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Atsiminimai
Geri buvo laikai. Kai mes buvome jauni, tokių da

lykų nebūdavo. Iš praeities stiprybės semtis ragina tautos 
didvyriai ir vadai. Sugrįžki, jaunyste - skamba romantiš
kos dainelės. Ta praeitis įsismelkusi iki širdies gilumos, ir 
juo žmogus senesnis, juo stipriau ji atgyja.

TAD NENUOSTABU, kad tiek daug apie ją rašo
ma. Šiandien atsiminimų knygų - tik spėk skaityti. 
Tikriausiai jų būtų buvę žymiai mažiau, jei iki šių 
dienų dar būtų išlikusi LTSR, kuri aiškiai nurodydavo, ką 

atsiminti ir ką užmiršti. Todėl anais laikais, jei jau knyga, 
tai vienaip ar kitaip valdymo sistema bus paglostoma. Ži
noma, pasitaikydavo išimčių, kartais ir rimtesnių prover
žių pro cenzūrines užtvaras. Ypač tai ryškėjo laisvėjant 
tautai vadinamojo atgimimo išvakarėse. Dabar - žodis 
laisvas, dažnai jau net sunkiai besuvaldomas kaip koks ką 
tik prijaukintas žirgelis. Ir lėkti per plačiausius laukus 
niekas nebedraudžia. Jokių sargų prie buvusių draudžia
mųjų zonų, jokių kliūčių prie valdovų rūmų. Ir praeities 
dienų ir įvykių dėstymai niekam neužkliūva, nebent koks 
kritikas nebeiškentęs taria savo žodį, ieškodamas kūry
bingumo, literatūrinio puošnumo, kurių kartais - nė už 
centą. Bet daugeliui atsiminimų autorių ne tai rūpi. No
ras pasisakyti, pačiam praeitimi pagyventi, gal kai ką pa
liudyti, mažai kam žinomų dalykų viešumon iškelti - tai 
pirmaujantys tikslai. O temų šilto ir šalto pajutusiems - 
neišsemiamos versmės. Štai okupacijos, tremtis, Sibiro la
geriai, žiaurūs tardymai, nužmoginto žmogaus aimanos ir 
kovos. Tomis ir panašiomis temomis knygų jau nemažai 
prirašyta ir dar rašoma. Ir skaitytojų netrūksta. Dažnas 
gal tikisi ten “save” surasti, tikėtis tam tikro patvirtinimo 
apie ką jis jau seniai galvojo, kokias žinias dar slaptais ke
liais kažkada buvo surinkęs. Sudomina ir viena kita atsi
minimų puslapiuose surasta pavardė. Apie dingusius gi
mines ar draugus iš kai kurių tų knygų sužinoma. Tai la
bai vertinga.

ATSIMINIMŲ knygos, kaip jos bebūtų parašytos, 
šiandien toli gražu nebėra vien tik privačiam do- 
įnėjimuisi, įdomiam pasiskaitymui. Nemažai jų 
tampa viešai skelbiamais paliudijimais, atskira, papildo

ma medžiaga, kurios kaupimu rūpinasi įvairios praeities 
tyrinėjimų institucijos, pavieniai asmenys - istorikai, žur
nalistai, sekliai. Kai kuriais atvejais tai labai naudinga ir 
lengvai prieinama pagalba. Tačiau su tokia pagalba reikė
tų gana atsargiai elgtis norint išvengti šališkų išvadų ir lai
kytis daugiau tiesos pusėje. Mat atsiminimų autoriai, nors 
ir tose pačiose sąlygose gyvenę, ne visi vienodai įvertina 
įvykius, sutiktus žmones, išgyventą buitį. O blogiausia, kai 
atsiminimai yra užsakomi, nes jie reikalingi, sakykim, tik 
vienos pusės paliudijimams. Autoriai visiškai laisvi viską 
išdėstyti pagal reikalą - kai ką patamsinti, kai ką nušvie- 
sinti, rodyti tik vieną kurią nors pusę, kitos visai neatiden
giant. Visa tai paliekama jų sąžinei, nes laisvas žodis turi 
būti laisvas ir niekeno nekontroliuojamas. Skaitytojams, 
juo labiau praeities tyrinėtojams, reikėtų taipgi elgtis ati
tinkamai laisvai - suabejoti, patikrinti kitur, paieškoti do
kumentacijos. O jei jau nieko negalima padaryti, tai bent 
su abejones keliančiais teiginiais - elgtis atsargiai. Kitas 
dalykas, kur dar galima skaitant atsiminimų knygas su
klysti - tai didinimai, gražinimai, liaupsinimai asmenų, 
kuriuos norima aukštai iškelti, net didvyriais padaryti ir 
tuo savotiškai “įamžinti”. Taigi nors kartais skaityti įdo
mu, naudinga ar reikalinga, ne pro šalį kai kuriuos teigi
nius padėti ant svarstyklių. Č.S.

Savaite Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 
Kanados dovana Latvijai

Latvijos prezidente išrinkta 
45 metus Kanadoje gyvenusi, 
Latvijoje gimusi psichologė Vai
rą Vykė-Freiberga. Ji pradės 
savo naujas pareigas liepos mė
nesio pradžioje. Kaip ji pati tei
gia, jos patirtis Kanadoje gyve
nant ir dirbant dvikalbėje ir 
daugiakultūrinėje bendruome
nėje, padės rasti tinkamesnį kal
binį ir pilietinį sprendimą Latvi
joje, kur latviai sudaro tik 55% 
gyventojų, miestuose vyrauja ru
sakalbiai iš įvairių buvusių so
vietų respublikų. V. Vykė-Frei- 
berga gimnaziją baigė Toronte, 
dienos metu dirbdama banke, 
vakarais studijuodama “Jarvis 
Collegiate” institute. Gėri pažy
miai laimėjo jai stipendiją baka- 
laureatui “Victoria College” 
Toronto universitete. Psicholo
gijos daktaratą ji įsigijo Mont- 
realio universitete 1965 metais 
ir po to profesoriavo tame pa
čiame universitete. Į Latviją su
grįžo praeitų metų rudenį 
moksliniam darbui. Laisvai kal
ba angliškai, prancūziškai ir lat
viškai. Ne visi vietiniai latviai 
džiaugiasi jos laimėjimu: pa
triarchalinėje sistemoje, kuri 
ten vyrauja, moteris nebūna pri
imtina valdyti; kiti gi sako, kad 
svetur gyvenę netobulai supran

ta vietos problemas. Keturias 
dienas prieš rinkimus naujoji 
prezidentė atsisakė Kanados pi
lietybės, bet pažadėjo “pritaiky
ti patirtį, įgytą Kanadoje, kurią 
ji vis dar myli”.

Naujosios Škotijos parla
mente valdančiųjų liberalų ma
žuma pralaimėjo sutartinam 
konservatorių ir naujųjų de
mokratų antpuoliui, kurie pasi
priešino provincijos biudžeto 
skolos didinimui. Premjeras R. 
MacLellan, vadovavęs provinci
jai vos 14 mėnesių, atsistatydino 
ir nauji rinkimai paskelbti lie
pos 26 dieną. Pranašaujamas 
gana aštrus ir nelabai mandagus 
rinkimų vajus, nes visi trys par
tijų vadovai jau kaltina vienas 
kitą apgavystėmis ir melu.

Oscar Peterson, 73 metų 
amžiaus žymus kanadietis džia
zo pianistas buvo apdovanotas 
$177,000 premija už muzikinius 
pasiekimus. “The Praemium 
Imperiale” apdovanojimą jam 
suteikė Niujorko mieste Japonų 
meno draugija.

Automobilių draudos bend
rovės Ontario provincijoje pra
deda kelti draudos kainas. Vie
na bendrovė, devinta savo dy-

(Nukelta j 6-tą psl.)

Švč. Trejybės atlaidai lietuviškoje dabartinės Guduos Gervėčių parapijoje, kur š.m. gegužės 30 d. Mišias 
aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas JUOZAS TUNAITIS Nuotrauka iš “Vorutos” 1999 m. 22 nr.

Tebėra ryškinama slėpininga byla
Aiškėja aplinkybės a.a. kunigo RIČARDO MIKUTAVIČIAUS pagrobimo, paskandinimo 

ir pavogto meno rinkinio slėpimo. Kaltinamieji laukia teismo
IGNAS MEDŽIUKAS

Turbūt didžiausia sensacija 
Lietuvoje buvo kun. R. Mikuta
vičiaus ir jo meno rinkinio din
gimas.

1998 m. liepos 1 d. pasklido 
žinia, kad apvogtas kun. Ričar
do Mikutavičiaus butas Kaune: 
išnešti paveikslai, skulptūros, 
antikvariniai daiktai. Policija, 
apžiūrėjusi butą Laisvės alėjoje, 
nepastebėjo jokių būdingų pėd
sakų, kurie galėtų padėti įvykį 
išaiškinti. Paslaptingiausia, kad 
kartu su antikvariniais daiktais 
dingo ir pats kun. Mikutavičius. 
Buvo skleidžiami gandai, kad 
kunigas slapta išvykęs į užsienį 
išsiveždamas ir savo turtą. O gal 
buvo nusikaltėlių nužudytas? 
Bet kur lavonas?

Biografiniai bruožai
1996 m. gruodžio mėn. Kau

no rotušėje kun. R. Mikutavi
čius pristatė savo rinkinio albu
mą ir žadėjo jį padovanoti Kau
nui. Spaudoje buvo rašoma, kad 
kun. Mikutavičius prieš dingimą 
bendravo su prezidentais Algir
du Brazausku ir Valdu Adam
kum, žadėdamas savo vertingą 
rinkinį padovanoti Lietuvai. 
Tad buvo spėliojama, kad juo
dosios jėgos paskubėjo perimti 
jo turtą.

Pagal Kauno arkivyskupijos 
suteiktas žinias, Ričardas Miku
tavičius gimė Kaune, Šv. Anta
no parapijoje 1935 m. vasario 
26 d. Baigęs vidurinius mokslus, 
įstojo į kunigų seminariją ir 
1958 m. kovo 23 d. buvo įšven
tintas kunigu.

Keletą mėnesių padirbėjęs 
savo gimtojoj parapijoj buvo pa
skirtas Eržvilko parapijos, 1960 
m. - Kelmės vikaru, o po pus
trečių metų - Panevėžiuko pa
rapijos klebonu. 1965 m. Žei
melio ir Lauksodžio, 1966 m, - 
Seredžiaus klebonas. Gavęs te
ologijos licenciato laipsnį 1970 
m. paskirtas Tytuvėnų klebonu, 
1983 m. - Babtų klebonu.

1989 m. kardinolas Sladke
vičius kun. R. Mikutavičių pa
skyrė Kauno Vytauto šventovės, 
1992 m. Šv. Mykolo Arkangelo 
šventovės (Įgulos) rektoriumi. 
Pastarąją suremontavo, nes so
vietai joje buvo įrengę vitražų 
muziejų. 1997 m. kun. Mikuta
vičius pasiprašė perkeliamas į 
Vilkaviškio vyskupiją. Iš pra
džių buvo Aleksoto parapijoje 
pagalbininku, vėliau tapo Lietu
vos žemės ūkio universiteto ka
pelionu iki savo tragiško likimo.

Kun. R. Mikutavičiui din
gus, Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, žurnalistų pa
klaustas, kodėl tiek nemalonių 

įvykių pastaraisiais metais per
sekiojo kun. Mikutavičių, pa
reiškė: “Kiekvienam kunigui lin
kėčiau kuo toliau bėgti nuo Ma
monos - medžiaginių turtų, 
nors ir kokia forma jie būtų iš
reikšti. Per didelis dėmesys ma
terialumui niekada neveda prie 
gero”. Kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius, su kuriuo kun. Mi
kutavičius palaike artimus ry
šius, jį apibūdino: “Jis buvo ku
nigas tarp pasauliečių ir pasau
lietis tarp kunigų” (“Lietuvos 
rytas”).

“Nežinomas” skenduolis
1998 m. liepos 15 d. iš Ne

muno ištrauktas nežinomas 
skenduolis, kurio kūnas buvo 
įvyniotas į metalinį tinklą, ran
kos surištos už nugaros. Prie 
tinklo buvo pririštas 16 kilogra
mų svarstis ir šaligatvio plyta. 
Gaisrininkas V. Sinokaitis jį ra
dęs manė, jog tai galėjęs būti 
kun. Mikutavičiaus lavonas, bet 
žinovai, tyrinėję lavoną, neat
kreipė dėmesio į būdingus po
žymius, nepadarė pirštų identi
fikacijos. Lavonas buvo palaido
tas Karmėlavos kapinėse kaip 
neatpažinto asmens.

Pėdsakai
Nusikaltimo pėdsakai ėmė 

aiškėti, kai Rolandas Beleckas 
atnešė parduoti į antikvarinių 
daiktų parduotuvę Gedimino 
III laipsnio ordiną. Paaiškėjo, 
kad tą ordiną prezidentas A. 
Brazauskas buvo davęs kun. R. 
Mikutavičiui. Nors ordinas ne
buvo numeruotas, bet pakabin
tas ant prieškarinėje Lietuvoje 
austos juostelės. To nusikaltė
liai nežinojo, o vilnietis V. Ka
valiauskas atpažino, kad tas or
dinas yra Mikutavičiaus, nes jis 
pas jį buvo matęs. Čia ir buvo 
surastas siūlo galas, atvedęs 
prie baisaus nusikaltimo išaiški
nimo.

Tęsiant kratas įtariamųjų 
namuose, rasti 23 rodiniai, ku
rie buvo laikomi jų namuose 
įrengtose slėptuvėse. Toliau aiš
kinant nustatyta, kad nusikraty
ti kunigu ir pagrobti jo vertingą 
rinkinį sumanytojas buvo Vla
das Beleckas, anksčiau turėjęs 
pavardę Stupakovas, rusų kari
ninko ir lietuvės motinos sūnus. 
Jis 1998 m. birželio 27 d. švęs
damas savo vardines, kuriose 
dalyvavo jo plati giminė ir kiti 
nusikalstamo pasaulio asmenys, 
apsvarstė nusikaltimo planą. 
Kunigas buvo išviliotas iš namų 
kažkokiam sandėriui, pakvies
tas į namą, kuriame buvo užpul
tas ir smaugiamas. Būdamas 
stiprus vyras, jis pasipriešino. 

Tada buvo aplietas eteriu, dar 
gyvas įvyniotas į vielinį tinklą ir 
įmestas į Nemuną. Teismo eks
pertai nustatė, kad R. Mikutavi
čius mirė nuo uždusimo vande
nyje.

Padarius tolimesnį tyrimą, 
atkasus kapinėse “nežinomo vy
ro” lavoną, nustatyta, kad tai 
buvęs kun. Mikutavičius, nes jis 
turėjo vieną viršutinį metalinį 
dantį. Kyla klausimas, ar žino
vai, pirmą kartą tyrę lavoną, ne
atpažino dėl neprofesionalumo, 
ar buvo papirkti nusikaltėlių? 
Tuo reikalu pradėta kvota. Pro
kurorai, tyrę šį reikalą, buvo at
leisti ar pažeminti tarnyboje dėl 
aplaidumo.

Kun. Mikutavičius 1999 m. 
kovo 31 d. buvo palaidotas Pet
rašiūnų kapinėse tarp prof. Jo
no Griniaus, kurio palaikai bu
vo atvežti iš Vokietijos, ir Salo
mėjos Nėries. Su populiariu ku
nigu atsisveikino tūkstančiai 
kauniečių. Nuo žemės ūkio uni
versiteto, kur jis buvo pašarvo
tas, iki Petrašiūnų kapinių pa
kelėse, ant tiltų, namų balkonų 
laidotuvių eiseną stebėjo daugy
bė žmonių. Senesnieji kaunie
čiai sakė, kad tiek žmonių buvo 
tik laidojant 1933 m. lakūnus S. 
Darių ir S. Girėną.

Daugeliui tebėra neaišku, 
kokiu būdu kun. Mikutavičius 
sukaupė tokį brangų meno rin
kinį, kuris vertinamas iki 4 mil. 
dolerių ir kuris buvo jo mirties 
priežastimi.

Įtariamieji laukia teismo
Šioje byloje buvo sulaikyta 

13 įtariamų asmenų: Liucija Bo- 
lotovienė (g. 1954 m.), Michai
las Bolotovas (g. 1951), Vladas 
Beleckas (g. 1954), Ona Daujo
tienė (g. 1940 m., buvusi V. Be
lecko žmona), Rolandas Belec
kas (g. 1971), Andrius Daujotas 
(g. 1966), V. Belecko sesuo Vir
ginija Liasčenko (g. 1950), jos 
brolis Lionginas Stupakovas (g. 
1946), jo sūnus Egidijus Stupa
kovas (g. 1974), Robertas Liui- 
za (g. 1969), Valdas Puodžiūnas 
(g. 1978), Artūras Daškovskis 
(g. 1974), Ivanas Kvaskovas (g. 
1974).

Nustatyta, kad kun. R. Mi
kutavičiaus nužudyme tiesiogi
niai dalyvavo Kvaskovas, Daš
kovskis, Puodžiūnas, V. Belec
kas. Kiti buvo nusikaltimo 
bendrininkai - grobė meno ver
tybes, jas slėpė ar pardavinėjo. 
Penkiems iš jų - Liasčenko, E. 
ir L. Stupokovams, Bolotovie- 
nei ir Liuizai laikymas kalėjime 
pakeistas pasižadėjimu neiš
vykti iš savo gyvenamosios vie
tos iki teismo.

