” (Po
licy Forum No. 14) ir “Magazine of 
the Hebrew University of Jerusalem, 
Scopus” volume 46, 1998. Pastara
jame įdėta prof. Dov Levin’o nuo
trauka ir trumpa biografija. Jis esąs 
užaugęs Kaune sionistų šeimoje, 
mokęsis hebrajų mokyklose. Vokiet- 
mečiu visa jo šeima buvusi išgabenta 
į mirties lagerius ir ten žuvusi. Jis 
pats pabėgęs su draugais į miškus, 
kur įsijungęs į partizanų eiles. Soviet
mečiu pasiekęs Italiją ir Palestiną, 
kur dalyvavęs kovose su palestinie
čiais už Izraelio nepriklausomybę. 
Kai 1948 m. Izraelis tapo nepri
klausoma valstybe, Dov Levin iškilęs 
kaip mokslo žmogus - sociologas ir 
istorikas. Yra parašęs 13 knygų ir 
440 straipsnių. Dabartiniu metu jis 
(72 m. amžiaus) esąs Naujųjų laikų 
žydų istorijos instituto vadovas.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

lietuvių fWKREDITO .O I Y—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
4.00% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.75% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

. (US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.30%
2 metų....................6.40%
3 metų....................6.55%
4 metų....................6.65%
5 metų....................6.70%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.65%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard} TtPUJS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

Sutton
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

'Qu&m ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

stra Travel
& Services Ine.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!
Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!

Parūpiname bilietus į Lietuvą ir kitas pasaulio šalis papigintomis kainomis. 
Nebrangūs draudimai išvykstantiems ir atvykstantiems * Didelės nuolaidos 
individualioms grupėms visos vasaros metu (ne mažiau kaip 10 žmonių) 
* Parduodamos kelionės į Lietuvą įskaitant skrydį, pervežimą iš orauosčio į 
viešbutį, nakvynę viešbutyje (ne mažaiu kaip 3 žvaigždučių) ir pusryčius * 
Besinaudojantys mūsų paslaugomis apdovanojami kelioniniais krepšeliais.

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų, kad ir 

tolimiausių Kanados vietovių. Geriausios kainos šiuo metu yra skrendant AIR 
CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS bendrai sudarytomis trąšomis per 
Paryžių, Londoną arba Frankfurtą

Rugsėjo 23 ruošiam 14 dienų kelionę į Prancūziją, Ispaniją
ir Portugaliją (ir Liurdas, ir Fatima!) - $2590.00

Spalio 9-12 dienų į Kaliforniją, Arizoną, Ncvadą - $1750.00
Lapkričio 5-12 dienų j Šventąją Žemę- $1999.00

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 
Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti QUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.r. ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus.

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!



GAILĖ JONYTĖ ir JUSTINAS RASAS
Jie susituokė š.m. liepos 4 d. Anapilyje, Mississaugoje, dalyvaujant 
gausiam būriui artimųjų bei draugų iš įvairių vietovių. Jaunieji, 
buvę torontiečiai, apsigyvens JAV, Kalifornijoje

Išeivijos lietuviai ir kiti rūpesčiai

SPAUDOS BALSAI

Žydų likimas angliškoje spaudoje
Oksfordo universiteto žurnalas apie žydų naikinimą 

Lietuvoje karo metu

Oksfordo universiteto lei
džiamas žurnalas “Holocaust 
and Genocide Studies” paskyrė 
visą š.m. pirmąją laidą, išskyrus 
kai kurių knygų recenzijas, Lie
tuvos žydų holokaustui. Straips
nių autoriai dažnai remiasi ar
chyvine medžiaga. OSI (Office 
of Special Investigations) dar
buotojo Michael MacQueen 
straipsnio įžangoje yra rašoma:

“Daugiau kaip 200,000 iš 
210,000 ligi 220,000 Lietuvos te
ritorijoje ligi 1939 m. spalio 
mėn. gyvenusių žydų neišliko 
gyvi ir nesulaukė Antrojo pa
saulinio karo pabaigos. Faktinai 
dauguma jų neišgyveno kruvino 
1941 m. liepos-lapkričio mėn. 
laikotarpio. Šio straipsnio tiks
las yra nustatyti specifinį Lietu
vai pagrindą holokausto tyri
mams, kurio didžioji dalis, tarp 
kitko,, buvo fizinis organizavi
mas bei pasiruošimas žudynėms 
ir taip pat faktiškas žudymas, 
kurį atliko nacių okupacinio re
žimo vietiniai pagalbininkai. Tai 
lemiamas ir neišvengiamas fak
tas: nepaisant nacių saugumo 
policijos (SIPO) ‘operatyvinio 
dalinio 3’ ir SD (nacių partijos 
saugumo tarnybos žvalgybos 
skyriaus), kuriuos reikia laikyti 
pagrindiniais žudynių organiza
toriais - žymią žudynių dalį fak
tiškai atliko lietuviai”.

Apie žudynių pradžią Kau
ne rašo K. Kwiet: “Prieš vokie
čių kariuomenės įžengimą į 
miestą birželio 24-tos dienos vė
lyvą popietę lietuviai ‘aktyvistai’ 
jau nužudė keletą žydų. Sekan
čios dienos vakare atvyko Stah- 
lecker su savo maža ‘operatyvi
ne grupe’ ir tuoj susitiko su vie
tinių ‘partizanų’ vadovais. Tą 
pačią naktį prasidėjo ‘veiksmin
gi pogromai’ be jokio išoriniam 
pasauliui pastebimo ženklo, kad 
vokiečiai būtų davę įsakymą ar
ba sugestiją, kaip vėliau Stah- 
lecker gyrėsi”.