Prezidentas Vengrijoje
Birželio 22 d. Lietuvos pre

zidentas Valdas Adamkus vyko 
į Vengrijos sostinę Budapeštą 
dalyvauti ŠAS (NATO) semina
re, kuriame dalyvavo ŠAS gene
ralinis sekretorius Xavier Sola
na, Vakarų Europos sąjungos 
vadovas Jose Cutileiro, Lenki
jos prezidentas Aleksander 
Kwasniewski, Estijos preziden
tas Lennart Meri bei Rumuni
jos, Slovakijos, Slovėnijos, Čeki
jos, Vengrijos, Vokietijos, Nor
vegijos, Olandijos, Portugalijos 
ir kitų Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos kraštų gynybos ir 
užsienio reikalų ministerial ar
ba jų pavaduotojai, ŠAS parei
gūnai ir valstybių kariniai at
stovai. ■

Kaip praneša “Lietuvos ry
tas”, seminaro tikslas buvo pri
imti politinius sprendimus sau
gumo klausimais. V. Adamkus 
skaitė pranešimą apie saugumą 
Baltijos jūros regione, Lietuvos 
pastangas priartinti savo gink
luotąsias pajėgas prie ŠAS rei
kalavimų ir apie karinį bendra
darbiavimą su kaimyninėmis 
valstybėmis. Lietuvos preziden
tui buvo Įteikta JAV Laimėjimų 
akademijos (Academy of Achie
vements) metinė premiją už pa
siekimus stiprinant demokrati
ją, taiką ir supratimą tarp tautų.

Ambasadorius puolė Lietuvą
Izraelio ambasadorius Bal

tijos valstybėse Oded Ben Hur 
birželio 21 d. dalyvavo 160 JAV 
žydų bendruomenių sąjungos ir 
40 Lietuvos žydų bendruome
nės atstovų vakarienėje Vil
niaus rotušėje. Jis pareiškė, kad 
“karo nusikaltėliai Lietuvoje 
jaučiasi lyg rojuje”, rašo “Lietu
vos rytas”, ir jo teigimu “Balti
jos šalims bus nelengva integ
ruotis į Europą, jei jos neatsi- 
skaitys su praeitimi, atvirai ne
įvardys to, kas įvyko”.

Jo nuomone, prezidento 
Valdo Adamkaus sudaryta tarp
tautinė komisija nacių ir sovietų 
okupacinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti pasta
to “lygybės ženklą tarp nepaly
ginamų dalykų - nacių ir sovie
tų nusikaltimų”. JAV ambasa
dorius Lietuvoje Keith C. Smith 
pabrėžė, kad JAV žydų vizitas 
ir bendravimas su Lietuvos žy
dais - “ypač svarbus”. Atstovai 
pagerbė holokausto aukas Pa
neriuose, aplankė buvusį Vil
niaus getą, žydų bendruomenę 
ir Gaono muziejų.

Demonstravo žemdirbiai
Birželio 21 d. kelyje Šiau- 

liai-Ryga apie 150 rajono ūki
ninkų bei žemės ūkio bendrovių 
atstovų suvažiavę sustatę trak
torius ir kitas mašinas, reikalau
dami neatidėliotinai atiduoti 
Pavenčių cukraus fabrike už 
pristatytus cukrinius runkelius 
susikaupusią 5 mln. litų skolą. 
Kaip rašo ELTA, jie buvo nu
siuntę savo reikalavimus Lietu
vos prezidentui, seimo Kaimo 
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reikalų komitetui, vyriausybei, 
Žemės ūkio ministerijai. Pagal 
vyriausybės nutarimą su žem
dirbiais už cukrinius runkelius 
turėjo būti atsiskaityta birželio 
1 d. Demonstracijos dalyviai rei
kalavo atlyginti žemdirbiams už 
prarastą turtą Danijos firmai 
“Danisco Sugar” likviduojant 
bendrovę “Pavenčių cukrus”. 
Taip pat buvo reikalaujama 
kompensacijų už pabrangusį dy
zelinį kurą, prašoma pakeisti 
Kaimo rėmimo fondo nuostatus 
sulyginant visų ūkininkavimo 
formų galimybes.

Žemės ūkio ministerijoje 
vykusiame Trišalės tarybos po
sėdyje birželio 22 d. buvo su
sitarta skolą Joniškio rajono 
cukrinių runkelių augintojams 
padengti, skelbia “Lietuvos ry
tas”.

Perlaidotas diplomatas
Birželio 13 d. žymaus politi

ko bei diplomato Stasio Lozo
raičio, jn. palaikai buvo palaido
ti Kaune, Petrašiūnų kapinėse 
penktųjų jo mirties metinių die
ną šalia tėvo, buvusio Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio bei 
diplomatijos šefo ir motinos 
Vincentos Matulaitytės-Lozo
raitienės. Palaikus atlydėjo naš
lė Daniela Lozoraitienė ir brolis 
Kazys Lozoraitis, Lietuvos am
basadorius prie Šventojo Sosto 
ir Maltos ordinui.

Palaikai buvo pašarvoti Vy
tauto Didžiojo šventovėje Kau
ne, kur atsilankė tūkstančiai 
kauniečių. Atsisveikinimo kalbą 
tarė Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ir įteikė D. Lozo
raitienei Vyčio Kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordiną, kuriuo po mir
ties apdovanotas velionis.

St. Lozoraičio vardu Kaune 
pavadinta gatvė ir mokykla, 
Kristijono Donelaičio gatvėje 
pastatytas paminklas. Jam su
teiktas VDU garbės daktaro ti
tulas ir Kauno garbės piliečio 
vardas.

Lankėsi EK pareigūnė
Kaip praneša ELTA, birže

lio 17-18 d.d. Lietuvoje lankėsi 
Europos komisijos (EK) parei
gūnė, ryšių su Vidurio Europos 
kraštais direktorato vadovė Ca
therine Day. Ji susitiko su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adam
kumi, pasidalino mintimis su 
juo apie Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) likimą.

Europos sąjunga ragina 
Lietuvą oficialiai apsispręsti dėl 
jėgainės uždarymo. Buvo įsteig
ta bendra Lietuvos ir EK darbo 
grupė aptarti, kada IAE turėtų 
būti uždaryta ir kiek tai kai
nuotų. C. Day teigimu, komisi
jai yra svarbu, kad V. Adamkus 
patvirtino vyriausybės nuostatą 
kuo sparčiau rengtis narystei 
ES. Ji priminė, jog Lietuvai rei
kia ne tik priimti kai kuriuos 
įstatymus, bet ir pasirūpinti, 
kad jie būtų įgyvendinti. Visos 
kandidatės turi patobulinti ad
ministracinius sugebėjimus vyk
dyti priimtus teisės aktus. RSJ
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Q RELIGINIAME GIMME

SPAUDOS BALSAI

Popiežiaus susitikimas su lietuviais

Tarptautinė religinės šalpos 
organizacija “Vargana tikinčiųjų 
Bendrija” (Aid to the Church in 
Need) 1999 m. birželio žiniarašty
je paskelbė savo veiklos duome
nis. Europoje, Amerikoje ir Aus
tralijoje (17-koje kraštų) 1998 m. 
ji surinko 72,347,830 JAV dole
rių. Tą sumą ji paskirstė katalikų 
bendrijoms 150-yje kraštų. Estijai 
teko $33,663, Latvijai - $153,803, 
Lietuvai - $891,125, Rusijos kata
likams - $1,132,686, ortodoksams
- $2,338,908.

Krikščioniškos muzikos gru
pė iš Vokietijos “Sarah” š.m. ge
gužės 24 d. koncertavo Panevėžio 
kultūros rūmų salėje, o kitą dieną
- Panevėžio moterų kalėjime, kur 
susilaukė itin jautraus priėmimo. 
Grupės nariai kalinėms paliko ke
letą muzikos garsajuosčių, pado
vanojo 50 Rožinių, kurių norinčių 
gauti buvo daugiau, negu jų tu
rėta.

Penktasis tarptautinis jauni
mo chorų festivalis Šiaulių vysku
pijoje “Marija, skaisčiausia Leli
ja” įvyko š.m. gegužės 14-16 d.d. 
Festivalį globojo vysk. E. Bartulis 
ir Alma Adamkienė, renginyje 
dalyvauti negalėjusi ir atsiuntusi 
gražiausius linkėjimus. Festivalis 
prasidėjo chorų eitynėmis Šiaulių 
miesto gatvėmis iki Šv. Ignaco 
šventovės, kur buvo aukojamos 
Mišios, giedamos giesmės Mari
jos garbei. Festivalio dienomis vy
ko įvairūs koncertai. Pasirodė mer
ginų chorai iš Norvegijos, Suomi
jos, latvių vyrų choras “Gluts” iš 
Rėzeknės bei kiti įvairūs dainos 
vienetai iš Lietuvos. Koncertuota 
Kražių, Kuršėnų, Kurtuvėnų, Še
duvos šventovėse. Festivalis baig
tas Šiauliuose, Šv. Ignaco švento
vėje, kur vysk. E. Bartulis linkėjo 
dalyviams Dievo palaimos ir kar
tu su Švietimo ir kultūros k-to 
pirmininku A. Vasiliausku visiems 
įteikė atminimo pažymėjimus.

Katalikų tėvų draugija įsteig
ta š.m. gegužės 15 d. Kauno jėzui
tų gimnazijoje įvykusiame steigia
majame susirinkime. Dalyvavo 20 
atstovų iš Kauno jėzuitų gimnazi
jos, Klaipėdos P. Mašioto viduri
nės mokyklos, Rietavo vidurinės 
mokyklos, Kretingos katalikų gim
nazijos ir /Alytaus vidurinės kata
likų mokyklos. Šeimininkas direk
torius kun. A. Gudaitis, SJ, svei
kino susirinkusius ir kvietė stro
piau įsijungti į evangelizaciją. Bu
vo papildyti ir patobulinti draugi
jos įstatai, išrinkta penkių asmenų 
laikinoji taryba, kurios pirminin
ku sutiko būti Klaipėdos P. Ma
šioto vid. mokyklos direktorius 
A. Matulionis. Planuojama steigti 
draugijos skyrius rajonuose ar 
bent apskrityse, įsteigti katalikiš
ko švietimo fondą, kuris remtų 
studentus. Norima užmegzti glau
desnius ryšius su kitomis Euro
poje veikiančiomis katalikų tėvų 
draugijomis.

Pasaulietinio visuomenės bend
ravimo priemonių dieną, š.m. ge
gužės 21 Kauno arkivyskupijos 
kurijoje žurnalistai diskutavo apie 
žiniasklaidą ir Katalikų Bendriją. 
Pokalbiuose dalyvavo arkivysku
pas S. Tamkevičius, Vilniaus un
to Religijos studijų ir tyrimų cent
ro direktorė dr. I. Vaišvilaitė, di
džiųjų dienraščių bei savaitraščių 
atstovai. Arkivyskupas pabrėžė, 
kad Katalikų Bendrija tikisi būti 
nešališkai išgirsta ir įvertinta. Ne
paisant vienokių ar kitokių kalti
nimų, pasimėgavimų kai kurių 
kunigų klaidomis, santykiai su pa
saulietine žiniasklaida būdavę ge
ri. Spaudos atstovai teigė, kad ži
niasklaida atspindi tikrovę Lietu
voje. Paskelbti apdovanojimai. 

Už Evangelijos vertybių skleidi
mą apdovanota Katalikų radijo 
“Mažoji studija” redaktorė R. 
Tumėnaitė 2000 litų premija. To
kią pat premija gavo ir “Kauno 
dienos” žurnalistė B. Garbaravi- 
čienė už straipsnius Kat. Bendri
jos gyvenimo temomis. Kitiems 
paskirtos paskatinamosios premi
jos po 500 litų. Žurnalas “Artu
ma” paremtas 1000 litų premija 
už šeimos vertybių nagrinėjimą ir 
iškėlimą.

Šv. Kryžiaus Atradimo (Kal
varijų) parapija Vilniuje, vado
vaujama kun. klebono K. Lato- 
žos, š.m. gegužės 21-23 d.d. su
rengė Sekminių atlaidus. Buvo 
pakviesti ir dalyvavo ir kitų vysku
pijų kunigai bei tikintieji. Atvyko 
ir Šiaulių vyskupas E. Bartulis su 
grupe tikinčiųjų. Pasidžiaugta, 
kad šiemet renginyje dalyvavo 
dvigubai daugiau moksleivių, ne
gu jų buvo pernai. Pirmoji diena 
buvo skirta kunigams ir vienuo
liams. Atitinkamus mąstymus pa
rengė 32 kunigai ir 4 vienuolės. 
Moksleiviams skirtą antrąją dieną 
Mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. M. Ragaišis. Po procesijos 
vyko jaunimo parengti vaidinimai 
bei žaidimai. Trečiąją - pagrindi
nę dieną Kalvarijų kelią vedė 
vysk. J. Tunaitis ir arkivyskupas 
A. J. Bačkis, aikštėje aukojęs Mi
šias ir pasakęs pamokslą, kuriame 
sakė maldausiąs Dievą malonės, 
kad tą dieną Sutvirtinimo sakra
mentą priėmę jaunuoliai nebijotų 
liudyti Kristaus pasauliui. Atlai
dai baigti vakarone.

VDU Katalikų teologuos fa
kultetas š.m. balandžio 28 d. su
rengė konferenciją “Šventasis 
Raštas: lietuviški vertimai ir jų 
technologija”. Vertėjas prof. prel. 
A. Rubšys, penkerius metus pa
aukojęs šiam reikšmingam dar
bui, padėkojo vyskupams P. Bra
ziui, P. Baltakiui, OFM, prel. dr. 
V. Balčiūnui, kun. V. Aliuliui, 
MIC, ir kitiems už padrąsinimą 
pradėti versti Senąjį Testamentą į 
lietuvių kalbą iš originalo, prisi
minė talkininkus - rašytoją Jurgį 
Jankų, kalbininkę A. Pribušaus- 
kaitę, techniškai knygą tvarkiu
sius dr. Joną ir Teresę Bogutas, 
M. Skabeikienę ir kitus. Kun. 
doc. dr. J. Ivanauskas kalbėjo 
apie Šventojo Rašto vertimus nuo 
Lietuvos krikšto iki 1960 metų, 
pabrėžė, kad vertimų pažodinė iš
tikimybė nereiškia ištikimybės 
minčiai. Antra vertus, noras per
duoti mintį slepia pavojų per 
daug plačiai ar siaurai interpre
tuoti originalų žodį ir kartu nuo 
jo nutolti. Pasak kalbėtojo, šian
dien būtina Šventąjį Raštą versti, 
kad jis žmonėms kalbėtų taip, kaip 
kalbėjo bibliniais laikais. Mano
ma, kad reikia dar patyrinėti ir 
įvertinti arkivyskupo J. Skvirecko 
vertimus. Kun. V. Aliulis, MIC, 
sakė, kad kun. C. Kavaliausko 
Naujojo Testamento vertimas pa
siekė ir vertimo tikslumą, ir dva
sią, ir polėkį. Apie Biblijos ir li
turgijos santykį kalbėjo kun. A. 
Kazlauskas, o apskritai apie Bibli
jos vertimus į lietuvių kalbą protes
tantų Bendrijoje pasisakė Klaipė
dos baptistų pastorius A. Latužis.
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ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II Lenkijos vietovėje Elk, Lietuvos pasienyje, kur aukojo Mišias 1999 m.
birželio 8 d., sveikina maldininkus ir iš Lietuvos su prezidentu V. ADAMKUMI priešakyje. Savo pamoksle 
lietuviškai jis pareiškė: “Tikėjimas visuomet tebūna jūsų tautos stiprybė, ir Kristaus meilės išraiška teduoda 
savo vaisius. Tuo tikėjimu jūs turite grįsti savo krašto ateitį, savo gyvenimą, savo lietuvybę ir krikščionybę 
visos Katalikų Bendruos, visos Europos ir visos žmonijos gerovei”. Iš “L’Osservatore Romano” sayaitraščio 
1999 m. 24 nr.

Knygnešiai - imperijų nugalėtojai
Suėjo 95 metai nuo lietuviškos spaudos laisvės atgavimo. Ši data (gegužės 7) Lietuvoje minima 
kaip Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Originaliai ji buvo paminėta Ustronės 

vienkiemio svirne, kuriame ilgą laiką buvo slepiamos lietuviškos knygos nuo caro žandarų
VIKTORAS ALEKNA

1999 m. gegužės 7 d. suėjo 
95 metai, kai okupacinė caro 
valdžia Lietuvoje atšaukė lietu
viško spausdinto žodžio lotyniš
komis raidėmis draudimą. Da
bar Lietuvoje ši diena minima 
kaip Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos diena.

Panevėžio rajono viešoji bib
lioteka kartu su Lietuvių kalbos 
draugijos Panevėžio skyriumi ir 
knygos bičiuliais tą dieną pami
nėjo Krekenavos seniūnijos Us
tronės vienkiemyje.

Kodėl Ustronėje? Kur ji yra?
Ji yra pakelėje tarp Nauja

sodžio ir Krekenavos. Čia prie 
Vadakties upelio ant kalnelio 
stovi iš medžio išdrožta knygne
šio skulptūra, po kurio kojomis 
išpjaustyti žodžiai: “Viešpatie, 
Tu juk matai kiekvieną knygne
šio kelią”.