Be šių straipsnių žurnale 
dar yra rašoma apie teisingumo 
sistemą ir teismus Lietuvos ge
tuose, apie sveikatos atsaugą 
Vilniaus gete ir apie Kauno ge
to originalių dokumentų išsau
gojimą. Knygų apžvalgoje dide
lė dalis recenzuojamų knygų lie 
čia Lietuvos žydų holokaustą. 
Žurnale yra per 200 puslapių.

Lenkų universitetas
Toronto lenkų savaitraštis 

“Związkowiec” Š.m. liepos 9 d. 
laidoje kalbėjosi su Lenkų kul
tūrai ir švietimui Lietuvoje rem
ti draugijos pirmininku Toron
te, kuris tarp kitko pasakė: 
“Vilniaus srities lenkai labai šil
tai, tiesiog entuziastiškai sutiko 
universiteto įsteigimą. Pirmai
siais jo veiklos metais į studijas 
užsirašė 160 kandidatų, kurie 
buvo priimti. Tiesą sakant tuo 
metu tai buvo nelegali veikla, ir 
universitetas neturėjo teisės iš
duoti kokius nors dokumentus 
bei diplomus - šis skaičius yra 
daug reiškiantis. (...) Tenykš- 
tiems lenkams šis universitetas 
yra ne tik ilgamečių pastangų, 
bet ir nuslėptų svajonių bei ilge
sio apvainikavimas”.

Vienas Paryžiaus lenkų žur
nalo “Kultūra” skaitytojas š.m. 
birželio laidoje parašė redakci
jai laišką, kuriame tarp kitko 
pasisakė apie Vilniaus lenkų 
universitetą: “Vienas moksli
ninkas ‘Vilniaus reikalų’ žino
vas, pagaliau ten prieš karą gi
męs (taigi tikriausiai vietinis pa
triotas viso geriausio linkintis 
savo miestui) išreiškė būdingą 
nuomonę. Jis man metiniame li
teratų susitikime pavadintame 
‘Gegužė prie Neries’ pasakė, 
kad sumanymas turėti lenkų 
universitetą Vilniuje yra bepras
mis. Kodėl, Kam?! - tvirtino. - 
Įsteigti getą blogiau išsilavinu
siems žmonėms? Juk yra valsty
binis universitetas su polonisti- 
kos katedra, yra pedagoginis 
universitetas taip pat su šio po
būdžio katedra. Pagaliau galima 
studijuoti Lenkijoje. Kas tame 
universitete darbuosis? Juk 
trūksta kadrų. Visa tai neturi 
prasmės.”

Šalčininkų abiturientai
Lietuvos lenkų sąjungos ofi

ciozas “Gazeta” š.m. liepso 2-8 
d.d. laidoje rašo: “Šiais metais 
270 Šalčininkų rajono abitu
rientų baigė mokyklas, iš kurių 
261 išlaikė brandos egzaminus. 
Daugiausia - 164 baigiantieji 
ėjo mokyklon su rusų dėstomą
ja kalba, 59 - lenkų mokyklon, 
ir 38 - lietuviškon”.

Lenkų spaudoje dažnai kar
tojama, kad Šalčininkų rajone 
yra apie 90% (pagal 1989 m. gy
ventojų surašymą 79,6%), len
kų, tačiau lenkiškas mokyklas 
baigė vos apie 22%. Pagal tą 
patį surašymą šiame rajone yra 
vos 5.8% rusų, tačiau rusų abi
turientų buvo apie 62%. Sunku 
butų patikėti, kad lenkų moks
leiviai yra mažiau gabūs negu 
rusai. Greičiausiai šiame rajone 
tiek daug lenkų nėra, kaip ofi
cialiai ir neoficialiai yra skelbia
ma. J.B.

llSEDKilLiūEIEIk

s Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8V1R3

Savininkas Jurgis Kuliešius

J. P. KEDYS
Įsteigtas informacinis cent

ras užsienio lietuviams grįžtan
tiems į Tėvynę. Apie šio centro. 
įsteigimą pranešimą padarė sei
mo pirmininko pavaduotojas A. 
Kubilius. Iškilmėje dalyvavo JAV 
lietuvių bendruomenės pirm. R. 
Narušienė, Kanados lietuvių 
bendruomenės pirm. A. Vaičiū
nas ir kiti išeiviai.

Tenka tik apgailėti, jog prie 
tokio paprasto ir labai reikalingo 
sprendimo prieita tik po beveik 9 
metų! Dar 1991 m. “Lietuvos ry
to” korespondentė lankėsi Aust
ralijoje ir turėjo pasikalbėjimą 
su manimi. Šiame ilgokame pasi
kalbėjime, tarp daugelio dalykų, 
esu pareiškęs: “Dabartinė Lietu
vos vyriausybė nedelsiant turi 
paskelbti atsišaukimą į visame 
pasaulyje išsisklaidžiusius lietu
vius. Jame turi būti kviečiami 
visi tautiečiai grįžti į savo Tėvynę 
su savo sugebėjimais ir užgyventu 
turtu atkurti nuniokotą Tėvynę”.

Šis pasiūlymas buvo paskelb
tas 1992 m. sausio mėnesį. Tačiau 
to meto valdžia vietoje grįžimo į 
Tėvynę atsišaukimo paskelbė vi
siems žinomą gėdingą pilietybės 
įstatymą! Išvadoje galima pasa
kyti, kad minėtas “užsienio lie
tuviams įsikūrimo centro” įstei
gimas net po 9 metų rimtesnės 
sėkmės nesusilauks!

Žydų problema
Iš Amerikos atvykęs valstybės 

sekretorės pavaduotojas S. Eisen
stat, jos pavaduotojas H. Clark ir 
kiti asmenys teiravosi pas Lietuvos 
žydų pirm. S. Alperavičių apie 
žydų turto grąžinimą, pilietybės 
iš Lietuvos kilusiems žydams su
teikimą, vyriausybės ir savival
dybių vaidmenį tuos klausimus 
sprendžiant.

Taip pat buvo kalbėta apie 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
saugomas žydų knygas ir reika
lavo jas perduoti žydų organiza
cijoms. Dėl šių knygų saugojimo 
Lietuvos įstaigos prašosi sau bū
simų nemalonumų ir nereika
lingų išlaidų tas knygas saugojant. 
Toms knygoms prižiūrėti ir sau
goti reikia nemažai pinigų, nes jų 
yra keli tūkstančiai! O tuo atveju, 
jeigu įvyktų jų suteršimas, tai 
Lietuva būtų apkaltinta sabotažu! 
Buvęs Lietuvos ambasadorius 
JAV skelbė, jog tos hebrajų 
knygos yra dalis Lietuvos kultū
ros. 50 metų istorija parodė, kad 
geriau mums rūpintis atstatyti 
per sovietmetį prarastą savąją 
tautinę kultūrą, hebrajiškąją pa
likti patiems žydams.

Suvaržymai saugumiečiams
Seimo pirm. V. Landsbergis 

pateikė įstatymo projektą seimui, 
kuriuo visiems buvusiems NKVD, 
NKGB, MGB ir KGB darbuo
tojams suvaržomas valstybinis 
darbas dešimčiai metų. Šis įsta
tymas seimo buvo priimtas, bet 
prezidentas grąžino jį seimui 
persvarstyti. Prezidentas pareiškė, 
kad varžymas dirbti 10 metų 
KGB-istams varžo jų “ūkinės 
veiklos laisvę”. Liepos 13 d. prieš 
šį prezidento sprendimą įvyko 
demonstracija ties prezidentūra. 
Demonstrantų grupė bandė iš
gauti iš V. Adamkaus paaiškini
mą dėl jo sprendimo, bet gavo 
atsakymą: jis yra “užimtas...” 
Vėliau seimas dauguma nutarė 
atsižvelgti į prezidento pageida
vimus, atidėjo įstatymo įsigalio
jimą iki sausio 1 d. Tuo būdu 
įstatymas tapo priimtinas ir pre
zidentui.

Pagonių kongresas
Pasaulio pagonių vadai, iš 

40 valstybių susirinkę Vilniuje, 
svarstė savo religijos vardą, tiks
lus, daromas jiems skriaudas ir 
panašiai. Gal pagrindinis klausi
mas buvo, kaip vadinti dabartinę 
pagonybę, kuri nevisiems patinka. 
Tačiau ir čia siūlymai keisti į 
“Naująją pagonybę”, “prigimti
nę religiją” nepraėjo. Kai kurie 
manė, kad žodis “pagonis” visai 
turi būti išmestas. Nesuradę tinka
mo pakaitalo išsiskirstė. Pažymė
tina, kad lietuvių, latvių, rusų, 
ukrainiečių ir gudų atstovai siūlė 
atgaivinti savo tradicines pagonių 
religijas.

Amerikos pareigūnai
JAV sekretorės pavaduotojas 

S. Talbott liepos 7 d. susitiko su 
prez. V. Adamkumi, seimo pirmi
ninku V. Landsbergiu, min. pir
mininku G. Vagnoriumi ir užsie

nio reikalų ministeriu A. Saudar
gu, krašto apsąugos ministeriu 
C. Stankevičiumi Vilniuje. Jie 
aptarė “Chartijos” reikalus, kuri 
buvo pasirašyta 1998 m. pra
džioje. Vėliau JAV svečias S. 
Talbott išvyko į Latviją ir Estiją.

Šis apsilankymas reiškia, kad 
Amerika dar rodo politinio dėme
sio Baltijos valstybėms. Tai dūris 
į Rusijos imperializmo jautriąją 
vietą.

Amerikos diena Vilniuje
JAV ambasadorius pakvietė 

į valstybinę šventę Vilniuje Lie
tuvos valdžios žmones ir Ameri
kos piliečius, gyvenančius Vil
niuje. Jis tarp kita ko pareiškė, 
jog Lietuva turinti gerokai se
nesnę valstybingumo istoriją, ir 
pusiau rimtai, pusiau juokais sa
kė, kad išsilavinę amerikiečiai, 
kurie daugiau nei prieš 200 metų 
kūrė JAV Konstituciją, galbūt 
atsižvelgė ir į Lietuvos patirtį. 
Vėliau, pasak ambasadoriaus, jau 
Lietuva turėjo ko mokytis iš 
Amerikos. Priėmime sėdėjęs pre
zidentas V. Adamkus tik linkte
lėjo galva, pritarimą rodydamas 
ambasadoriui K. Smith.

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS gauna dovanų lietuviškos 
duonos ir krepšį grybų-voveraičių už šventės pradžios paskelbimą

Nuotr. “Respublikos”

Atgarsiai iš Europos sąjungos
Ispanai pradėjo kovą su al

koholizmu. Šią vasarą girtų tu
ristų Ispanijos pajūryje laukia 
apribojimai. Katalanų pareigū
nai nusprendė “nusausinti” 
Costa Brava. Perlamentas šio
mis dienomis įves naują įstaty
mą “ley seca”, kuris uždraus 
pardavinėti alkoholinius gėri
mus prie viešų kelių. Lloret de 
Mar yra pirmas Vaičius, kuris tą 
draudimą įvedė. Gerti alkoholį 
viešose vietose draudžiama. Po 
11 valandos vakare tik barai ir 
diskotekos dar gali pardavinėti 
alkoholinius gėralus. Krautuvės 
ir universalinės parduotuvės, 
kurios net ištisas 24 valandas 
aprūpindavo turistus gėralais 
bus naktį be alkoholio, ir kas 
nusikals, turės savo krautuvę 
uždaryti.