Tai medžio drožėjo Česlovo 
Grizinsko darbas. Šis medinis 
knygnešys kiekvienam, kuris lan
ko Ustronės vienkiemį, prime
na, kad čia devynioliktojo am
žiaus pabaigoje taip pat lanky
davosi pats knygnešių karalius 
Jurgis Bielinis, kiti vietiniai ir iš 
tolimesnių vietų atkeliavę knyg
nešiai.

Kitoje upelio pusėje tebe
stovi knygnešio Povilo Vidugi
rio statytas svirnas, kuriame 
tarp pirmo aukšto lubų ir antro 
aukšto grindų buvo nemažas 
tarpas. Tai jame ir buvo slepia
mos draudžiamosios lietuviškos 
knygos, ir tos knygų slėptuvės 
neaptiko caro žandarai, nors 
šiame svirne knygų ieškojo daug 
kartų. Dabar šis svirnas iš naujo 
sutvarkytas ir jame įrengti net 
du muziejai - knygnešių ir Vaiž
ganto. Kodėl ir Vaižganto? Mat 
kunigas Juozas Tumas-Vaižgan
tas 1902-1905 m. klebonavo ne
tolimoje Vadaktėlių parapijoje 
ir iš ten dažnai lankydavosi Us

Svirnas Panevėžio rajono Ustronės vienkiemyje. Jame XIX š. pabaigoje-XX š. pradžioje buvo slepiama caro 
valdžios persekiojama lietuviška spauda - knygos ir laikraščiai. Už svirno matyti Povilo Vidugirio gyvena
masis namas Nuotr. A. Tumėno
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tronėje, susitikdavo su knygne
šiais, kartu su jais skirstydavo 
atgabentas knygas.

Povilas Vidugiris pats buvo 
geras sodininkas, aplink svirną 
ir didelę trobą buvo užsodinęs 
didžiulį sodą, apsodintą didele 
medžių siena, o knygnešiais bu
vo netolimo Garšvių kaimo gy
ventojai, susibūrę į Garšvių 
knygnešių draugiją, kuri veikė 
nuo 1863 ar 1864 m. 1895 m. 
Garšvių knygnešių draugija nu
stojo veikusi, nes jos įsteigėjas 
Kazys Ūdras ir kiti Garšvių kai
mo gyventojai knygnešiai buvo 
suimti. Bet knygnešiai ir po 
draugijos sunaikinimo vis tiek 
lankydavosi Ustronės svirne ir 
čia atgabendavo ir išgabendavo 
draudžiamąją spaudą.

Š.m. gegužės 7 d. tame svir
ne ir buvo susirinkęs nemažas 
būrys knygos bičiulių. Čia “Tė
vynės sargo” redaktorė Audro
nė Škiudaitė-Girininkienė pa
pasakojo apie “Tėvynės sargo” 
leidimą nuo 1896 m. iki šiol 
(dabar “Tėvynės sargas” kaip 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos žurnalas leidžiamas Vil
niuje keturis kartus per metus). 
Viktoras Alekna papasakojo 
apie “Tėvynės sargo” leidimą 
spaudos draudimo laikais ir 
Vaižganto įnašą į leidinio turinį 
bei platinimą. Monsinjoras Juo
zapas Antanavičius klausyto
jams papasakojo apie pirmąjį 
“Tėvynės sargo” redaktorių kun. 
Felicijoną Lėlį. Minėjimą baigė 
Vilniaus konservatorijos stu
dentų grupė, pagrojusi keletą 
švelnių kūrinių...

Lankytojai apžiūrėjo muzie
jų radinius, o po to nuvyko ir į 
Garšvių kaimą, kurio kapinaitė
se palaidoti ir kai kurie Garšvių 
knygnešių draugijos nariai. 
Apie juos papasakojo seimo na
rys Julius Leinartas, priminda
mas, kad čia prieš kelias dešim

tis metų Panevėžio žygeiviai su
tvarkė kapinaites, pastatė kele
tą kryžių, primenančių šiuolai
kiniam sodiečiui ir pakeleiviui 
čia palaidotus knygnešius, seną
ją kaimo daraktorę Mariją 
Kiauniūtę, taip pat pokario par
tizaną, čia palaidotą, o jo kapą 
šiandien rodo nulaužtas kryžius.

Tarp žaliuojančių laukų 
renginio dalyviai atrado ir dar 
vieną muziejų. Tai kun. Kazi
miero Kuzminsko tėviškėje Ba- 
luškių kaime Naujamiesčio pa
rapijoje įrengtas “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos” mu
ziejus. Čia lankytojas pamato ne 
tik “LKBK” tomus lietuvių kal
ba, bet ir jos vertimus į pasaulio 
kalbas, kitus įvairius radinius, 
vaizdžiai pasakojančius apie šį 
nepakartojamą leidinį ne tik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
žiniasklaidos istorijoje.

Apskritai lietuvių tauta, 
kaip niekas kitas, turi labai 
skausmingą knygnešių istoriją, 
ir dar skausmingesnę ir paslap
tingesnę “Lietuvos katalikų Baž
nyčios kronikos” istoriją. Abiem 
atvejais knygnešiai laimėjo sun
kią kovą su didžiulės imperijos 
valdžia; neveltui dar viename 
knygnešių paminkle įrašytas 
maldos sakinys: “Kančių Kara
liau, gelbėk Tėvynę”, ir tas Ka
ralius išklausė žmonių šauksmo 
- išgelbėjo Tėvynę.

Spaudos atgavimo sukaktį 
minėjo ir žiniasklaida, bet šis 
minėjimas Panevėžio raj. Ustro
nės vienkiemyje buvo bene pats 
reikšmingiausias, nes jo dalyviai 
buvo nužengę į pačias knygne
šystės gelmes.

Ustronės muziejus, sutvar
kytas 1991 m., lankomas daž
niausiai moksleivių, jis priklau
so Panevėžio rajono viešajai 
bibliotekai, o muziejui vadovau
ja šių laikų knygnešys Audrius 
Daukša.
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Toronto lenkų savaitraštis 
“Przegląd Tygodniowy” š. m. 
birželio 11d. laidoje rašo: “Prie 
atvykusių iš užsienio lietuvių 
prisidėjo jiems skaičiumi lygi 
Lenkijos lietuvių grupė iš gim
tojo Suvalkijos krašto. Jų užim
tuose sektoriuose buvo pastaty
tos medinės koplytėlės, kryžiai 
ir būdingos Lietuvai šventeny
bės, kurios vėliau puoš lenkų- 
lietuvių pasienio vietoves ir ke
lelius. Popiežius pamokslo dalį 
pasakė lietuviškai, taip pat lie
tuvius sveikino vyskupas Ziem
ba. Šv. Mišių metu buvo lietu
viški skaitiniai ir giesmės. Jo- 
nas-Paulius II priėmė preziden
tą Adamkų ir atvykusius beveik 
visus, dešimt iš dvylikos, Lietu
vos vyskupus su jų pirmininku 
Vilniaus metropolitu Juozu Bač- 
kiu priešakyje”.

Toronto dienraštis “Gaze- 
ta” š. m. birželio 9 d. laidoje ta 
pačia tema rašo: “Popiežius pri
minė savo kelionę į Lietuvą 
1993 metais: ‘Dažnai grįžtu 
mintimis ir širdimi į apsilanky
mą jūsų krašte 1993 metais 
rugsėjo mėnesį’. Priminė, kad 
tada ‘bendrai dėkojome Dievui 
ir Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinai už nepalaužiamą tais 
sunkiais jūsų tautai laikais išti
kimybę Evangelijai’. Šv. Tėvas 
sakė tada šv. Mišių metu Kryžių 
kalne prie Šiaulių dėkojęs lietu
viams už tą didelį liudijimą Die
vui ir žmogui, liudijimą jūsų 
istorijai, visoms Europos ir 
pasaulio tautoms”.

“Lukoil” ir politika
Apie vieną iš priežasčių, dėl 

kurios lietuviai nenori Rusijos 
“Lukoil” bendrovės investicijų į 
Lietuvos naftos ūkį rašo. Pary
žiaus rusų savaitraštis “Ruskaja 
Mysl” š. m. birželio 3-9 d. laido
je: “Dar yra gyva karta, kuri 
praėjo sovietų lagerius. Nepri
klausomybės metais grįžo į Lie
tuvą daug šeimų, kurios buvo 
masiškai išsiųstos į Sibirą. Reiš
kia, dar yra gyva pasąmonėje 
Rusijos baimė. Nemanau, kad 
‘Lukoil’ turėtų ką nors bendro 
su šovinizmu. (...) Visai toks pat 
grynai ekonominis interesas ska

AtA
OLGAI WALLBRACH 

mirus Vokietijoje,
nuoširdžiai užjaučiame velionės brolį EMILĮ BART- 
MINĄ, mūsų choristą, ir jo šeimą -

Išganytojo parapijos choristai

AtA
JUOZUI DŽENKAIČIUI

mirus Kalifornijoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai BRONEI, sesutėms ir jų šeimoms Australijoje -

I. ir A. Kusinskiai, 
Wasaga Beach, Ont.

MYLIMAI MAMYTEI

AtA
APOLONIJAI LEKNICKIENEI 

mirus,
sūnų, ŠALFASS narį, MINDAUGĄ LEKNICKĄ ir 
jo šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

ŠALFASS centro valdyba

PADĖKA
AtA

MYKOLAS JANILIONIS
mirė 1999 m. gegužės 3 d.

Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už visus religinius pa
tarnavimus. Nuoširdžiai dėkojame visiems pažįstamiems, 
giminėms, draugams bet kokiu būdu prisidėjusiems prie 
laidotuvių. Dėkojame dr. A. Saunoriui už rūpestingą 
priežiūrą.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems už užprašytas 
Mišias, gėles, aukas šalpos organizacijoms, aukas su
rinktas p. E. Gudinskienės našlaičiams velionies atmini
mui. Ačiū p.p. Mačiams už paruoštus pusryčius, ponioms 
už skanius pyragus.

Ypatinga padėka ponioms Vandai Sciavinskienei 
ir Genutei Agurkienei už pasiaukojimą ir globą ligoniui 
būnant ligos prislėgtam.

Marija Chrolavičienė ir Chrolavičių šeima

tino ir ‘Williams’ bendrovę. Ta
čiau ‘Lukoil’ui’ nepavyko: “Lie
tuvių supratimas rėmėsi jų isto
rine patirtimi - jiems ‘Lukoil’ 
kaip strateginių objektų savinin
kės atėjimas į Lietuvą reikštų 
‘rusų sugrįžimą’, o amerikietiš
kas ‘imperializmas’ - mažesnis 
blogis”.

Gaila, kad to nesupranta 
kai kurie Maskvos žurnalistai ir 
netgi politikai, kuriems skaudu, 
kad lietuviai amerikiečiams tei
kia pirmenybę. Reiktų pabūti 
lietuvių vietoje, kad suprastų 
kas juos skatina. Rusų manymu 
tas noras patekti j amerikiečių 
glėbį yra keistas. (Čia prisiminki
me dideles Lietuvos pastangas 
tapti ŠAS (NATO) ir ES nare)”.

Vilniaus žydų ateitis
“The Canadian Jewish News” 

š. m. birželio 10 d. laidoje rašo: 
Vilniaus žydų bendruomenės 
ateitis, miesto, anksčiau žinomo 
kaip Lietuvos Jeruzalė, yra abe
jotina, sako menininkė Vivian 
Felsen, kuri praėjusiais metais 
lankė jidiš kalbos kursus. Felsen 
sako, kad dauguma 3,500 Vil
niaus žydų yra senyvo amžiaus, 
nuskurdę, gyvena iš 30-50 JAV 
dolerių pensijos. Ji taip pat sa
kė, kad jiems gresia antisemitiz
mas: kai kurie Lietuvos seimo 
nariai yra viešai antisemitiškai 
nusiteikę. Felsen, jidiš kalbos 
bičiulių narė, sako buvo viena iš 
keturių torontiečių, dalyvavusių 
šios kalbos vasaros kursuose, 
kurių tikslas yra atgaivinti jidiš 
kalbą Vilniuje. Anksčiau, prieš 
holokaustą, buvusią viena iš pa
grindinių Vilniaus miesto kalbų. 
Felsen sako troškusi aplankyti 
savo senelių iš motinos pusės 
gimimo vietą. Holokausto metu 
94% Lietuvos žydų buvo sunai
kinti; palyginus su kitais kraš
tais - didžiausias nuošimtis. 
Apiberdama komplimentais kur
sų dėstytojus, ji sako, kad vienas 
jų pasistengė vienam nežydui, 
lietuviui kursų studentui, at
kreipti dėmesį į tai, ką jų sene
liai žydams yra padarę. Felsen 
sakė mačiusi daug žydams pa
minėti paminklų, kuriuos pasta
tė Lietuvos valdžia”. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com


Grupė Vilkaviškio vyskupijos “Caritas” 10-čio minėjimo dalyvių po konferencijos. Prie “Caritas” ženklo stovi 
direktorius kun. D. Brogas Nuotr. A. Valiukevičienės

Labdara, skaidrinanti gyvenimą
Marijampolėje paminėtas Vilkaviškio vyskupijos 

“Caritas” dešimtmetis

Psichiatrinės ligoninės - kalėjimų dalis
Mano pokalbis su sovietmečio psichiatrinės ligoninės vyriausiuoju gydytoju dėl 

įdarbinimo jo vadovaujamoje įstaigoje

GIEDRĖ MILUKAITĖ
Likusi be darbo su gausia 

šeima parašiau laišką sveikatos 
ministeriui J. Platūkiui.

Tiesa, kada mane išgujo iš 
darbo gydytojo psichiatro kalė
jime, bent šešetą kartų buvau 
nuvykusi ir pas sveikatos minis
ter} dėl įsidarbinimo psichiatrės 
pareigose. Atsakymas buvo vi
sada tas pats:

- Kreipkitės į ligoninių vy
riausius gydytojus. Jie patys 
komplektuoja kadrus, o ne mes!

O ligoninių vyr. gydytojai 
visada būna informuoti apie 
medikus esančius saugumiečių 
nemalonėje.

Telefono skambutis
Tačiau atrodo lyg kažkas 

kuždėjo: rašyk, rašyk. Taigi 
ėmiau ir parašiau raštą sveika
tos ministeriui, išdėstydama sa
vo padėtį ir prašydama įdarbinti 
gydytojo psichiatro pareigose - 
pagal specialybę. Raštą išsiun
čiau paštu.

Nepraėjo nė savaitė, su
skambėjo mano telefonas. Pa
keliu ragelį išgirstu malonų 
moters balsą:

- Laba diena. Čia skambina 
iš sveikatos ministerijos gydyto
ja inspektorė ministerio pavedi
mu. Jūs - ta gydytoja kuri ne
gaunate įsidarbinti psichiatro 
pareigose?

- Taip, aš klausau, - atsa
kiau.

- Jus privalo nedelsiant 
įdarbinti Kauno psichiatrinės 
ligoninės vyr. gyd. Berneris. 
Jam ministeris išsiuntė raštą, 
jums taip pat jo kopiją.

- Ačiū, aš labai džiaugiuosi,
- atsakiau.

Buvau bepadedanti ragelį, 
bet sveikatos ministerijos darbuo
toja suskubo įspėdama mane:

- Prašau, dar nepadėkit ra
gelio, noriu Jus paklausti, kaip 
jaučiatės, ar nereikia kokių de
ficitinių vaistų? Mes juos pa- 
siųstumėm per Kauno kurią 
vaistinę. Nesivaržykite, tai ne 
tik dėl jūsų svarbu, bet ir dėl 
jūsų vaikelio, kuris netrukus 
ateis į pasaulį, - užbaigė tokiu 
jautriu sakiniu sveikatos minis
terijos tarnautoja.

- Esu giliai sujaudinta jūsų 
jautrumu - atsakiau. Kaip tik 
man reikėtų hemoglobinui pa
kelti intraveninių geležies pre
paratų. Vaistinėse jokių tos gru
pės vaistų nerandu.

- Gausit visą pilną gydymo 
kursą tų vaistų. Aš jums pa
skambinsiu į kurią vaistinę rei
kės nueiti.

- Dar kartą ačiū. Esu ma
loniai priblokšta, - tariau.

- Tai mūsų pareiga jums 
pagelbėti, likite sveika, daktare,
- maloniu balsu atsisveikino 
ministerijos gydytoja.

Malonus laiškas
Neįtikėtina! Tikiu ir neti

kiu. Gal kas su manim tyčia 
juokauja telefonu?!

Bet jau kitą dieną ateina 
laiškas iš Vilniaus Sveikatos mi
nisterijos ir netrukus vėl skam
butis iš tos pačios ministerijos.

Ta pati maloniu balsu dar
buotoja man pasako, kad vaistai 
jau Kaune, nurodė Laisvės alė
joj esančią vieną iš vaistinių.

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 31A%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Praėjus nuostabai dėl gauto 
rašto ir dėl tokio iš sveikatos 
ministerijos rūpesčio mano 
sveikata, dabar mane ne mažiau 
stebino ir pats sveikatos minis
terio rašto tonas Kauno Psicho
neurologinės ligoninės vyr. gyd. 
Berneriui.

Visi vyr. gydytojai, jų tarpe 
ir psichiatrinių ligoninių vyr. gy
dytojai pavaldūs sveikatos mi
nisteriui. Jie yra tarsi karaliu
kai, kuriems yra tik vienas vir
šininkas - KGB.