Lloret de Mar kartu su Be- 
nidorm ir Torremolinos yra jau
no su mažu biudžetu turizmo 
centras. Tūkstančiai jaunuolių, 
ypač vokiečių, britų, belgų ir ne- 
derlandų, kiekvieną vasarą ten 
praleidžia savo atostogas. Saulė 
ir alkoholis būna svarbiausi da
lykai ir paplūdimiuose kiekvie
ną naktį keliamas baisus triukš
mas net muštynės. Vietiniams 
gyventojams tai įgrįso iki gyvo 
kaulo. Tasai “ley seca” yra nau
jo įstatymo pirmtakas, kuris turi 
nuvalyti Ispanijos pajūrį nuo 
girtuoklių, ir taip pat Mallorca, 
kurioje ypač gausu britų ir vo
kiečių.

* * *
Biologinis žemės ūkis be 

dirbtinių trąšų ir pesticidų vis 
daugiau įsigali Europos sąjun
goje. 49,537 ūkiai apdirba 
1,168, 412 hektarų žemės plotą. 
Pirma vieta tenka Austrijai su 
per 8% visos dirbamos žemės 
biologiniam ūkiui. Švedija turi 
3%, Šveicarija ir Vokietija tarp 
1% ir 2%, o Belgija vos su 0.3% 
žemės plotu biologinei kultūrai.

* * *
Šiomis dienomis pietinėje 

Europos dalyje siautė dideli 
karščiai, kurie numarino dvide- 

| šimt žmonių. Kilę miškų gaisrai

Katedros lobiai
Sovietmečiu Vilniaus kated

ra buvo paversta paveikslų gale
rija. Su ja susiję darbuotojai N. 
Kitkauskas, A. Raulinaitis ir R. 
Budrys, aptikę šios galerijos rū
siuose įtartiną vietą, nutarė pa
tikrinti. Išardę plytų sienelę rado 
apie 270 vertingų taikomosios 
dailės darbų. Seniausias radinys 
- gotikinis šv. Stanislovo relikvi- 
jorius, atsiųstas Vilniaus katedros 
pašventinimo proga. Be to, 1985 
m. kovo 23 d. katedroje taip pat 
rasta 750 sidabrinių ar paauksuo
tų votų (dauguma jų buvo sudėti 
į dėžes), paprastų auksinių ir 
net vestuvinių žiedų, kryželių, 
medalių, apyrankių, medalionų 
su grandinėlėm ir kitų daiktų. 
Manoma, kad dalis jų galėjo būti 
Vilniaus gyventojų patikėti ka
tedrai apsaugoti turtai, ryšium 
su karais. Po poros savaičių N. 
Kvietkauskas paklausė pažįsta
mus kunigus Vilniaus kurijoje 
apie katedros lobyną, bet jie 
nieko nežinojo. Tų lobių radėjai 
anuomet slėpė nuo sovietinės val
džios, kad jų neišgabentų Mask
von. Apie jų buvimą paskelbė 
tik dabar - po daugelio metų.

Tėviškės žiburiai <1998.VII,28 »Nr31-32 (2526-2527)«psl. 7

5&į|4WMį

Nemokamas namų įvertinimas

West Realty lr»c.

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Victor Rudinskas, Broker

RUBY REAL ESTATE ltd.
27 John Street (2nd Floor), 
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3Va%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. O. ELVIKIS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)
Telefonas

2373 Bloor Street West 415 763-5677
(Prie Jane St.)

sudegino daug hektarų miško, 
ūkių ir gyvulių. Italijos Kalabri
joj temperatūra buvo pasiekusi 
net 47°C karščio.

* *

Lenktynėse dėl gero darbo 
daugiausia laimi vyrai, nors vis 
daugiau moterų turi diplomą. Iš 
Eurostat studijų paaiškėjo, kad 
Europos sąjungoje 124 mergai
tės gauna gimnazijos baigimo 
diplomus, o 100 berniukų. Šve
dija turi rekordą: 185 mergaitės 
- 100 berniukų. Lenkijoje 253 
mergaitės - 100 berniukų, Ru
munijoj 243 mergaitės - 100 
berniukų.

Universitetuose moterys ir
gi vyrauja.' 1995 m. Europos są
jungoje 110 moterų baigė uni
versitetą su gerais pažymiais, o 
vyrų 100. Tačiau vis daugiau 
moterų yra be darbo negu vyrų 
su tokiu pačiu universiteto dip
lomu. Europos sąjungoje yra su 
aukštuoju mokslu 7% moterų 
be darbo, o vyrų tik 5%. Pieti
nėje ES dar didesnis skirtumas: 
20% universitetą baigusių mo
terų neturi darbo. O jų vyrų ko
legų skaičius toje pat srityje 
11%. Italijoje akademikių mo
terų 10% neturi darbo, vyrų 
5%, Graikijoje moterų 8%, vyrų 
4%. Keturiuose ES kraštuose 
yra kitaip: Portugalijoj 4% vyrų 
bedarbių, 2% - moterų akade
mikių, Suomijoje 8% vyrų, 7% 
moterų. Anglijoje ir Švedijoje 
4% vyrų, 3% moterų.

Moterų skaičius su aukšto 
mokslo diplomu, palyginus su 
vyrais: Portugalijoje 170 mote
rų, 100 vyrų, Suomijoje 136 - 
100, Švedijoje 134 - 100, Ispani
joje 133 - 100, Graikijoje 129 - 
100, Italijoje 128 - 100, Britani
joje 115 - 100, Austrijoje 107 - 
100, Danijoje 102 - 100, Neder- 
landuose 100 - 100, Islandijoje 
95 - 100. Kitų kraštų statistikos 
nėra. Z.T.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

■---------------------------------------------- ----------------
Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS, 
B.Eng., M. Eng., B.C.L., L.L.B., M.B.A., P.Eng.

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymede požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūšių draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - j Ričardą Drešerį.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Riek Drešerį

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas - greitas ir tikslus!

V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 
*GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

- Liepos 26, sekmadienį, sėk
mingai praėjo Anapilio vaikų dar
želio gegužinė Vasagoje prie Ge
rojo Ganytojo šventovės.

- Besidomintieji kunigyste jau
nuoliai ir vyresnio amžiaus vyrai 
yra kviečiami susisiekti su klier. Vy
tautu Staškevičiumi. Jis noriai pasi
ruošęs pasikalbėti pašaukimo į ku
nigystę klausimu ir mielai suteiks 
žinių apie stojimo j kunigų semina
riją galimybes. Prašome jam skam
binti dienos metu tel. 905 277-1270, 
o vakarais - tel. 416 767-3105.

- Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūrio šeimų stovykla šiais 
metais bus rugpjūčio 21-30 dieno
mis “Romuvoje”. Platesnę infor
maciją teikia Bronius Degutis tel. 
905 276-3124.

- Anapilio knygyne gauta žur
nalo “Mūsų sodai” nr. 7, žurnalo 
“Tremtinys” nr. 25,26,27 ir daug 
naujų garsajuosčių bei vaizdajuosčių.

- Parapijoje yra gauta 20 egz. 
liepos ir rugpjūčio mėnesiams mąs
tymo knygelės “Žodis tarp mūsų”. 
Knygelės kaina $3. Knygeles salėje 
platina V. Dalindienė.

- Mišios rugpjūčio 1, šeštadie
nį, Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
6 v.v. už a.a. Julių Strodomskį; Mi
šios rugpjūčio 2, sekmadienį: Lietu
vos kankinių šventovėje 9.30 v.r. už 
Rudžių šeimos mirusius; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10 v.r. už a.a. Domą 
Kaunaitę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, liepos 26 d. 

popietėje dalyvavo 164 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Antanina 
Krasauskienė iš Panevėžio, Jeroni
mas Baziliauskas iš Otavos, Justi
nas Baziliauskas iš Cambridge 
(Anglijos), Jim O’Brien, John R. 
O’Brien ir Marian O’Brien iš To
ronto. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN kultūrinės 
kom. narys A. Kynas.

- Visuomeninės veiklos komi
teto suorganizuotas “Bazaras” lie
pos 11 d. praėjo labai sėkmingai, 
nors įvyko nedėkingu atostogų lai
kotarpiu. Gautas pelnas $280 paau
kotas slaugos namų fondui.

- LN valdybos posėdis - rug
pjūčio 20, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN poilsio stovykla rengiama 
pranciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga” rugpjūčio 8-15 d.d. Dėl in
formacijos ir registracijos prašome 
skambinti stovyklos komendantui 
Zigmui Revui, tel. 416 251-9635, 
Augustinui Sukauskui, tel. 416 614- 
7739 arba Emiliui Bartminui, tel. 
416 249-0490.

- LN kultūrinė komisija yra įsi
gijusi nemažai vaizdajuosčių iš Lie
tuvos. Kreiptis į S. Pabricienę tel. 
416 762-5419 arba V. Kulnį tel. 416 
769-1266.

- Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto Ont. M6P 1A6.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nės mokyklos vajui $50 aukojo 
J. Staškevičius.

A. a. Antaninos Pliurienės 
4 metų mirties prisiminimui dr. 
Diana Pliura “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadieniais per 10.15 v.r. 

Mišias aukas neša tie, kurių inten
cijomis Mišios yra aukojamos.

- Šis šeštadienis, rugpjūčio 1, 
yra mėnesio pirmasis. Pirmais mė
nesio šeštadieniais Gyvojo rožinio 
draugijos nariai renkasi rožinio kal
bėjimui ir Mišiom 10.30 v.r.

- Santuokai ruošiasi Kristina 
Baršauskaitė ir Rimvydas Gilvydis; 
Rūta Urbaitytė ir J. Jazokas.

- Italijoj mirė a.a. Pranas Ge
gužis, parapijiečio Mykolo Gegužio 
brolis.

- Dar yra vietos autobuse vykti 
j Midland’o Kanados kankinių 
šventovę šį sekmadienį, rugpjūčio 
2. Kelionės kaina $17. Autobusą 
užsako Kanados lietuvių katalikų 
centras ir prisiima nuostolį, jei au
tobusas neužsipildo. Jei iki šio 
penktadienio, liepos 31, neužsire
gistruos pakankamas skaičius kelei
vių, autobusas bus atšauktas.

- Šį šeštadienį, rugpjūčio 1, 
baigiasi lietuviškai kalbančių vaikų 
stovykla “Kretingoje”, o sekmadie
nį, rugpjūčio 2, prasideda vienos sa
vaitės šeimų su vaikais stovykla. 
Nuo rugpjūčio 8 iki 16 d. vyks To
ronto Lietuvių Namų poilsio sto
vykla.

- Parapijos persikėlimo vajus 
nupirktos žemės pusantro milijono 
sumai sutelkti vyksta ir toliau. Iki 
šiol jau surinkta $854,284. Parapi
jos dabartiniai pastatai yra atiduoti 
pardavimui. Kviečiame visus prisi
dėti.

- Mišios sekmadienį, rugpjūčio 
2: 8.15 v.r. už a.a. Juozą Ražauską,
9.15 v.r. prašant Valerijai sveikatos;
10.15 v.r. už a.a. Barborą ir Julių 
Stendelius, už a.a. Danutę Mangli- 
cienę - 1 metinės, už a.a, Kostą Va
lančių; 11.30 v.r. už Medininkuose 
nužudytus lietuvius.

Išganytojo parapijos žinios
- Šią savaitę kun. Alg. Žilins

kas aplankys su Šv. Komunija visus 
parapijiečius bei ligonius namuose, 
kurie dėl įvairių priežasčių negali 
lankyti pamaldų.