Kiek iškentėjo sovietinėse 
psichiatrinėse ligoninėse laisvės 
kankiniai, kiek jos padarė dirb
tinių psichinių ligonių pagal 
KGB-istų įsakymus, Lietuva ne
turi tikslių duomenų. Psichiatri
nės ligoninės buvo užmaskuota 
bolševikinio kalėjimo dalis, už
maskuoto kankinimo, žudymo 
dalis šviesiausių tautos protų, 
kuriuos dusino neteisybė, ne
laisvė, priespauda.

Todėl psichiatrijos ligonių 
vyr. gydytojai jautėsi lyg vyriau
sybės atstovai, “pašaukti” svar
biems slaptiems darbams. Jiems 
iš esmės viršininkavo KGB- 
istai. Todėl man atsiųstas raštas 
visai netilpo į tarybinio stan
darto rėmus.

Pas viršininką
Su sveikatos ministerijos 

raštu aš jau prie Kauno Psicho
neurologinės ligoninės vyr. gyd. 
Bernerio kabineto laukiu, kada 
mane pakvies sekretorė pas jį 
užeiti.

Visa ši psichiatrinė ligoninė 
man atrodo turi kažkokį tolimą 
padvėsusių žiurkių kvapą. O tas 
kvapas aštriausiai jaučiamas 
vyr. gyd. Bernerio kabinete. At
rodo nuo čia ir sklinda jis į visas 
puses. O pats Berneris man pri
mena didelę seną žiurkę. Kaž
koks negailestingo graužiko še
šėlis, rodos paniręs jame ir bet 
ką, bet kokiu metu gali pasi
reikšti jo žiurkiška natūra - be 
jokio gailesčio, be jokio mąsty
mo, jei tik bus duotas saugumie
čių signalas. Sekretorės balsas 
nutraukia mano mintis - kviečia 
mane į vyr. gyd. kabinetą.

Įeinu. Berneris sėdi savo 
kėdėje atsilošęs, tarsi pabrėžda
mas: “Niekas negali man įsaki
nėti”.

- Jūs gavote raštą iš minis
terio, kuriame nurodoma jog 
turite laisvų etatų ir galite mane 
įdarbinti, - mandagiai sakau. - 
Aš turiu to rašto kopiją.

- O kodėl aš turėčiau Jus 
įdarbinti? - atsainiai sako Ber
neris. - Nebent po kokių trijų 
mėnesių gal atsiras kas nors 
Jums, taria pašaipiai mane nu
žvelgęs.

- Tai turi būti padaryta 
nedelsiant. Už kelių dienų apie 

Mažiausi “Vaiko tėviškės namų” beglobiai gyventojai Avikilių kaime prie Marijampolės

mano įdarbinimą privalot infor
muoti minister}, - atkertu mėgi
nusiam pasišaipyti iš manęs ko
legai viršininkui.

- Jūs įdarbinta ligoninei 
vien nuostolius atnešit. Matosi, 
kad Jus netrukus reikės išleisti j 
dekretines atostogas, sumokėti 
krūvą pinigų, - piktai burba vyr. 
gydytojas.

- Bet tai ne Jūsų privati čia 
ligoninė, - atsakau. Jūs esate tik 
čia dirbantis vyr. gydytojas, o ne 
vyriausybės narys, skirstantis 
biudžetą. Mano atvejui vyriau
sybė numatė išlaidas. O minis
terio įsakymus privalote vykdyti 
nedelsiant, kaip rašte nurodyta, 
- tariau iš pykčio vos gaudan
čiam orą viršininkui.

- Pakvieskit ką nors iš ad
ministracijos - mano pavaduo
toją! - isterišku balsu suklykė 
Berneris, vos galintis išsėdėti 
savo kėdėje.

- Aš negaliu atlaikyti vienas 
tokio pokalbio, - jau durdamas 
prašvokštė psichiatrijos “kara
lius".

- O ligoniai čia privalo vis
ką atlaikyti, - pastebėjau ramiu 
balsu.

To jau buvo per daug išpui
kusiam viršininkui:

- Aš Jus, aš Jus išsiųsiu į 
tokią komandiruotę, kai grįšite į 
darbą po dekreto, kad... neuž
baigė dusdamas sakinio Ber
neris, kai prie jo pribėgo iš
kviesta jo pavaduotoja gydymo 
reikalams su stikline vandens 
rankoje ir tiesiog ją pakišo jam 
prie iškreiptų nuo pykčio lūpų.

Nugėręs kelis gukšnius, jis 
sėdėjo užsimerkęs, tylėdamas.

Raminanti pavaduotoja
- Aš mačiau mūsų minis

terio raštą - ramiu balsu tarė 
vyr. gyd. pavaduotoja. Mes vyk
dome įsakymus... Kada gydyto
ja gali ateiti į darbą, vyr. gydyto
jau? - kreipėsi ji į isterijos pri
blokštą viršininką.

- Gali, kad ir ryt ateiti, - 
dar vis užmerktom akim sėdin
tis savo krėsle atsakė Berneris.

- Ačiū, - tariau. Galiu būti 
laisva?

- Taip, galite būti laisva. 
Taigi rašysime įsakymą Jus 
įdarbinti nuo rytojaus, kolege. 
Ryt nuo 9 v. ryto Jūs jau dirbate 
pas mus. Ryt sustatysime jums 
ir darbo grafiką!

- Ačiū, - tariau. Iki rytojaus.
Berneris vis dar sėdėjo savo 

kėdėje užmerktom akim. Jo gal
voj tikriausiai knibždėjo baisios 
mintys kaip man keršyti...

P.S. Kodėl čia minėtas svei
katos ministeris buvo man toks 
malonus ir paslaugus, paaiškėjo 
tik vėliau, kai paaiškėjo KGB 
užmojai.

STASYS ILGŪNAS

Balandžio 22 d. į Marijam
polę atvyko daugybė svečių: 
Lietuvos “Caritas” federacijos 
gen. direktorius kun. R. Grigas, 
Vilkaviškio “Caritas” direkto
rius kun. D. Brogys, Šakių de
kanas kun. A. Maskeliūnas ir 
kiti.

Iškilmės prasidėjo švento
mis Mišiomis Marijampolės ma
žojoje bazilikoje, kurias aukojo 
vysk. J. Žemaitis, kun. R. Gri
gas ir D. Brogys. Pasibaigus pa
maldoms visi patraukė į šalia 
esantį dramos teatrą. Iškilmin
gą minėjimą pradėjo V. Junevi
čienės vadovaujamas choras 
“Suvalkija”. Buvo pristatyti sve
čiai. Visus pasveikino vysk. J. 
Žemaitis. Padėkojo “Caritas” 
darbuotojams už jų darbą arti
mo labui. Kvietė toliau kovoti' 
su dvasiniu ir materialiniu skurdu.

Paskaita
Vikaviškio vyskupijos “Ca

ritas” direktoriaus pavaduotoja 
marijampolietė gydytoja E. 
Montvilienė apžvelgė Lietuvos 
“Caritas” istoriją, jos veiklą vys
kupijos dekanatuose. Pabrėžė, 
jog “Caritas” organizacijos dėka 
buvo susirūpinta šeimos centrų 
steigimu, mokyklose įvestas ti
kybos mokymas, atidaryta varg
šų valgyklos, įsteigti parapijiniai 
senelių namai. Vilkaviškio vys
kupijos “Caritas” veikla išsa
miai išdėstyta leidyklos “Ardor” 
išleistoje knygelėje “Kilti ir kelti”.

Nuo pat “Caritas” įsteigimo 
bendradarbiavo Marijampolės 
dekanas kun. J. Barkauskas. Jo 
ir gyd. E. Montvilienės pastan
gomis jau prieš 10 metų Mari
jampolės ligoninės patalpose 
buvo įrengta koplytėlė, kur 
kiekvieną sekmadienį atnašau
jamos Mišios, teikiami sakra
mentai ligoniams. Šakių deka
nas kun. D. Brogys, dirbdamas 
vyskupijos “Caritas” direktoriu
mi, rūpinosi visais skyriais deka
natuose.

Marijampolės “Caritas” cent
ras pasidalino į dvi grupes pagal 
parapijas. Mažosios bazilikos 
grupei vadovauti išrinkta Stasė 
Požarskienė. Jai talkino buvęs 
klebonas kun. K. Brilius, MIC. 
Šv. Vincento parapijos vadovė - 
Laimutė Krutulienė ir kun. J. 
Pečiukonis. Veiklos pradžioje 
dvasios vadu buvo kun. J. Bar
kauskas, kurio nuoširdumas su
šildė “Caritas” narių ir jų globo
tinių dvasią. Kun. J. B. organi
zavo periodinį katalikišką pus
lapį laikraštyje “Sūduvos kraš
tas”. Šešiuose Vilkaviškio vys
kupijos dekanatuose veikia 71 
“Caritas” grupė.

Šeimų problemos
Daug dėmesio skiriama šei

moms. Po III “Caritas” suvažia
vimo šeimos centrai veikia kaip 
atskira institucija. Šeimos cent
rai dirba su nedarniomis šeimo
mis, rūpinasi vaikais. Į jų darbą 
įsijungė pedagogai, medikai. 
Įsteigta psichologinės pagalbos 
telefono tarnyba “Jaunimo lini
ja”, kuriai daug padeda psicho
logė gyd. V. Vėlyvienė. Mari-* 
jampolės šeimos centrui puikias 
patalpas skyrė Tėvai marijonai. 
Jas padėjo įrengti rėmėjai iš 
Vokietijos Oldenburgo krašto ir 
Vildenhauzeno miesto.

Centras padeda jauniems 
žmonėms, besiruošiantiems san
tuokos sakramentui. Nuolat 
renkasi Jaunųjų šeimų klubas, 
studijuojama Evangelija, Lietu
vos istorija. “Caritas” rūpesčiu 
(ypač daug rūpestingumo paro
dė gyd. E. Montvilienė ir L. 
Braukylienė) kai kuriose miesto 

mokyklose imta dėstyti šeimos 
etikos kursas.

“Caritas” atstovės dalyvavo 
Šeimos kongresuose Zagrebe, 
Varšuvoje, Londone. Išleistas 
lankstinukas dirbantiems su šei
momis. Jį finansavo Olandijos 
“Caritas”.

Pagalba vaikams
Daug dėmesio “Caritas” 

skiria vaikams, jų dvasiniam 
švietimui ir buitinei paramai. 
Globojami vaikų namų ir inter
nato auklėtiniai. Organizuojami 
renginiai Motinos ir Tėvo die
nomis, Kalėdų, Velykų šventėse 
ir pan.

“Caritas” rengia saviveiklos 
programas, vaidinimus. Labai 
gražus renginys, tapęs tradici
niu, jau 5 metai vyksta Mari
jampolėje. Jo iniciatorius buvo 
prieš metus miręs a.a. mokyto
jas Justinas Montvila, suorgani
zavęs giesmių ir dainų apžiūras 
“Giedu ir dainuoju Dievui ir 
Tėvynei”.

Alkoholikai
Daug dėmesio skiriama 

žmonėms, turintiems alkoholio 
problemų. Įsteigtos AA grupės 
Marijampolėje Šakiuose, Alytu
je. Šiuos nelaiminguosius sutel
kia “Caritas” narė Vanda Ci- 
bulskaja. “Caritas” narės daly
vavo konferencijose ir semina
ruose alkoholizmo, narkomani
jos, AIDS profilaktikos klausi
mais. Tokie renginiai buvo ir 
Marijampolėje. Juose dalyvavo 
specialistai iš Kauno, Vilniaus, 
svečiai iš JAV - Johan Caplla ir 
B. Bush.

“Caritas” direktorius kun.
D. Brogys vadovavo rekolekci
joms Pažaislyje ir Palaimintojo 
J. Matulaičio tėviškėje Lietuvo
je, atgaivino žmonių širdis, pa
dėjo apmąstyti “Caritas” veik
los uždavinius. Jis dalyvavo Eu
ropos “Caritas” konferencijoje 
Paryžiuje. Lankė Vokietijos Ol
denburgo “Caritas” įstaigas, su
sipažino su tenykšte “Caritas” 
veikla.

Rėmėjai
Rėmėjas iš Vechtos dova

nojo autobusėlį, kuriuo “Cari
tas” narės aplankė Lenkiją. Sa
vanoriams veikėjams buvo su
rengta kelionė Italijon. Dalį iš
laidų padengė klebonai, padėjo 
vysk. J. Žemaitis ir mons. V. 
Kazlauskas. Tokios maldingos 
kelionės karitietėms suteikė 
dvasinių jėgų.

“Caritas” stengiasi platinti 
katalikišką spaudą. Tam daug 
jėgų skiria marijampolietės. Čia 
veikia bibliotekėlės prie “Cari
tas” ir šeimos centro. Marijam
polietės su dėkingumu priimtų 
ir Kanadoje gyvenančių tautie
čių paramą lietuviškais spaudos 
leidiniais.

Kaliniai
Nuo pirmųjų savo veiklos 

dienų “Caritas” daug padeda 
kaliniams. Kun. A. Diškevičiaus 
(dabar JAV) ir gyd. E. Montvi
lienės rūpesčiu nuo 1988 m. 
lankomasi Marijampolės kalėji
me. 1991 m. ten įrengta ir pa
šventinta koplyčia, kur viskas 
įrengta kalinių rankomis. Dabar 
(1999) ten kapelionu dirba kun.
E. Baniulis. “Caritas” narės ka
lėjime lankosi du kartus per 
mėnesį. Moraliai ir materialiai 
remia suklydusius žmones Aly
taus “Caritas” veikėja gyd. B. 
Žemaitytė. Ji parašė knygą “Pa
lydėsiu į Tėvo namus”, kurioje 
vaizduojamas kalinių gyveni
mas. Knyga sukėlė didelį susi
domėjimą visoje Lietuvoje.

(Nukelta į 4-tą psl.)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optornetristė

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

(prie Lietuvių Namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

ZjlictatR DRAUDIMAS-v,
" IIIVlMlw 4555 Hurontario St., Mississauga,
You’re in good hands. Ont. L4Z3M1

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio 
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI
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Po kun. dr. Juozo Grabio jubiliejinių Mišių Matulaičio slaugos namų 
koplyčioje. Iš kairės: sės. Bernadeta Matukaitė, MSN tarybos pirminin
kė, kun. R. Krasauskas, kun. dr. J. Grabys, prel. V. Balčiūnas ir kun. V. 
Pikturna

Vasario 16 minėjimo programos atlikėjai su LB apylinkės valdyba. 
Sėdi: dr. R. Vaičaitis, solistė Angelė Kiaušaitė, Regina Tanienė, sės. 
Bernadeta Matukaitė. Stovi: Aldona Prapuolenytė - akompaniatorė, J. 
Bružas, R. Drazdauskas, J. Rygelis, V. Alksninis - pirm., Balys 
Kondrotas ir dr. J. Kriaučiūnas

Veikla slaugos namuose
Putnamo seselių įsteigtuose Matulaičio slaugos namuose 

niekas nenuobodžiauja - vyksta gyva lietuviška veikla

Lietuvos šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas vasario 21 d. 
buvo surengtas JAV LB Rytinio 
Connecticut apylinkės valdybos, 
vadovaujamos Vytauto Alksni
nio. Ta proga nelaukta tema 
“Aukštojo mokslo reikšmė Lie
tuvai praeityje, dabartyje ir atei
tyje” kalbėjo Dr. Rimas Vaičai
tis, Kolumbijos universiteto 
Niujorke vibrotechnikos profe
sorius. Paskaita buvo labai įdo
mi ir aktuali, verčianti susirū
pinti Lietuvos aukštųjų mokyk
lų moksliniu lygiu ir nepakan
kamu studentų skaičiumi. Jei 
Lietuva norės išlikti Vakarų pa
saulio valstybe, nepakaks atei
nančiai kartai pradžios mokyk
los ir gimnazijos, reikės aukšto
jo mokslo diplomo!

Meninę programą atliko so
listė Angelė Kiaušaitė, profe
sionali dainininkė, baigusi mu
zikos mokyklą, studijavusi pas 
pasaulinio masto dainininkę 
Zinka Milanova. Dainavo ir dai
nuoja N. Jersey valstijoje ope
rose, reiškiasi amerikiečių ir lie
tuvių koncertinėse programose. 
Ji padainavo svetimtaučių ir lie
tuvių kompozitorių arijas bei 
dainas. Jai akompanavo Aldona 
Prapuolenytė.

Šiuo kultūringu, neperkrau
tu kalbomis Vasario 16 minėji
mų džiaugėsi Putnamo apylin
kės lietuviai ir stipresnieji Ma
tulaičio slaugos namų gyvento
jai. Visiems šis minėjimas buvo 
maloni atgaiva, baigta puikio
mis vaišėmis.

Sukaktuvininkai
Kovo 9 d. kun. dr. Juozas 

Grabys šventė 50 metų kunigys
tės sukaktį. Matulaičio slaugos 
namų koplyčioje koncelebravo 
šv. Mišias su kapelionu kun. R. 
Krasausku, prel. V. Balčiūnu ir 
kun. V. Pikturna.

Kun. J. Grabys gimė 1923 m. 
sausio 8 d. Mažeikių apskrityje 
dievobaimingoje, bet ir dainą, 
šokius mylinčioje šeimoje. Jau 
iš jaunystės tėvų išmokytas gie
dojo Rožinį. Gimnaziją baigė 
Mažeikiuose, seminariją Tel
šiuose, Eichstaette ir Romoje, 
kur buvo įšventintas kunigu 
1949 m. Tais pat metais gavo li- 
cenziato, o 1954 m. daktaro 
laipsnį, apgynęs disertaciją (ita
lų kalba) tema “Dvasinė paguo
da Šv. Grigaliaus Didžiojo raš
tuose”.