- Pamaldos šį sekmadienį, rug
pjūčio 2, 9.30 v. ryto su Šv. Komu
nija.

- Nuo rugpjūčio 7 iki 20 d.d. s. 
kun. Algimantas Žilinskas eis LSS 
seserijos ir brolijos kapeliono pa
reigas Lietuvių skautų sąjungos 
VIII Tautinėj stovykloje, Paxton, 
Mass.

- Rugpjūčio 9 d., 9.30 v.r. Žo
džio pamaldas atlaikys tarybos na
rys Ričardas Hiršas. Rugpjūčio 16 
d. pamaldų nebus. Rugpjūčio 23 d., 
9.30 v.ryto pamaldas laikys sugrįžęs 
parapijos klebonas.

- Klebonui išvykus, visais sielo
vados reikalais prašoma skambinti 
parapijos tarybos pirmininkui Pet
rui Šturmui 905 274-3529.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo O. Mašalienė.

A. a. Ignas Petrauskas tes
tamentiniu palikimu paskyrė 
$300 “Tėviškės žiburiams”. Lei
dėjai dėkingi už pavyzdingą pa
ramą lietuviškai spaudai.

Atitaisymas. “TŽ” 30 nr., 8 psl. 
aukotojų sąraše, a.a. Jonui Didžba- 
liui mirus, išspausdinta L. V. Balai- 
šiai. Turi būti V. E. Baleišos. 
Klaida įsivėlė remiantis korespon
dencijos tekstu.

Toronto lietuvių pensininkų klubo “Vilnius Manor” valdyba ir revizuos komisija 1998/9 m. Pirmoje eilėje iš 
kairės: D. Keršienė - revizijos k. pirmininkė, T. Kobelskienė, E. Steponas, A. Sukauskas - pirmininkas, B. 
Palilionienė, S. Jokūbaitis; antroje eilėje: Z. Rėvas, J. Rovas, J. Janušas, A. Aisbergas, J. Slivinskas - vedėjas, 
L. Mačionienė, A. Zolpis, J. Gudavičius Nuotr. Z. Revio

1998 metų Toronto Lietuvių Namų

rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje “Kretinga” Wasagoje.
Atidaroma - rugpjūčio 8, šeštadienį, 12 v.r. Uždaroma - rugpjūčio 16, sekmadienį.

Stovyklos užbaigimo GEGUŽINE 
su įdomia programa, kurią atliks 
Toronto choras “Daina”, įvyks 

rugpjūčio 15, šeštadienį, 7 vai. vakaro.

Stovyklos kaina - $115 vienai šeimai 
savaitei; $75 - vienam asmeniui;
$17.50-dienaivienam asmeniui.
Komendantas - Zigmas Rėvas.

Informacija ir registracija - Z. Rėvas 416 251-9635, A. Sukauskas 416 614-7739, 
E. Bartminas 416 249-0490.

Rengia - Toronto Lietuvių Namų vyrų būrelis

Sveikiname
brangią mamytę ir močiutę

ONĄ MAŠALIENĘ 
vardadienio proga.

Visados mylinti duktė Stefa, 
sūnus Vytautas, 

vaikaitės - Irutė ir Irija su šeimomis

Šis “Tėviškės žiburių” nu
meris yra paskutinis prieš atos
togas. Pirmas poatostoginis nu
meris išeis rugpjūčio 18 d. 
Atostogų metu administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Vasaros metu muziejų aplan

ko daug svečių iš Lietuvos. Čia jie 
randa paskutines žinias apie įvykius 
Lietuvoje, ir dažnai vyksta naudin
gi profesiniai pasitarimai. Keli pa
vyzdžiai: muzikologei atradome re
tų muzikos leidinių, Panevėžio 
miesto kontrolierę paprašėme mums 
atsiųsti leidinių apie tą miestą, lat
viui, ruošiančiam disertaciją apie 
baltų liaudies dainas, padovanojo
me naudingą knygą. Žinoma, sve
čiams taip pat įdomu pažiūrėti paro
das, pamatyti kaip Kanados lietu
viai gyvena ir kokia jų istorija. R.M.

Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $100 - G. Rodke, P. 
Kitra, D. D. Dickson, Ona Skre- 
būnienė, V. Petrauskaitė; $50 - 
Marija Astrauskienė, J. Ast
rauskas, S. G. Noreika; $25 - J. 
Popikaitis; $75 - a.a. Artūro 
Grabošiaus atminimui Irena 
Ross; po $20 a.a. Liuciaus Ulbi- 
no atminimui - Z. Čečkauskas, 
G. J. Krištolaitis; po $20 a.a. Jo
no Tarvydo atminimui - P. Ar- 
monas, G. J. Krištolaitis, K. 
Meškauskienė, Z. P. Sakalas, 
M. Z. Stankus; po $20 a.a. Kaz. 
Simaičio atminimui - S. Dalius, 
J. Stankus, P. Žulys, Z. Čeč
kauskas, T. J. Andrukaitis, S. P. 
Kanopa, R. J. Pleinys, S. Žioba, 
L. K. Meškauskas, G. J. Krišto
laitis ir $10 - S. Senkus.

Testamentiniai palikimai: 
Albinas Paškevičius - $14,415. 
79, Jonas Riauba - $2,000, 
Kazys Dulkys - $1,000, Povilas 
Kirstukas - $462.77, Ign. Pet
rauskas $300. Inf.

IEŠKOME auklės 4 vaikučiams 
nuo rugpjūčio vidurio, kuri gyven
tų kartu su mumis Mississaugoje. 
Skambinti tel. 905 848-9628.