Darbo tel.: 905 502-6297 
Namų tel.: 416 621-1261 
“Cell”: 416 825-4503

Albany, NY, vyskupo kvie
čiamas 1954 m. atvyko į Ameri
ką. 20 metų klebonavo ameri
kiečių Šv. Brigitos parapijoje, 
kitose - trumpiau. Dėstė teolo
giją 10 metų Sv. Rožės kolegijo
je Albany mieste. Pastoracinį 
darbą tęsė Amsterdame, NY, 
lietuvių Šv. Kazimiero parapijo
je. Aplinkybės taip susiklostė, 
kad tik paskutinius 7 metus ga
lėjo patarnauti lietuviams. Per 
tą laiką, kartu su dar gyva vyčių 
kuopa, stengėsi atlietuvinti pa
rapiją. Be visų darbų parapijose 
ir kolegijoje, buvo dar ir nuola
tiniu vyskupijos tribunolo pata
rėju. Sulaukęs 75 metų amžiaus 
išėjo j pensiją. Gyvendamas 
Matulaičio slaugos namuose 
kiekvieną dieną 10 v.r. atnašau
ja namų gyventojams antrąsias 
šv. Mišias.

Iš pokalbių su kun. dr. J. 
Grabiu susidarė įspūdis, kad jis 
labai mylėjo žmones ir buvo la
bai sėkmingas sielovados darbe. 
Iškilmingą 50 metų kunigystės 
sukakties minėjimą jam suruošė 
buvusios jo parapijos tikintieji 
kovo 21 d. Amsterdame.

Kun. Vytautas Pikturna toje 
pat Matulaičio namų koplytėlė
je atnašavo su minėtais kunigais 
60-ties metų sukakties Mišias. 
Seselės, talkininkės ir namų gy
ventojai lietuviai su juo meldėsi 
ir klausėsei jo jautraus pamokslo!

Kun. V. Pikturna gimė Kel
mėje 1915 m. vasario 26 d. Bai
gė Šiaulių gimnaziją, Kauno ku
nigų seminariją ir VDU teolo
gijos-filosofijos fakulteto teolo
gijos skyrių. Kunigu įšventintas 
1939 ir ligi bolševikų okupacijos 
buvo Kauno IV gimnazijos ka
pelionas. 1941 m. Gestapo su
imtas - nuo 1942 ligi 1945 Da
chau koncentracijos stovykloje.

Studijavo Insbruck’o ir Mūn- 
chen’o universitetuose, rūpinosi 
ligoninėse ir kalėjimuose esan
čiais lietuviais. Buvo aktyvus 
ateitininkas - studentų ateiti
ninkų sąjungos dvasios vadas 
1947-1949. Atvykęs Amerikon 
nuo 1949 vikaravo Angelų Ka
ralienės parapijoje, įsteigė litua
nistinę mokyklą. Rašė straips
nius “Naujajame gyvenime”, 
“Amerikoje”, “Ateityje”, “Lux 
Christi”. Uždarius Angelų Ka
ralienės parapiją, būdamas 62 
metų išėjo į pensiją. Apsigyveno 
Floridoje ir nuo 1981 m. aptar
navo du lietuvių telkinius West 
Palm Beach-Juno ir Pampano 
ligi 1997! Per metus laiko pakė
lė tris sunkias operacijas. Nuo 
1998 rugpjūčio gyvena Matulai
čio slaugos namuose.

Sukaktuvininkas yra labai 
socialus, nevengia bendrauti su 
slaugos namų gyventojais. Akty
viai dalyvauja lietuviškose pro
gramose ir prašomas papasako
ja linksmų anekdotų, pasidalina 
įvairiausiais išgyvenimais iš kon
centracijos stovyklos. Tai labai 
paįvairina ir praturtina mūsų 
namų lietuvių gyventojus. A.P.
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® LAISVOJE TEVYNE1E
SĄMOKSLO BYLA TĘSIASI
Vilniaus apygardos teismas 

gegužės pabaigoje paskelbė pu
santro mėnesio pertrauką 1991 
m. sausio 13-osios įvykių bylai, 
kurioje keturi iš šešių teisiamųjų 
dėl sąmokslo siekiant užgrobti 
valdžią ir tyčinių nužudymų orga
nizavimo jau pasakė paskutinį žo
dį (Mykolas Burokevičius, Juozas 
Kuolelis, Stanislovas Mickevičius 
ir Leonas Bartasevičius), Teisė 
tarti paskutinį žodį nuo liepos 12 
d. bus suteikta Juozui Jermalavi- 
čiui ir Jaroslavui Prokopovičiui. 
Teisėjų kolegija ketina paskelbti 
nuosprendį, gal būt rugpjūčio mė
nesį. Bylos tyrimas užtruko dau
giau kaip 5 metus, neturėjęs pre
cedento Lietuvoje pagal nusikalti
mų pobūdį, mastą ir sudėtingu
mą, rašo BNS. Bylą sudaro 332 
tomai, liudijo tūkstančiai liudinin
kų ir nukentėjusių. Prieš teismą 
stojo 6 iš 51 kaltinamojo, nes kiti 
yra nepasiekiami teisėsaugos ins
titucijoms.

JAV MOKĖ PASIENIEČIUS
Kaip praneša “Lietuvos ai

das”, pasienio policijos departa
mente gegužės pabaigoje lankėsi 
ir mokymus pravedė JAV muiti
nės patrulių eilinio būrio pareigū
nai. Jie įteikė aštuoniems Lietu
vos pasieniečiams JAV muitinės 
diplomus. Du iš jų - Amerikos in
dėnai - penkias dienas miškuose 
mokė Lietuvos pasieniečius pėd- 
sekystės įgūdžių. JAV muitinės 
pareigūnų apsilankymą apmokėjo 
JAV, anksčiau siuntė pareigūnus 
lietuvius išmokyti ieškoti kontra
bandos automobiliuose. JAV 
stengiasi padėti kraštams, stipri
nantiems savo valstybinumą, teik
damos įrangą ir siųsdamos spe
cialistus.

PREKYBA SU RUSIJA
Iki praėjusių metų pabaigos 

Rusija buvo svarbiausia Lietuvos 
užsienio prekybos partnerė, rašo 
ELTA. Pagal eksportuotų prekių 
kiekį ji dar užima ketvirtą vietą 
po Vokietijos, Latvijos ir Gudijos, 
bet pagal importo dydį yra pirma. 
Per pirmuosius šių metų keturis 
mėnesius, palyginti su praėjusių 
metų duomenimis, prekių ekspor
tas iš Rusijos sumažėjo 75.6%, o 
importas - 28.5%.

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 1531 Mosley St., 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-429-2121
Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org

Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
K ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
J3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
K HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

VOGĖ ELEKTROS LAIDUS
Policija sulaikė tris įtaria

muosius, vogusius aliumininius 
laidus nuo elektros stulpų Šiaulių 
rajone, Pasvalyje, Pakruojyje. 
Pavogtos 4 tonos laidų. Apie tris 
kilometrus pavogtų laidų policijai 
pranešė AB “Šiaulių energija” va
dovai. Taip pat firmoje “Litavest” 
nustatyta, kad laidų atvežta kelis 
kartus, parduota metalo supir
kėjams.

ATRADO MILIJONĄ
Mokesčių policija paskelbė, 

kad gegužės viduryje per kratą 
tauriaisiais metalais prekiaujan
čioje bendrovėje rastas beveik mi
lijonas JAV dolerių ir daug bran
giųjų metalų. Nustatyta, kad me
talo laužo eksportu besiverčianti 
bendrovė į Vakarus išveždavo 
brangiųjų metalų lydinius. Kon
fiskuoti pinigai gali būti atiduoti 
valstybės biudžetui, bet bus 
sprendžiamas pagal Baudžiamąjį 
kodeksą, praneša BNS.

RAGUOLIS DB VESTUVĖJE
ELTA praneša, kad Kaune 

iškeptas lietuviškas šakotis (ra
guolis), užsakytas Lietuvos amba
sadoriaus Londone Justo Palec
kio žmonos, birželio 16 d. prista
tytas į Windsoro rūmus D. Brita
nijos princo Edvardo vestuvėms. 
Šešių kilogramų pyragas puošė 
princo, susituokiančio su Sophie 
Rhys-Jones, vestuvinį stalą.

DALYVAUS PARODOJE
Kitų metų birželio 1 d. prasi

dės pasaulinė paroda “Expo 
2000” Hanoveryje. Joje Lietuvos 
paviljoną statys akcinė bendrovė 
“Panevėžio statybos trestas”, su 
kuria birželio 11 d. Ūkio ministe
rija pasirašė sutartį statybos dar
bams. Paviljone bus pristatytos 
Lietuvos įmonės bei įvairios pra
monės šakos.

GELEŽINKELIŲ KLAUSIMAI
Gegužės 27 - birželio 4 d.d. 

Lietuvoje vyko 5-asis Tarpvalsty
binės tarptautinio geležinkelių 
transporto organizacijos (OTIF) 
suvažiavimas, su susisiekimo at
stovais iš 35 valstybių. Kaip rašo 
“Lietuvos aidas”, Lietuva 1995 m. 
prisijungė prie' “1980 m. gegužės- 
9 d. Tarptautinio vežimo geležin
keliais sutarties” (COTIF), pagal 
teritorinį principą, kuris leidžia 
kraštui prisijungti, jei kaimyninė 
valstybė jau yra sutarties narė. 
Lietuva yra pilnateisė narė, už su
tarties vykdymą yra atsakinga su
sisiekimo ministerija.

NUTRAUKTAS KONKURSAS
Lietuvos ūkio ministeris Eu

genijus Maldeikis nutraukė gegu
žės mėnesį skelbtą tarptautinį 
konkursą sujungti Lietuvos ir Va
karų Europos energetikos siste
mas. Jis žada per artimiausius po
ra mėnesių parengti naują “skaid
rų” projektą, kuris būtų vakarie
čiams aiškesnis, nes dabartinio 
projekto sąlygos daug kam buvo 
neaiškios. Sumanymas buvo pa
siūlytas britų energetikos firmos 
“National Power” kovo mėnesį. 
Vyriausybė buvo pritarusi ūkio 
ministerijos pateiktoms konkurso 
sąlygoms, tačiau tyrimą valdžiusi 
Valstybės kontrolė nustatė, jog 
konkursas buvo netinkamai orga
nizuojamas. Kaip rašo ELTA, dėl 
to patirti nuostoliai gali siekti iki 
35 mln. litų. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” fa 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ELENA ir KAZIMIERAS GUDINSKAI š.m. balandžio 24 d. atšventė 
vedybinio gyveninio 50 metų sukaktį Hamiltono Aušros Vartų parapijoje

Ottawa, Ont.
BIRŽELIO MĖNESĮ Otavos 

lietuviai susirinko pasveikinti kun. 
V. Skilandžiūną 80-metų gimta
dienio jubiliejumi dr. A. Šidlauskai
tės sodyboje. Po Mišių vyko vaišės 
ir sveikinimai. Inf.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PRISIMINTI LIETUVOS TRA

GEDIJĄ, paminėti birželio 14 d. si- 
birinius trėmimus š.m. birželio 12 
d., 3 v.p.p. į Delhi Šv. Kazimiero 
lietuvių šventovę susirinko nemažas 
būrelis tautiečių. Mišias aukojo kle
bonas prel. J. Staškevičius. Skaiti
nius skaitė A. Aleliūnienė, aukas 
nešė šaulės E. Rugienienė ir B. 
Gerčienė. Pamaldos šventovėje 
baigtos parapijos choro sugiedotu 
Tautos himnu. Mišioms pasibaigus 
maldos už tremtinius ir kankinius 
tęsėsi prie netoli šventovės esančio 
lietuviško kryžiaus. Po trumpo 
KLB apylinkės pirmininkės T. Par- 
gauskienės įžanginio žodžio prel. J. 
Staškevičius sukalbėjo invokaciją. 
Pagerbiant Lietuvos kankinius, 
KLB ir DLK Gedimino šaulių kuo
pa padėjo vainikus. Prašant globos 
ir palaimos savo tėvynei sugiedota 
“Marija, Marija”.

Parapijos salėje apie trėmimus 
kalbėjo A. Ratavičienė. KLB apyl. 
valdybos surengtas minėjimas baig
tas Maironio “Lietuva brangi”. Pa
sistiprinus suneštinėm vaišėm ir ka
vute vyko kita, nelinksma valandėlė 
- atsisveikinimas su išvykstančia ki
tur gyventi Monika Obelieniene. 
Kiekviena netektis vis sparčiau ve
da mus į lietuviškos parapijos ir 
apylinkės saulėlydį. Ypač gaila 
energingų ir aktyvių žmonių. Mūsų 
tarpe Monika gyveno pasipuošusi 
nepaprastu kuklumu, pasižymėjusi 
dideliu darbštumu. Kasmet ji pa
ruošdavo verbų šakeles visai para
pijai, jos rankų darbo tautiniais 
drabužėliais rengiasi dvi mažame
tės lietuvaitės tautinių švenčių me
tu, jos meniniais sugebėjimais 
džiaugėsi ir lietuviškos parodėlės 
daugiakultūriniame pasirodyme lan
kytojai, iš jos sulaukta nuolatinės 
pagalbos visuose lietuviško gyveni

Vilniaus moksleivių sambūrio Ūla” grupė su kanklininke KRISTINA 
KUPRYTE. Pastaroji}24 metų amžiaus, yra baigusi akademines studi
jas, ruošiasi aspirantūrai docentės Reginos Tamošaitienės globoje. Yra 
gastroliavusi Vokietijoje, Olandįjoje, Italijoje, Belgijoje ir Švedijoje

Nuotr. R. Jonaitienės

GAIDYS
GALLIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
• $12 už vieną kubinę pėdą.
• Papildomai $5 už 10 kg 

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

Genei Kairienei (905) 643-3334
Priimu siuntinius antradieniais ir trečiadieniais

Petras Šturmas (Toronto raj.) 
Leonas Balaišis (Montrealio raj.) 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) 
Bernardas Mačys
Andrius Usvaltas

mo reikaluose. Padėkos, gerų lin
kėjimų ir atsisveikinimo žodžius ta
rė choristų, Katalikių moterų drau
gijos ir bendruomenės atstovės, o 
visų dėkingumą išreiškė Monikai 
dovanotos rožės. T.P.

London, Ont.
ŠILUVOS MARIJOS PARA

PIJOS ir KLB Londono apylinkės 
surengtame pokylyje š.m. gegužės 
29 d. atsisveikinome su Rasos ir 
Pauliaus Kuru šeima bei Sigita Kel
ly. Per dvylika metų Rasa, Paulius 
ir jų atžalynas buvo įsijungę į bend
ruomenės, parapijos bei visokerio
pą kultūrinę veiklą tiek darbu, tiek 
gausia materialine parama. Pokyly
je dalyvavo Rasos ir Pauliaus tėve
liai - dr. R. ir I. Lukoševičiai, dr. Č. 
ir J. Kūrai bei gausus būrys londo- 
niškių. Klebonui kun. K. Kaknevi
čiui sukalbėjus maldą, I. Daniliū- 
nienė ir šeimininkės pakvietė visus 
vaišintis. Kavutės metu Bendruo
menės pirmininkas ir pobūvio va
dovas St. Keras pakvietė kleboną 
kun. K. Kaknevičių tarti žodį. Kle
bonas, paminėjęs jų nuveiktus dar
bus ir palinkėjęs Dievo palaimos 
gyvenime, įteikė jiems naująjį Šv. 
Raštą. Parapijos tarybos vardu lin
kėjimus perdavė A. Petrašiūnas. 
Bendruomenės vardu kalbėjo St. 
Keras ir įteikė Londono lietuvių 
dovaną - dail. Reginos Gudelienės 
tapytą paveikslą “Šeimos ciklas”. 
D. Mitalięnė įteikė jos sukurtą me
niškų nuotraukų junginį iš šeimos 
ir visuomeninės veiklos įvykių. Ra
sa ir Paulius jautriai padėkojo už 
jiems surengtas šaunias išleistuves. 
Pabaigoje nuskambėjo “Ilgiausių 
metų”, ir Rasai su Sigita buvo 
įteikta puikių gėlių puokštės.

RASOS KURIENĖS ir KLB 
Londono apylinkės pastangomis 
š.m. birželio 8-9 d.d. čia lankėsi 
Vilniaus tautinių šokių ansamblis 
“Ūla”. Antradienį koncertavo mo
kykloje “Ecole Frere Andre” ir va
kare Šiluvos Marijos parapijos salė
je. Trečiadienį pasirodė “Londono 
International Children’s Festival” 
Viktorijos parko šokių scenoje. Vi
sur jie gražiai šoko, vaidino, buvo 
linksmi ir energingi.

Andrius Petrašiūnas

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

• $18 pristatymas iki 31 kg.
• Pagal Lietuvos muitinės įstatymus 

asmuo gali gaut.tik 31 kg be muito.
• Prieš atvažiuodami ar norėdami 
daugiau informacijos prašom skambinti

(905) 271-8781
(514) 366-8259
(705) 429-2156
(905) 632-4558
(519) 773-8007

Hamilton, Ont.
YPATINGA ŠEIMOS ŠVEN

TĖ. Balandžio 24, šeštadienį, Ha
miltono Aušros Vartų šventovėje 
įvyko ypatinga šventė: Tai Eliutės 
ir Kazimiero Gudinskų 50 m. vedy
binė sukaktis. Šią šventę ruošė ir 
organizavo jų trys sūnūs, marti Pe
lytė ir vaikaičiai. Giminės ir svečiai 
rinkosi sukaktuvinėms Mišioms. 
Paskutinieji į šventovę atėjo Eliutė 
ir Kazimieras vedami savo jauniau
sių vaikaičių - Vinco ir Nedo. Prie 
altoriaus juos pasitiko kun. Juvena
lis Liauba, OFM, su Mišių patar
nautojais vaikaičiais - Luku ir Do
mu. Mišių skaitinius skaitė sūnus 
Marijus. Klebonas palaimino, pa
sveikino sukaktuvininkus šiltais žo
džiais, pasidžiaugė visa Gudinskų šei
ma - nepailstančiais parapijiečiais.