Toronto gintariečiai Pasaulio lietuvių dainų šventės eitynėse Vilniuje ELTOS nuotrauka

A. a. Onai Grigaravičienei 
mirus, velionės prisiminimui, 
užjausdama jos dukras bei jų 
šeimas Danutė Norkienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Stasio Naikausko at
minimui pagerbti našlaičių vai
kų kaimui “Vaiko tėviškės na
mai” aukojo: $20 - R. Dumčius, 
Z. Mistautas.

A. a. Emilijos Diksonienės 
atminimui pagerbti našlaičių 
vaikų kaimui “Vaiko tėviškės na
mai” aukojo: $20 - L. V. Balai- 
šiai, U. Paliulytė, J. McFadyen, 
G. V. Butkiai; $10 - E. L. Kuz
mickai, L. Strumilienė, A. Ast
rauskienė, S. V. Vaitkai; $5 - J. 
Borley. Aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja - KLK moterų dr-jos 

centro valdyba
A. a. Filomenos Janavičie

nės atminimui pagerbti “Trem
tinių grįžimo fondui” aukojo: 
$20 - M. Juozaitienė.

A. a. Onos Grigaravičienės 
atminimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui” aukojo: $20 - S. 
V. Luimos, A. Genčiuvienė; $10 
- B. Bescoch, S. E. Kuzmickai, 
J. Gačionienė; $5 - J. Butkienė.

A. a. Jono Didžbalio atmi
nimui pagerbti “Tremtinių grįži
mo fondui” aukojo: $60 US D. 
J. Prasauskai (Rochester, NY); 
$40 - J. Valiukienė; $30 - Z. 
Didžbalienė; $25 - St. Didžba- 
lis; $20 - L. Strumilienė, V. A. 
Karauskai, A. Bumbulis; $10 - 
V. Knyvaitė, A. Povilonis, E. 
Kripienė, B. Sapijonienė, F. 
Mačiulienė, O. J. Jacikai, A. A. 
Kuolai, J. M. Astrauskai. Auko
tojams nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Našlaičių kaimui “Vaiko tė
viškės namai” ir “Tremtinių grį
žimo fondui” bei Lietuvos parti
zanų šalpai aukas paštu galima 
siųsti šiuo adresu: Angelika 
Sungailienė, 1 Aberfoyle Cr., 
Suite 1106, Etobicoke, Ontario, 
M8X 2X8. Tel. 416 237-1761.
IEŠKOME rusiškai kalbančios 
auklės naujagimiui, kuri gyventų 
su mumis Toronto centre. Tel. 905 
738-8244.

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

II-OJI PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ-1998. Trys aukš
tos kokybės vaizdajuostės: 1. An
samblių vakaras Kalnų parke lie
pos 4 d. (2 vai.). 2. Šokių diena 
“Žalgirio” stadione liepos 5 d. (2 
vai.). 3. Dainų diena Vingio parke 
liepos 6 d. (4 vai.) Šias vaizdajuos
tes galite užsisakyti iš Internatio
nal Historic Films, Inc. skambi
nant telefonu 773-927-2900 arba 
raštu, 3533 S. Archer Ave. Chicago, 
IL 60609 USA. Vienos vaizdajuos
tės kaina tik $25 (Kan.), arba visos 
trys $60 (Kan.) ir $5 už persiunti
mą. Mes priimame asmeniškus če
kius (Kanados doleriais) arba “VI- 
SA/Mastercard” kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas.

PADĖKA
Norėčiau padėkoti visoms 

rengėjoms ir viešnioms, kurios su
sirinko švęsti mano mergvakarį. 
Jūs mane ir Rimą taip šiltai pri
ėmėte ir labai gausiai apdovano
jote!

Nuoširdžiai dėkoju Monikai 
Povilaitienei, savo sesutei ir vy
riausiai pamergei Daivai Baršaus- 
kaitei, Aušrai Katkienei, Daliai 
Nausėdienei, Giedrai Paulionie- 
nei ir Inai Sungailienei už jų pasi
aukojimą, įdėtą darbą ir laiką. Jų 
dėka praleidome tokią gražią po
pietę. Dėkoju Ritai Karasiejienei 
už gražius žodžius ir “Gintaro” 
ansamblio prisiminimo albumą. 
Ačiū mano pamergėm ir mano 
vyriausiai sesutei Indrei Baršaus- 
kaitei už jūsų nuoširdumą ir pa
ramą.

Dėkoju Adrianai Karkaitei 
už įdomią ir entuziastišką merg
vakario programą. Dėkoju Rūtai 
Nausėdienei ir Kristinai Sakutei 
už fotografavimą, Česiui Joniui 
už vaizdajuostės paruošimą ir Li
lei Liaukutei už svečių knygos pa
ruošimą - Jūs visi įamžinote ypa
tingą dieną Rimo ir mano gyve
nime.

Ačiū B. Stanulienei ir visoms 
kitoms, kurios prisidėjo prie 
maisto paruošimo ir organiza
vimo. Ačiū tiems, kurie susirinko 
taip gražiai papuošti salę. Rimas 
ir aš esame labai laimingi turėda
mi tiek daug giminių ir draugių, 
kurios mus tą dieną labai apdova
nojo - ne tik dovanomis, bet ir 
nuoširdumu bei meile. Su meile -

Kristina Baršauskaitė ir 
Rimas Gilvydis

Paieškojimas
D. Britanijoje gimusi lietuvaitė 

ieško savo tėvo, gyvenančio Kana
doje. Jos motina Janina, gimusi 
Žiežmariuose, Lietuvoje, vokietme- 
čiu buvo išvežta darbams į Vokieti
ją. Ten ji susipažino su lietuviu ir 
ruošėsi tuoktis. Sutuoktuvės betgi 
neįvyko. Ji emigravo Britanijon, o 
jis - Kanadon. Britanijoje jai gimė 
dukrelė, Dangirytė. Negalėdama 
jos išlaikyti, atidavė ją įdukrinti 
anglų šeimai. Janina vėliau ištekėjo 
už lietuvio Aniceto .ir susilaukė šei
mos. Įdukrintoji lietuvaitė dabar 
ieško savo tėvo Kanadoje. Štai jos 
adresas: Mrs. Wendy A. Howe, 
North Barn Sowerby, St. Michaels 
Preston PR3 0T0, Great Britan.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 509-5108 (pager).

Ottawa, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

A. a. IGNAS GABALIS, 82 m. 
amžiaus, apie kurio mirtį š.m. ba
landžio 4 d. buvo trumpai pranešta 
“TŽ” nr. 27, buvo neeilinis žmogus. 
Jis buvo tylus, mėgo darbą ir pa
siaukojimą be reklamos. Todėl ir 
norisi truputį plačiau aprašyti jo 
laidotuves ir atskleisti kai kuriuos 
jo asmenybės bruožus.

Velionies darbdavys Yousuf 
Karsh, pasaulinio garso fotografas- 
portretistas, gal taikliausiai išryški
no savo knygoje "In Search of 
Greatness”, išleistoje 1962 m. esmi
nį jo asmenybės bruožą šiais žo
džiais: “Dabar aš turiu vieną labai 
puikų foto-labaratorijos techniką 
Igną Gabalį. Jis gal nėra iš tų grei- 
tadarbių, bet kokybiškai nepralen
kiamas. Jo kopijos padaromos su 
absoliučia precizija”.

Savo gyvenimo paskutines dvi 
savaites Ignas G. praleido Civic li
goninėje Otavoje, kur jį kasdien 
lankė su didele meile ir rūpestingu
mu jo atvykusios dukterys: Anne- 
Marie Gabalis iš Niujorko, dirbanti 
ten kaip moterų sužadėtinių apran
gos modelių projektuotoja, ir Sonja 
Gabalis-Mortimer, vidurinės mo
kyklos mokytoja Oakvillėje, Onta
rio. Joms daug padėjo ligonio lan
kyme ir laidotuvių organizavime 
otaviškis Viki. Priščepionka, kilęs 
su velioniu iš tos pačios vietos Lie
tuvoje. Į laidotuves dar atvyko iš 
Čikagos jo brolis Juozas Gabalis, 
Lietuvoje buvęs karininkas ir inži

nierius, o kitas brolis Jonas ir sesuo 
Irena Klemienė gyvena Tėvynėje.

Visas laidojimo apeigas atliko 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Rožinio 
maldos buvo sukalbėtos Kelly lai
dotuvių namuose, o šv. Mišios buvo 
atnašautos St. Elizabeth šventovėje. 
Visus liturginius skaitinius atliko V. 
Radžius. Pasibaigus pamaldoms, la
bai gražų ir jautrų atsisveikinimo 
žodį anglų kalba tarė velionies jau
nesnioji duktė Anne-Marie Gaba
lis. Ji atvirai ir nuoširdžiai prisipaži
no, kad tuose paskutiniuose susiti
kimuose ir pasikalbėjimuose pama
tė savo tėvą naujoje šviesoje. Ji kal
bėjo: tai buvo kažkas magiško, be
sėdint tėvelio besileidžiančios sau
lės spindulių apšviestame darbo 
kambaryje ir besiklausant jo meile 
ir viltimi persunktų žodžių. Jis buvo 
laimingas ir ramus, rodydamas man 
prisimintinas foto nuotraukas. Tuo 
metu man atsiskleidė kita mano tė
velio asmenybės pusė, kurios aš ne
pastebėjau anksčiau. Tėvelis, kurį 
aš pažinojau, buvo drausmingos 
meilės mokytojas ir griežtas taisyk
lių vykdytojas. Bet dabar aš pama
čiau jo vidų: auksinę širdį ir sielą, 
kuri rūpinosi daugiau kitais, negu 
savimi. Tai buvo žmogus, kuris 
nuoširdžiai mylėjo šeimą, draugus, 
bendruomenę ir tėvynę. Jis nelaukė 
jokio atlyginimo. Jo valia, jo drąsa 
ir charakterio stiprybė paliko ma
nyje neišdildomą įspūdį. Aš di- 
džiuojuosiu vadindama jį “mano 
Tėvelis”. Kor.

Dalis Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento dalyvių su tėvais 
stovi prie Montrealio Aušros Vartų parapijos Motinos dieną. Viduryje 
kun. K. Ambrasas, SJ, vysk. P. Baltakis, OFM, kun. J. Lipski ir kun. 
I. Sadauskas, SDB Nuotr. A. J. Mickaus

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A. I. B.

Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasitejravimas neįpareigoja apsidrausti.

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"“r-7 THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $42.00, 

rėmėjo - $52.00, garbės - $62.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

Siunčiu prenumeratą.................. dol., auką..........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

PARDUODAMAS didelis vasarna
mis New Wasaga Beach ant ežero 
kranto. Kaina $165,000. Skambinti 
705 429-2628.

JAV DOLERIAI Į LIETUVĄ. Siun- 
čiame legaliai ir patikimai su pri
statymu į namus. Mūsų įstaiga yra 
laikraščio “Draugas” pastate. Dir
bame nuo 1987 m. TRANSPAK 
vardu. Pinigų pervedimui banko 
čekiai rašomi “TM Lith, Inc.” (in 
US funds). Pinigai pristatomi JAV 
doleriais per 2-5 dienas nuo jūsų 
čekio gavimo dienos. Adresas: 4545 
West 63rd Street, Chicago, IL 
60629, USA. Tel. 1-773-838-1050.

VYRESNIO AMŽIAUS lietuvė, gy
venanti pietvakarių Mississaugoje, 
Ont., ieško asmens, su kuriuo-ia 
galėtų palaikyti artimesnius ryšius. 
Skambinti tel. 905 823-0408.
BANGA RENOVATIONS,^namų re- 
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus stenu 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.