Po to svečiai rinkosi į skonin
gai bei įdomiai šiai progai išpuoštą 
Jaunimo centro salę. Svečių buvo 
ne vien hamiltoniečiai, bet ir drau
gai bei giminės iš Klivlando, To
ronto, Simcoe, Cambridge, Missis- 
saugos ir kitur. Tą dieną Eliutė ir 
Kazimieras atrodė ypatingai jau
natviškai, gražiai pasipuošę. Sunku 
buvo tikėti, kad švenčia 50! Ne vie
nas iš mūsų juos stebėdami džiau
gėmės, bet gal truputį turėjome ir 
tokio “balto pavydo...” Puotos me
tu jų sūnūs - Juozas, Marijus ir An
tanas kiekvienas atskirai sveikino 
tėvus, dėkojo už jų rūpestį, dosnu
mą, išmokslinimą. Visi jie kalbėjo 
gražia taisyklinga lietuvių kalba. 
Pabaigoje Kazimieras savo ir Eliu
tės vardu padėkojo vaikams už šią 
puikiai suruoštą šeimo šventę, sve
čiams už atsilankymą. Taip pat pa
pasakojo įdomių ir linksmų trupi
nėlių iš jų pirmų įsikūrimo metų 
Hamiltone.

Ši puota buvo ypatinga dar ir 
tuo (šiais laikais), kad per visas iš
kilmes nebuvo pasakyta nei vieno 
angliško sakinio! Ir vaikaičiai kalbi
no svečius tik lietuviškai. Garbė su
valkietei Elenutei ir žemaičiui Ka
zimierui Gudinskams! Su sveikini
mais svečiai skyrė pinigines dovanas, 
kurias E. K Gudinskai perdavė šal
pos organizacijai “Pagalba Lietuvos 
vaikams” iš viso $3844. B.T.

Labdara...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Parama iš užsienio
Po skaudžių Sausio 13-to- 

sios įvykių užsienio labdaringos 
organizacijos į Lietuvą pradėjo 
siųsti pagalbos siuntas. Vilka
viškio vyskupija turi nuolatinį 
rėmėją C. Rottenghaur, kuris 
vyskupiją aplankė jau 17 kartų, 
atveždamas dėvėtų drabužių, 
avalynės, slaugos priemonių. P. 
Petronėlė Prahl, atvykdama iš 
Hanoverio į Marijampolę, pare
mia vaistais “Caritas” vaistinę. 
P. J. Sarapinavičius iš Gladba- 
cho (Vokietija) nuo 1993 m. ke
lis kartus per metus organizuoja 
labdaros siuntas. Prie jo prisidė
jo P. W. Eder (kilęs nuo Višty
čio). Jų gaunama parama išdali
nama dekanatams. “Caritas” 
vaistinei Marijampolėje talkina 
vaistininkės D. Radzevičiūtė, 
M. Pituškienė. Gausiai “Caritą” 
yra parėmę Amerikos lietuvių 
vyčiai (pirm. R. Boris). Jo pa
stangomis Marijampolės ligoni
nė gavo daug aparatūros. Per 
JAV lietuvių religinę šalpą gau
nama nemaža parama vaistais. 
P. J. Sarapinavičius ir . Leonar
das Kapočius gausiai remia 
“Caritas” vaistinę. Kapočių šei
ma gimusi Amerikoje, tačiau 
Lietuvą myli ir remia jos žmo
nes. Iš Marijampolės kilusi, 
Amerikoje gyvenanti P. Birutė 
Bacevičienė Kalėdų ir Velykų 
šventėse atsiunčia vaistų “Cari
tas” vaistinei. Į ligonių slaugą 
įsijungė ir Maltos ordino tarny
ba, vadovaujama gyd. V. Šimkonio.

“Caritas” laukia paramos ir 
iš visų kitų tautiečių Kanadoje 
ir JAV. Vilkaviškio vyskupijos 
“Caritas” adresas: Vytauto 33, 
4520 Marijampolė, Lithuania.

FjAMOGrpAjr Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros jrankiai

LIEUVIAI PASAULYJEi
Lili

JA Valstybės
Čikagoje gegužės 14 d. pami

nėta Lietuvos konsulato deimanti
nė sukaktis. Jis įsteigtas prieš 75- 
rius metus, 1924 metų pradžioje. 
Pirmuoju generaliniu konsulu buvo 
Povilas Žadeikis. Mirus paskuti
niam Lietuvos valdžios paskirtam 
generaliniam konsului dr. Petrui 
Daužvardžiui, veikė tik generalinis 
garbės konsulatas. Jo pareigas ėjo 
Juzė Daužvardienė, Marija Kriau
čiūnienė, Vaclovas Kleiza. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, buvo at
statyta normali atstovybių ir kon
sulatų veikla. Š.m. vasario 1 d. ge
neraliniu konsulu Čikagoje paskir
tas Giedrius Apuokas. V. Kleiza ir 
toliau pasiliko eiti garbės konsulo 
pareigas. Buvusios kuklios konsula
to patalpos perkeltos į Čikagos 
miesto centro daugiaaukštį pastatą, 
pasamdyti tarnautojai.

75-rių metų konsulato minėji
mas buvo surengtas konsulo G. 
Apuoko, garbės konsulo V. Klei
zos, konsulato tarnautojų bei talki
ninkų pastangomis. Iškilmėse daly
vavo ir prezidentas Valdas Adam
kus su žmona Alma, taipgi iš 
Klivlando garbės konsule Ingrida 
Bublienė. Visus svečius sutiko kon
sulas ir garbės konsulas su žmono
mis Edita ir Asta. Minėjime dalyva
vo Lietuvos bendruomenės, organi
zacijų vadovai, redaktoriai, kultūri
ninkai. Taipgi dalyvavo Argentinos, 
Austrijos, Barbados, Čilės, Danijos, 
Ekvadoro, Egipto, Prancūzijos, In
dijos, Meksikos, Peru, Filipinų, 
Tailandijos, Turkijos, D. Britanijos, 
Urugvajaus, Venezuelos konsulai 
bei Čikagos miesto atstovai. Iš Ili
nojaus gubernatoriaus įstaigos atvy
ko protokolo viršininkas ir tarptau
tinių reikalų direktorius P. Kendall 
ir prezidentui V. Adamkui įteikė 
gubernatoriaus ta proga specialų 
sveikinimą ir dovaną. Minėjime 
pirmasis kalbėjo Čikagos gen. kon
sulas G. Apuokas, pasidžiaugdamas 
Lietuvos prezidento ir jo žmonos 
dalyvavimu iškilmėse, taipgi ir kitų 
svečių. Taip pat pažymėjo, kad 
buvo visada jaučiama Lietuvai pa
rama iš Amerikos lietuvių. Prezi
dentas savo žodyje iškėlė Čikagos 
konsulato reikšmę, ypač okupacijos 
metais, dėkojo garbės konsulams 
V. Kleizai bei M. Kriaučiūnienei, 
džiaugėsi galėdamas pabūti artimų
jų tarpe.

Brazilija
Vila Zelina vietovėje š.m. ge

gužės I-jį sekmadienį buvo švenčia
ma tradicinė Motinos diena. Vyko 
lietuviškos pamaldos, dalyvavo ne
mažai jaunimo. Gegužės mėnesį 
šioje vietovėje yra pagerbiama Die
vo Motina Marija. Motinos dieną 
prieš pamaldas vyko procesija, prie 
Marijos statulos padėta gėlių, gie
dotos giesmės Marijos garbei. 
Taipgi tikinčiųjų maldos buvo skir
tos motinoms. Pabaigoje Mišių vai
kai savo mamoms įteikė po rožę. 
Gegužės mėnesį po Mišių visada 
giedama Marijos litanija.

Motinos dieną minėjo trečiąjį 
gegužės sekmadienį ir Lietuvių są
junga Brazilijoje. Minėjimą sąjun
gos rūmuose trumpu žodžiu pradė
jo šios organizacijos pirm. A. Sal
dys, prisimindamas mirusias moti
nas ir pasveikindamas minėjime da
lyvaujančias. Po to visi vaišinosi šei
mininkių pagamintais valgiais. Vy
ko tapytojo Antano Augustaičio 
paveikslų paroda.

Australija
Australijos lietuvių bendruo

menės Melburno apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko gegužės 2 d. Lie

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT TT' A 99 LIETUVIŲ KREDITO 
A 2YKOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... 3.50%
180 dienų indėlius..................... 3.50%
1 m. term, indėlius.................. 4.00%
2 m. term, indėlius.................. 4.25%
3 m. term, indėlius.................. 4.50%
4 m. term, indėlius.................. 4.75%
5 m. term, indėlius.................. 5.25%
RRSP irRRIF
(Variable)..................................... 2.50%
1 m. ind.........................................4.00%
2 m. ind.........................................4.25%
3 m. ind.........................................4.50%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. Ind......................................... 5.25% 

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

INTERAC KORTELĖ

tuvių Namuose. Valdybos pirm. A. 
Vaitiekūnas pasveikino susirinku
siuosius, paprašė minutės tyla pa
gerbti mirusius bendruomenės 
narius ir pakvietė susirinkimui pir
mininkauti D. Levickienę, o sekre
toriauti A. Vyšniauskienę. Pirmi
ninko pranešimu, apylinkės valdybą 
sudarė: pirm. A. Vaitiekūnas, vice- 
pirm. Laima Rūbas, sekr. I. Vilkiš- 
kienė, ižd. R. Samsonas ir narės - 
L. Urmonaitė ir A. Vyšniauskienė. 
Apylinkės valdybos posėdžiai vyko 
kas mėnesį. Buvo surengta: Valsty
bės šventė, Vasario 16-toji, dvi po
pietės su diskusijom, pramoginių 
šokių koncertas. Ižd. R. Samsonas 
pateikė metinę finansų apyskaitą. 
Revizijos komisija pasidžiaugė ge
rai tvarkomu iždu. Į naują valdybą 
išrinkti: A. Vaitiekūnas, I. Vilkiš- 
kienė, R. Samsonas, dr. K. Zdanius 
ir F. Sodaitis. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu.

Britanija
Mančesterio lietuvių klubas 

gegužės 15 d. savo patalpose at
šventė 50 metų įsisteigimo sukaktį, 
kaip rašoma “Europos lietuvio” 11 
nr. Mančesteris kadaise buvo laiko
mas II-ja lietuvių sostine Anglijoje, 
kai iš Vokietijos suvažiavo lietuviai 
pabėgėliai. Tada puikiai veikė Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjungos 
(DBLS) skyrius, šios sąjungos jau
nimo skyrius, lietuvių karių vetera
nų sąjunga “Ramovė”, moterų 
draugija “Rūta”, žaidė “Kovo” krep
šinio komanda, gyvai veikė skautai, 
dainavo choras, jaunimas šoko tau
tinius šokius, taipgi veikė vaidybos 
grupė, buvo rengiami literatūros 
vakarai, parodos, įvairūs kursai. 
Minėjimo programą pradėjo klubo 
pirm. A. Podvoiskis, pakviesdamas 
prie garbės stalo kanauninką V. 
Kamaitį, DBLS centro valdybos 
pirm. J. Alkį, paskaitininką H. Vai- 
neikį, Europos rajono skautų vadę 
V. Gasparienę, V. Bernatavičių. 
Pagrindinis kalbėtojas H. Vaineikis 
apibūdino Mančesterio lietuvių is
toriją. Pirmieji ateiviai Mančestery
je atsirado 1884-85 metais ir iki I-jo 
pasaulinio karo jame gyveno apie 
600 tautiečių. Prie jų prisidėjo ir 
ateiviai iš nepriklausomos Lietuvos. 
Didžiausias lietuvių antplūdis įvyko 
po II-jo pasaulinio karo. Nuo tada 
prasidėjo gyviausia lietuviška veik
la. 1949 m. įsisteigė dabartinis 
Mančesterio lietuvių klubas. Man
česterio lietuvius sukakties proga 
sveikino DBLS centro valdybos 
pirm. J. Alkis, kan. V. Kamaitis ir 
kiti garbės svečiai. Po oficialiosios 
dalies įvyko vaišės, o vėliau skam
bėjo nuotaikingos dainos.

Vokietija
Lietuvių jaunimas Vokietijoje 

leidžia savo laikraštėlį “Kibirkštė
lė”, atšventusį savo įsisteigimo de
šimtmetį. Buvo pradėtas leisti “Ki
birkšties” vardu, išsilaikęs 4-rius 
metus. Bet buvo vėl atgaivintas 
kuklesniu vardu “Kibirkštėlė”. Kurį 
laiką laikraštėlio leidimas buvo 
įjungtas į Vokietijos lietuvių ben
druomenės žiniasklaidą. Yra jau
čiama, kad sava spauda jaunimui 
yra naudinga. Dabar apsispręsta vėl 
veikti nepriklausomai. “Kibirkštė
lę” redaguoja Dovilė Masionytė ir 
Vytas Lemkė. j. Andr.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

jaEDsnoaiaiwamui

Asmenines nuo.......... 7.150%
nekiln. turto 1 m............6.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Mokėsi Sibire, dirbo Lietuvoje
Beletrizuoti ARVYDO VILKAIČIO atsiminimai, išleisti atskira knyga Vilniuje d !> III Hilu II /fĮKLOJĘ

JUOZAS VITĖNAS
Literatūrą apie lietuvius 

tremtinius Sibiro platybėse pa
pildė šiemet išleista knyga Ar
vydo Vilkaičio “Gyvensim”. Ji 
nėra šio asmens naujai parašyta. 
Arvydas Vilkaitis yra miręs 
1997 metais Birštone. Todėl ši 
knyga sudaryta iš jo 1990 metais 
išleistos knygos “Tremtinio da
lia” ir 1992-94 metais parašytų 
apsakymų.

Arvydas Vilkaitis yra nepri
klausomybės laikais buvusio 
Žemės ūkio akademijos Dotnu
voj profesoriaus ir rektoriaus 
Vinco Vilkaičio sūnus, 1941 
metais su tėvais ir seserimi iš
tremtas į Altajų ir netrukus nu
vežtas j Jakutiją poliarinėje 
šiaurėje. Tuomet jis buvo 12 
metų amžiaus. Ten baigė vaka
rinę vidurinę mokyklą, įstojo į 
Jakutsko miškų technikumą, 
studijavo Sverdlovske ir grįžęs į 
Lietuvą, Žemės ūkio akademi
joj Kaune, kurią baigęs buvo 
paskirtas į Piliuonos girininkiją 
pakaunėje ir vėliau tapo Biršto
no girininkijos girininku.

Knygoje yra sudėtos 38 apy
sakos, pavadintos “beletrizuo
tais memuarais”. Jie yra parašy
ti pagal Arvydo Vilkaičio paty
rimus tremtyje. Tačiau, anot 
knygos redaktoriaus A. Dabuls- 
kio, “Arvydo Vilkaičio pasako
jimai nėra grynieji memuarai, o 
kur kas daugiau - ne tik istoriš-

Menininkės - Kristina Baliūnaitė (kairėje) ir Regina Gudelienė dailės 
parodoje Mississaugos Anapilio parodų salėje 1999 m. gegužės 30 d.

Nuotr. RSJ

Meno įvairybės Anapilyje
Keturių menininkių darbai parodose

Šių metų kapinių lankymo 
dieną, gegužės 30, Anapilyje 
buvo gausu meno parodų. Ka
nados lietuvių bendruomenės 
muziejaus patalpas puošė dideli 
menininkių Ritos G. Bulavai- 
tės-Forrest ir jos dukros Irmos 
Makariūnaitės kūriniai.

R. Bulavaitės buvo mišrios 
technikos (mixed media) darbai 
ant popieriaus iš serijų “Žuvu
sių Civilizacijų aidai”, “Mitai ir 
prisiminimai”, “Alchemija” ir 
“Nauja kaleidoskopinė serija” 
(pavadinimai versti iš anglų kal
bos). Jos iš viso buvo 11 kūri
nių, daugiausia “mandala” sti
liaus, t.y. apskritime suderintos 
koncentrinės geometrinės for
mos ar vaizdai, simbolizuojan
tys visatą arba visumos sąvoką, 
pagal hindusų ar budistų tradi
ciją. Sudėtingi, įvairiaspalviai 
jos darbai, kai kurie intuityvūs, 
primityvesni, kiti kruopščiai at
likti, geometriški. Jie rodė auto
rės techninį brandumą ir pla
čius vaizduotės polėkius.

Jos dukra Irma Makariūnai- 
tė ne pirmą kartą dalyvavo me
no parodoje Anapilyje, tačiau šį 
kartą - su nauja, įspūdinga, 
nors ir negausia kūryba. Didelis 
kūrinys audeklo “applique” 
technikos “Lelija” - įdomus ir 
turtingas savo spindinčiu mar
gumu; popieriaus “applique” 
darbas “Šventė” (Celebration) 
paliko pažangaus darbo įspūdį.

Kapinių lankymo proga vie
nos dienos parodoje Anapilio 
parodų salėje dalyvavo iš Šarni- 
jos (Ontario) atvykusi Regina 
Gudelienė ir torontietė Kristina 
Baliūnaitė.

R. Gudelienė, įgudusi akva
relių tapytoja, rodė nemažą 
skaičių dailių spalvų tradicinius 
vaizdus ir abstraktaus stiliaus 
darbus. Jų spalvų žaismas malo
nus, kviečiantis akimis pasinerti 
į gilesnius kompozicijos sluoks
nius. Dailininkė yra studijavusi 
skulptūrą ir akvarelės meną 

kai tikslūs, bet ir psichologiškai 
patikimi, meniškai sukrečiantys 
liudijimai. Siužetai čia, galima 
sakyti, minimalūs: tremtiniai 
keliauja Lenos upe, gelbstisi 
žūkle, malkauja, renka kiauši
nius tundroje, statosi žeminę, 
šąla, alksta, badmiriauja, žūs
ta... Ne įvykiai čia svarbiausia. 
Įspūdį, įtaigą lemia absoliutus 
moralinis patikimumas, intona
cijos tikrumas, už teksto nujau
čiama grėsminga, žiauri teisy
bė”.

Dabulskis taip pat pastebi 
autoriaus pasakojimo bruožą: 
atsisakymą vartoti tikrus veikė
jų vardus ir pavardes. Kodėl jis 
taip elgiasi, paaiškina patsai au
torius apysakoje “Gyvensim”: 
“Mielas skaitytojau, kaip ir vi
suose mano pasakojimuose, 
taip ir šiame veikėjų vardai pa
keisti, nes buvo tai seniai, kai ką 
galėjau užmiršti, o aprašant kitų 
žmonių gyvenimus būtinas ne 
tik tikslumas, bet ir kuklumas” 
(137 psl.).

Nors autorius vengia minėti 
savo veikėjų pavardes, bet kai 
kuriuose apsakymuose galima 
kai ką atpažinti. Pavyzdžiui, pa
sakojime “Pasivaikščiojimas” aiš
kėja autoriaus tėvo Vinco Vil
kaičio vaizdas, o “Našlaitėlėje” 
aprašoma sesers Audangės dalia.

Knyga pavadinta “Gyven
sim”, matyt, pagal tuo pačiu vie
nu žodžiu pasakojimo pavadini-

Summit meno mokykloje (New 
Jersey, JAV), Lambton College 
Sarnijoje ir pas žymius Šiaurės 
Amerikos akvarelininkus. Ji yra 
dalyvavusi įvairiose parodose 
Kanadoje bei JAV-se. Jos kūri
niai rodomi galerijose Ontario 
provincijoje ir Mičigano valsti
joje.

Mažesnis, bet naujoviškas - 
bent lietuvių tarpe - rinkinys 
buvo Kristinos Baliūnaitės, šiais 
metais gavusios “Ryerson Poly
technic University” vaizdinio 
meno srities bakalaurės laipsnį. 
Dalį kurso ji yra išėjusi Prancū
zijoje. Šios fotomenininkės nuo
traukose - juodi-balti laiptai, 
kolonos ir kiti kelionės vaizdai, 
šiai meno sričiai charakteringas 
sąmojis, pvz. nuotraukos “Basos 
pėdos” - vėžlių, praeinančių 
pro basas kojas vaizde.

Skirtingos ir neįprastos 
technikos įsisavinimą K. Baliū
naitė parodė audekluose apipa
vidalintomis nuotraukomis. Nuo
traukos fotokopijuojamos ant 
pergamento, prie kurio užda
žant akrilu priklijuojamas ir kie- 
tinamas audeklas, o išdžiovinus 
popierius nulupamas. Vaizdas 
lieka audekle. Tokių buvo paga
minta septyni, labai tinkamai 
nuo salės balkono sukabinti rin
kinyje, pavadintame “Praregėji
mas”, kuriame vaizduojami įvai
rūs simboliai: kryžius, angelas 
sargas, feniksas, angeliukas, 
knyga, medis ir balandis. Rinki
nio ir atskirų nuotraukų tikslas 
- žadinti susimąstymą buvo 
menininkės rūpestingai apgal
votas ir paaiškintas žiūrovams 
išdalintuose lapuose.

Šios sėkmingos parodos su
teikė žiūrovams gražią progą 
pasigėrėti naujais brandžiais ta
lentais bei techniniu įvairumu. 
Tikimasi, kad ateityje nepri
trūks nei meninių, nei organiza
cinių jėgų dažniau ar bent to
kiomis progomis tokias parodas 
rengti. RSJ 

mą (128-137 psl.). Tai pasakoji
mas apie gyvenvietę prie Lapte- 
vo jūros pačioje Jakutijos šiaurė
je, kur, kaip sakoma, dvylika mė
nesių žiema, o likusis laikas - pa
vasaris. Žmonės čia gaudo žuvis 
Lenos upės žiotyse, prakirtę le
dą, kurio storumas žiemos pa
baigoje yra poros metrų.

1946 metai, taigi jau po ka
ro. Žmonės tikisi geresnio gyve
nimo. Morkūnas čia dirba sta
liumi. Jo keturių asmeniu šeimo
je atsirado naujagimis. Žmonės 
svarsto, kam jam to reikėjo, ar 
naujagimis čia išgyvens. O auto
rius pasakojimą baigia taip: 
“Visgi negaliu nepasidžiaugti: 
jauniausias mano pasakojime 
asmuo Morkūniukas nenumirė, 
kaip pranašavo tada skeptikas 
Kazla, išliko gyvas, tarsi patvir
tindamas rūstokus geraširdės 
Šulcienės žodžius. Dabar gyve
na Kaune, turi gerą žmoną, ke
turiolikmetę dukterį ir dešimt
metį sūnų. Gyvensim!” Pažymė
ti 1985 metai. Matyt, tai parašy
mo data (137 psl.).

Viktorija Daujotytė knygos 
apžvalginiame straipsnyje “Ki
toks žvilgsnis” rašo: “Gal nauja
jai A. Vilkaičio knygai net būtų 
tikęs pavadinimas ‘Sudie, Jaku
tija’ - pagal vieno apsakymo pa
vadinimą. Svarbiausias veikėjas 
neabejotinai grįšiąs į Lietuvą. Ir 
grįžta. (Kaip ir Arvydas Vilkai
tis). Jam nelengva - turi atrasti, 
atpažinti - gatves, medžius, žo
džius, dainas. Gimines - pačius 
artimiausius. Bandyti suprasti, 
kad ir čia gyvenimas nebuvo nė 
sekundę sustojęs - čia irgi vyko 
dramos” (9 psl.).

Greta “beletrizuotų memu
arų” taip pat pateikiamas Arvy
do Vilkaičio 1955-56 metų die
noraštis, kai jis kaip studentas 
dirbo Uralo kalnų miškuose 
kaip topografas. Taip pat įdėtos 
jo kalbos Birštone steigiant Są
jūdžio grupę, važiuojant į “Bal
tijos kelią”, prof. V. Vilkaičio 
gimtadienio minėjime Dotnuvoj 
ir kitos. O apie Arvydą Vilkaitį 
rašo jo bendro likimo draugas 
Rimantas Putvys. Knyga ilius
truota vaizdais iš tremties Jaku
tijoj.

Arvydas Vilkaitis, GYVENSIM. 
Beletrizuoti memuarai. Redak
toriai: A. Dabulskis, R. Dulki- 
nienė ir Danutė Meškauskie
nė. Išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras bei Laptevų jūros 
tremtinių brolija “Laptevie- 
čiai”. Vilnius, 1999 m.

Ritos-Giedros Bulavaitės kūrinys “Karalaitis Jaunutis” iš serįjos 
“Nauja kaleidoskopija” KLB muziejaus-archyvo surengtoje parodoje 
Mississaugos Anapilyje (iki liepos pradžios) Nuotr. RSJ

Dail. Irenos Makariūnaitės kūrinys “Šventė” (Celebration) KLB mu- 
ziejaus-archyvo patalpose Mississaugos Anapilyje (iki liepos pradžios)

Nuotr. RSJ

“Kanklių” ansamblio narės Virginia Alenskienė ir solistė Aušrinė 
Stundytė

Lietuvos dailės muziejaus ansamblis “Kanklės”, koncertavęs JAV lietu
vių telkiniuose. Iš kairės: Kastytis Mikiška, solistė Aušrinė Stundytė, 
vadovė Lina Naikelienė, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Re
inienė, Virginija Alenskienė, Aušra Juškevičienė ir Eugenijus Čiplys

Iškilūs koncertai Amerikoje
Lietuvos dailės muziejaus ansamblis “Kanklės”

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Š. m. gegužės 8 d. Jaunimo 

centre Čikagoje įvyko “Kank
lių” koncertas, kurio klausytojai 
ilgai nepamirš. Čikagos lietuviai 
yra girdėję daug ansamblių iš 
Lietuvos, bet šis išsiskyrė iš 
daugelio kitų savo puikiu pro
gramos parinkimu ir tobulu jos 
atlikimu.

“Kanklių” ansamblį sudaro 
Lina Naikelienė, vadovė, Vil
niaus Muzikos akademijos do
centė (groja pirmosiomis kank
lėmis), Virginija Alenskienė - 
antrosios kanklės, Aušra Juške
vičienė - bosinės kanklės, Kas
tytis Mikiška - solo birbynė, 
Eugenijus Čiplys - birbynė, 
lumzdelis, solistė Aušrinė Stun
dytė (sopranas). Visi minėtieji 
“Kanklių” ansamblio nariai yra 
profesionalūs muzikai, baigę 
Lietuvos Muzikos akademiją, o 
jauna ir talentinga solistė Aušri

nė Stundytė yra sol. Irenos Mil
kevičiūtės mokinė.

Ansambliečiai naudojo ir 
kitus liaudies muzikos instru
mentus - skudučius, Sekminių 
ragelį, būgną, armoniką ir kt.

Koncertas buvo dviejų da
lių. Pirmoje dalyje buvo atlikti 
kūriniai liaudies melodijomis. 
Girdėjome senovės lietuvių 
liaudies šokių ir dainų pynę, 
kelias žemaičių dainas (A. La
pinsko), A. Bražinsko, J. Tallat- 
Kelpšos, V. Poketūro, A. La
pinsko kūrinius.

Antrojoje dalyje vyravo mū
sų žymių kompozitorių kūriniai: 
B. Dvariono, J. Gruodžio, A. 
Kačanausko, J. Juozapaičio, V. 
Bartulio, V. Mikalausko ir J. 
Tallat-Kelpšos. Ypač puikiai 
nuskambėjo Dalios arija iš B. 
Dvariono operos “Dalia”, kurią 
dainavo sol. A. Stundytė, paly
dėta koncertinių liaudies instru
mentų. Įspūdingas buvo ir vo
kalinis ciklas “Diemedžiu žydė
siu” (m. J. Juozapaičio, ž. S. 
Nėries) irgi sol. A. Stundytės at
likta, palydint ansambliui.

Koncertas buvo baigtas kū
riniu “Mano sieloj šiandien 
šventė” (m. J. Tallat-Kelpšos, ž. 
B. Sruogos).

Publika vos-vos išprašė pos
melį pakartoti, o buvo plota il
gai ir nuoširdžiai po kiekvieno 
atlikto kūrinio!

Gilų įspūdį paliko ne tik 
profesonaliai atlikti įvairūs kū
riniai, bet ir ansamblio orumas, 
rimtis, puikūs perėjimai nuo 
vieno kūrinio prie kito, nuo 
vieno instrumento prie kito, 
pranešėjai Aušrai Juškevičienei 
trumpai paaiškinant, papasako- 
jant apie vieną ar kitą su 
ansambliu susiejusį dalyką.

JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remienė dėkojo 
atlikėjams ir visiems susirinku
siems jų paklausyti. Ansamblie
čiai buvo apdovanoti ne tik gė
lėmis, bet ir dr. Jono Adomavi
čiaus dovanomis. Kalbėjo ir pati 
vadovė L. Naikelienė, dėkoda
ma už nuoširdų priėmimą.

“Kanklės” koncertavo lietu
viškuose telkiniuose nuo balan
džio 16 d. Po Čikagos koncerto 
išvyko namo. Nuos iškvietė 
Filadelfijos Šv. Andriejaus liet, 
parapijos komitetas, užsimojęs 
atšvęsti parapijos 75 m. ir kun. 
Petro Burkausko, parapijos ad
ministratoriaus, 20 m. kunigys
tės sukaktis. Galimybes “Kank
lėms” koncertuoti padėjo suda
ryti ypač rengėjų kom-to vice- 
pirm. Roma Krušinskienė ir 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
M. Remienė.

“Kanklės”, šešių asmenų 
grupė, koncertuoja nuo 1992 m. 
įvairiose šalyse. Yra buvę Kana
doje ir JAV (trečią k.) ir turėję 
iš viso iki šiol per 300 koncertų.

Vilniaus architektūros mu
ziejuje š.m. gegužės 27 d. buvo 
atidaryta įdomi savo sudėtingumu 
tėvo ir sūnaus paroda. Architek
tas Kęstutis Pempė laikomas vie
nu iš žymiausių naujosios archi
tektūros kūrėjų, kurio darbai pa
sklidę po visą Lietuvą. Jo tėvas 
dail. Gediminas Pempė parodos 
lankytojus domino knygženkliais, 
atvirukais, knygų grafikos pavyz
džiais. Kaip “Lietuvos aidas” 
(1999.V.28) rašo, architekto K. 
Pempės darbų rodinius sudaro 
įvairių pastatų projektai - įgyven
dinti ir neįgyvendinti. Tarp pir
mųjų matomi “Hermio” bankas, 
viešbutis Vytenio gatvėje”, Aly
taus ir Domeikavos šventovės ir kt.

Čikagos lietuvių jaunimo an
samblis “Grandis” š.m. gegužės 
15 d. Willowbrook pokylių salėje 
įspūdingu koncertu atšventė savo 
veiklos 40-metį. Susirinko pilna 
salė savo ansamblį mylinčių tau
tiečių. Per dvi koncerto valandas 
žiūrovai išgyveno visus keturis de
šimtmečius, kurie su entuziazmu 
ir ištverme buvo skirti skleisti lie
tuvių liaudies menui. Sukakties 
proga grandiečiai susilaukė daug 
sveikinimų, linkėjimų ir padėkų. 
Kaip V. Vaičiulytė “Drauge” 
(1999.V.29) rašo, “Grandį” įstei
gė skautininke I. Šilingienė 1953 
m. Po kelerių sėkmingų metų 
veikla buvo nutraukta. Ją atgaivi
no šokių mokytoja Irena Smie- 
liauskienė, ansambliui vadovavusi 
nuo 1964 iki 1994 metų. Po to 
vyriausiąja vadove tapo jos duktė 
Violeta Smieliauskaitė-Fabiano- 
vich. “Grandis” yra koncertavusi 
įvairiuose kraštuose, o 1992 m. 
jau ir Lietuvoje, taipgi dalyvavusi 
abiejose Pasaulio lietuvių dainų 
šventėse. Sukaktuvinį koncertą 
papildė muz. D. Polikaičio vado
vaujama “Dainava” ir muz. F. 
Strolios kvartetas.

Poeto futuristo Juozo Žlabio- 
Žengės 100-tosios gimimo meti
nės buvo iškilmingai paminėtos 
š.m. balandžio 24 d. jo numylėto
je Žagarėje. Minėjimas pradėtas 
Mišiomis, po kurių aplankytas jo 
kapas Raktuvės kapinėse, kurios 
poetą priglaudė po audringo ke- 
turvėjininko gyvenimo ir šiurpios 
Vorkutos tremties. Renginyje da
lyvavo būrelis literatų, kultūrinin
kų, jį pažinojusių žmonių bei gi
minių, jų tarpe ir duktė Eglė 
Žlabytė-Zinkevičienė su vyru ir 
sūnumi. Žagarės kultūros namuo
se literatūrinę - muzikinę progra
mą atliko A. Visockienės vado
vaujami skaitovai. “Literatūra ir 
menas” (1999.V.15) apgailestau
ja, kad minėjimas nesusilaukė di
desnio žiniasklaidos dėmesio. Poe
tas gimė 1899 m. balandžio 20 d. 
Gimbučių kaime, Skaisgirio valse., 
Šiaulių apskr. Įsijungęs į K. Bin
kio keturvėjininkų-futuristų gru
pę, visą gyvenimą liko ištikimas 
tai poetinei srovei, ir dabar laiko
mas žymiausiu futuristu lietuvių 
literatūroje. Dalyvavo K. Binkio 
“Antrųjų vainikų” antologijoje, 
pagarsėjo su savo žymiuoju eilė
raščiu “Pavasario gramatika”. 
1940 m. pasirodė ir su proza iš
leisdamas knygą “Gyvenimo no
velės”. Iš profesijos - kariškis, 
1919 m. savanoriu įstojęs į raite
lių pulką Kaune, pasiekęs pulki
ninko laipsnio. Lietuvoje soviet
mečiu mažai kam buvo žinomas.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Mažoji meditacija
Rytais, kai rožių krūmas aprasoja 
ir miega smilgoje drugelis mažas. 
Aš, Viešpatie, giliai širdy dėkoju, 
kad mano dienos, kaip tas dykumos miražas, 
iš tolo moja praeities žavios sapnais...
Ir ši diena, ir visos kitos greit praeis, 
paliks mane, kaip vėjo blaškomą šapelį 
ant ilgo ir sunkus likimo kelio...

Kai vakarais, danguj žvaigždėm sužibus, 
į mano vienumą ateina ilgesys, 
bet aš, ir kryžkelėse nepaklydus, 
žinau, kad Tu su manimi esi.
Dažnai nenoromis išslysta skundas 
ir kartais pykstu aš ant kokio nors žmogaus, 
tačiau širdyje atgaila pabunda, 
nes juk ir jis yra dalis gyvenimo sunkaus.

Nes mūsų siekiai, visos mūsų viltys 
yra panašios, galbūt net tos pačios. 
Juk mus uždengs negailestingo laiko smiltys, 
todėl už dabartį tariu Tau ačiū, 
nes aš esu gyva, jaučiu, kovoju, 
kartais verkiu, o kartis skęstu džiaugsmo vandenyne, 
galiu svajot apie nežinomą rytojų 
ir tolimą, bet neužmirštamą tėvynę.

“Žalgirio mūšis”, garsusis iš 
Lenkijos atgabentas J. Matejkos 
paveikslas ir nuo š.m. balandžio 
12 d. rodomas Taikomosios dailės 
muziejuje Vilniuje, kaip ir buvo 
tikėtasi, susilaukė ypatingo dėme
sio ir labai gausių lankytojų. Kaip 
“V.L.” 1999 m. gegužės 25 d. lai
doje rašo, gegužės 23-24 d.d. sa
vaitgalį paveikslą pamatė 50,000- 
tasis lankytojas, ir tai buvo moky-' 
toja R. Bolienė, atlydėjusi į paro
dą savo mokinius. Sukaktuvinei 
lankytojai buvo įteikta įrėminta 
paveikslo reprodukcija.

Arvydo Vilkaičio atsiminimų 
knyga “Gyvensim” (446 psl.) bu
vo pristatyta š.m. balandžio 10 d. 
Švietimo ir mokslo ministerijoje 
įvykusiame Jakutijos tremtyje ken
tėjusių “Lapteviečių” suvažiavime. 
Kaip “Vorutoje” (1999.IV.24) St. 
Buchaveckas rašo, naujoji knyga 
pratęsianti seriją knygų apie 
tremtį. Pradininkė - Dalia Grin- 
kevičiūtė, parašiusi plačiai pa
skleistą, pagarsėjusią knygą “Lie
tuviai prie Laptevų jūros”. A. 
Vilkaičio knyga, finansiškai pa
remta Lietuvos kultūros ministe
rijos, Tautos fondo (JAV) bei 
kitų, bus geras istorijos vadovėlių 
papildymas, o šiaip skaitytojai jo
je suras daug naujų tremties ato
dangų bei minčių. Autoriaus tėvas 
buvo Lietuvos žemės ūkio akade
mijos rektorius, žuvęs prie Lapte
vų jūros 1943 m., jo motina mirė 
Jakutske 1948 m. Pabrėžiama, kad 
knyga “Gyvensim” labai prisideda 
prie “Lapteviečių” pirm. J. Mar
kausko, dr. J. Puodžiaus ir R. Mer
kytės siūlomos programos “Gyvoji 
istorijos pamoka mokyklai”.

Lietuvos liaudies kultūros 
centro pranešimu, jo leidiniais vis 
daugiau susidomima. Leidžiami 
repertuarai muzikiniams viene
tams, šokių grupėms, orkestrams, 
informaciniai žinynai, metodikos 
knygos. Šią literatūrą noriai per
ka kultūros ir švietimo darbuoto
jai, studentai bei moksleiviai. Pra
nešime rašoma apie prof. Angelės 
Vyšniauskaitės knygą “Lietuvio 
namai”. Tai 166 psl. apimties 
1000 egz. tiražu išleistas leidinys 
su santrauka anglų kalba. Jame - 
Lietuvos kaimo buitis, prieškari
nė ir dabartinė. Sklandus pasako
jimas gyvai atskleidžia liaudiškojo 
gyvenimo vaizdą. Knyga yra pir
moji serijos “Gyvoji tradicija” lei
dyboje. Antroji knyga - tai dr. B. 
Zubricko enciklopedinis žinynas 
“Pasaulio, lietuvių chorvedžiai”. 
Joje - net 877 labiausiai nusipel- 
nusių Lietuvos ir užsienio vargo
nininkų bei chorvedžių kūrybinės 
biografijos su nuotraukomis. Ap
imtis - 770 psl. Rašoma, kad Lie
tuvoje būta per 2000 chorų ir apie 
100,000 dainininkų. Leidinio 
(1000 egz.) sudarytojas naudojosi 
muz. Vyt. Strolios sudarytu išeivi
jos vokalinių grupių ir jų vadovų 
sąrašu. Taipgi daug duomenų 
gauta iš Lietuvių muzikologijos 
archyvo Čikagoje. Leidinius gali
ma įsigyti kreipiantis adresu: B. 
Radvilaitės 8, Liaudies kultūros 
centras, 2600 Vilnius, Lietuva, 
tel. 61-47-63 arba 61-37-74. 
Faksas 61-26-07 arba 22-40-33. 
Įstaigos E-mail: Ifcc@Lfcc.It. 
Kainos: “Lietuvių namai” $20 
(JAV), “Pasaulio lietuvių chorve
džiai” $30 (JAV). Snk.

mailto:Ifcc@Lfcc.It


6 psi. « Tėviškės žiburiai • 1999. VI. 29 • Nr.26 (2573)

SIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 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 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 3.30%
180-364 d. term.ind................... 3.50%
1 metų term, indėlius................3.80%
2 metų term, indėlius................4.25%
3 metų term. Indėlius................4.45%
4 metų term. Indėlius................4.55%
5 metų term, indėlius................4.80%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.80%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.05%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.70%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.80%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.05%
RRSP, RRIFIrOHOSP

"Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 4.05%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.70%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.80%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.05%
Taupomąją sąskaitą Iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.50%

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.75%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.35%
2 metų......................6.75%
3 metų......................6.95%
4 metų......................7.05%
5 metų......................7.15%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.95%

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

Akademinio sporto klubo vyrų krepšinio komanda “Lituanica”, laimėjusi 
pirmą vietą Siaurės Amerikos lietuvių krepšinio pirmenybėse Čikagoje 
1999 m. kovo 27-28 d.d. Nuotr. “PL”

KANADOS ĮVYKIAI

Sportas
Žinios iš Lietuvos

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčius 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

L E Ifi S REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614

(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

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

BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + $20 už pristatymą 

SKAMBINTI
905 545-8868 - Asta arba Beatas Brasai
Siuntiniai paimami iš namų nemokamai. Perduodame pinigus.
Adresas: 23 Springer Ave., Hamilton, Ont. L8M 2W7

1111111111111111111111 
ROYAL LePAGE 

■h n n linui i n 111 n m

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
džiu, jau pakėlė 2.9% balandžio 
mėnesį; antra, aštunta dydžiu, 
gavo valdžios leidimą šį rudenį 
kelti kainą 1.7%. Kitos bendro
vės vengia kelti kainas bijoda
mos prarasti klientų, tačiau vi
sos norėtų didesnio pelno. Buvo 
manyta, kad parlamente pasiū
lytas “Bill 59”, naujas draudos 
tvarkymo įstatymo projektas, 
bus nubalsuotas prieš rinkimus, 
bet taip neįvyko. Konservato
riams vėl laimėjus rinkimus, šis 
projektas gali būti atgaivintas. 
Tada bendrovės turėtų progą 
sumažinti draudos kainas (ir 
draudos išmokėjimus) tiems 
klientams, kurie yra apdrausti 
sveikatos bei darbingumo pra
radimo atveju savo darbovie
tėse.

Kanados ekonominis rodik
lis, t.y. bendro vidaus produkto 
augimas, pralenkė JAV per pir
mąjį šių metų ketvirtį: Kanados 
BVP pašoko 4.2% (JAV tik 
4.1%) metiniu vidurkiu. Tai su
žinojus Kanados doleris pakilo 
beveik puse cento. Paskutiniu 
laiku jis laikėsi maždaug 68 cen
tų JAV lygyje. Nors Kanados 
doleris neatrodo stiprus palygi
nus su JAV doleriu, bet prieš 
“euro” jis atsilaikė nepaprastai 
gerai: nuo 1999 sausio 1 iki da
bar jis pakilo 17%. “Euro” buvo 
įvestas sausio 1 dieną tose Eu
ropos valstybėse, kurios nutarė 
priklausyti Europos ekonomi
nei sąjungai. Kol kas dar “euro” 
neturi nei monetų, nei bankno
tų, o yra naudojamas tik “ant 
popieriaus”: “Traveler’s Che
ques”, finansų pervedimui iš 
vienos valstybės į kitą ir regulia
vimui keitimo santykių tarp 
EES narių piniginių vienetų.

Automobilių vagystės Kana
doje padvigubėjo nuo 1986 me
tų (87,000 atvejų) iki 1997 m. 
(177,000 atvejų). Vagystės 1997 
metais kainavo draudos bend
rovėms apie $600 milijonų. 76% 
pavogtų automobilių paprastai 
surandami - jais dažniausiai pa
sinaudoja jaunuoliai (“vagys mė
gėjai”), sugalvoję pasivažinėti. 
Tačiau beveik ketvirtadalį auto
mobilių pavagia profesionalai, 
ir tie automobiliai būna ekspor
tuojami į užsienį, paprastai j 
“trečiojo pasaulio” šalis, kur jų 
neįmanoma rasti. Profesionalai 
vagia automobilius pagal užsa
kymą, paprastai brangius mode
lius; jie patys būna apsivilkę

brangiais drabužiais, veikia gru
pėmis, dažnai vogdami automo
bilių pastatymo aikštelėse, kur 
mažiau pavojaus, kad savinin
kas netikėtai pasirodys. “Vehic
le Information Centre of Cana
da”, kuris padeda draudos 
bendrovėms nustatyti kainas bei 
analizuoti nukentėjusių pareiš
kimus, neseniai nustatė naują 
aparatūrą, kuri apsaugotų auto
mobilius nuo vagių. Fordo 
bendrovė jau pagamino tokį 
įtaisą, laukiama, kad ir kitos 
bendrovės pradės gaminti ir 
įmontuoti panašią aparatūrą. 
Ligšioliniai bandymai su įvai
riais kitais įtaisais norimų rezul
tatų nebuvo davę.

Toronto universitetas - pir
mas Kanadoje, kurio neliečia
mieji fondai (“Endowment 
funds”) pasiekė $1 bilijoną. 
Universiteto rektorius nuo 1990 
metų Robert Prichard, džiaug
damasis pasiektais fondo vajaus 
rezultatais, tikisi netolimoje 
ateityje pasiekti $2 bilijonų ribą. 
Jis per 9 savo rektoriavimo me
tus padidino šį fondą net ketur
gubai. Kitų Kanados universite
tų neliečiamieji fondai yra žy
miai mažesni: McGill ir Britų 
Kolumbijos universitetai, ar
čiausiai Toronto universiteto, 
teturi po $600 milijonų. Palygi
nimui, iš privačių JAV universi
tetų turtingiausias yra Harvar
das su $14 (JAV) bilijonų, o iš 
viešų - Teksas universitetas su 
$7.6 (JAV) bilijonais.

1300 kanadiečių karių pasi
liks Kosovo taikdarių tarnyboje

- Lietuvos krepšinio rinktinė 
Europos čempionato pirmenybes 
Dižon (Prancūzija) pradėjo nelabai 
sėkmingai. Pirmas rungtynes su Če
kija skaudžiai pralaimėjo (62:78). 
Antras rungtynes su Vokietija lai
mėjo (84:72) ir taip pat laimėjo 
prieš Graikiją (82:64). Lietuvos rink
tinė pasiliko D grupėje trečioje vie
toje, bet užteko, kad galėtų toliau 
rungtis. Praėjusį šeštadienį Le Man 
(Prancūzija) F grupės rungtynėse 
Lietuvos rinktinė sutriuškino Tur
kijos krepšininkus 74:48, o sekma
dienį įspūdingai įveikė Kroatijos 
rinktinę 91:75. Šiais laimėjimais 
lietuviai užsitikrino kelią į ketvirt- 
baigmę.

- Lietuvos dviratininkė Rasa 
Mažeikytė pasaulio dviračių varžy
bų trečiajame tarpsnyje Valencijoje 
(Ispanija) moterų asmeninėse 3 km 
persekiojimo lenktynėse iškovojo 
pirmąją vietą. Pirmajame tarpsnyje 
Meksikoje ji buvo taip pat pirma, o 
antrajame JAV - aštunta. Trečiojo 
tarpsnio vyrų asmeninėse 4 km per
sekiojimo lenktynėse Lietuvos dvi
ratininkas Linas Balčiūnas užėmė 
penktąją vietą.

- Lietuvos futbolo rinktinė Ar
gentinoje, Buenos Aires “Velez” 
stadione, birželio 26 d. sužaidė ly
giomis 0:0 su aikštės šeimininkų 
reprezentacine komanda. Rungty
nėse negalėjo dalyvauti Rusijoje 
žaidžiantys lietuviai, nes ten šalies 
čempionatas dar tęsiasi, taip pat 
negalėjo dalyvauti Belgijoje žai
džiantis puolėjas Edgaras Jankaus
kas ir Vokietijoje - vartininkas 
Gintaras Staučė.

- Jaunimo grupėje (16-18 m.) 
standartinių šokių programoje, ku
rioje varžėsi 49 poros, pirmąją vietą 
užėmė Kauno “Sūkurio” pora - A. 
Ivašauskas ir J. Dingelytė. Jiedu 
taip pat buvo pirmi ir suaugusiųjų 
standartinių šokių pasaulio varžy
bose, kuriose dalyvavo 42 poros iš 
šešių Europos valstybių. V.P.

18 mėnesių. Min. pirmininkas 
pripažino, kad įsipareigojimai ir 
pažadai NATO (ŠAS) kainuos 
nemažai ir todėl reikės apkar
pyti federacinės valdžios išlai
das pačioje Kanadoje. Jugosla
vijos bombardavimuose dalyva
vę aviacijos daliniai, jų aprūpi
nimas ir amunicija per 11 savai
čių kainavo daugiau kaip $75 
milijonų, kurie buvo laikinai pa
dengti iš karinių pajėgų iždo, 
bet krašto apsaugos ministeris 
tikisi, kad parlamentas šią sumą 
padengs iš finansinių rezervų. 
Taikdarių išlaikymas Kosove, 
spėjama, kainuos daugiau kaip 
$0.5 bilijono. G.K.

Įvairios žinios

Lina Kuliavienė Home Ufe/Realty One Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (4I6) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term. Indėlius
3.80% už 1 m. term. Indėlius
4.25% už 2 m. term, indėlius
4.45% už 3 m. term, indėlius
4.55% už 4 m. term. Indėlius
4.80% už 5 m. term. Indėlius
3.80% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.05% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.50%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.70% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.80% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.05% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.05% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.70% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
4.80% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind.
5.05% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 6.35%
2 metų.................. 6.75%
3 metų.................. 6.95%
4 metų.................. 7.05%
5 metų.................. 7.15%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard. ’WRLUS
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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 trečlad. 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

Suihm
GROUP

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANUUUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Kad Lietuvoje leidžiamas, 
1989 m. atsteigtas, laikraštis 
“Ūkininkų patarėjas” bendradar
biautų su Amerikos lietuviais, su
žinome iš to laikraščio bendraraš- 
čio, kurį “TŽ” prisiuntė skaitytoja 
Joana Bubulienė. Bendraraštyje 
rašoma, kad “Ūkininkų patarė
jas”, 20-24 psl. populiarus leidi
nys išeina Kaune tris kartus per 
savaitę. Bendradarbiauja seimo 
pirmininko pavaduotojas R. Ozo
las, rašytojai V. Zubrys, A. Da
bulskis, kiti finansų, ekonomikos 
bei politikos žinovai. “Ūkininko 
patarėjo” bendrovė leidžia dar sa
vaitraštį “Šeimininkė”, su prie
dais “Kraitė”, “Saulėgrąža”, “Ra
sa”, pavirtusiais savarankiškais 
leidiniais. Leidžia ir žurnalą vy
rams “Meisteris”; be to - nema
žai knygų ir kalendorių. Bendro
vėje dirba 160 žmonių. Laikraščio 
vyr. redaktorius - Vytenis Never- 
dauskas. Jo nuomone, leidybos 
galimybės dar nešančios pilnai iš
naudotos. Galvojama apie verslo 
dalininką, kuriuo galėtų tapti 
Amerikos lietuvis. “Ūkininko pa
tarėjo” adresas: UAB “Ūkininko 
patarėjas”, 3000 Kaunas, Lietuva, 
faksas 22-34-52. Dalininko dėka 
sustiprėjusi bendrovė galėtų įgy
vendinti dar daugiau savo kūry
binių planų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę in
formacijos centras atsiuntė sąra
šą stovyklaviečių, dalyvavusių Už
sienio lietuvių vaikų ir jaunimo

švietimo bei poilsio stovyklų or
ganizavimo programų konkurse: 
Pranciškoniškojo jaunimo tarny
ba, O. Daikutaitė, Vilniaus g. 6, 
LT-5700 Kretinga; Vaikų ir jauni
mo poilsio stovykla “Liepsnelė”, 
Aid. Jurevičienė, Šlaito Giruliai, 
Klaipėda; Viešosios įstaigos “Pu
šyno” stovykla, Ina Bedarfienė, 
Savanorių pr. 142, 3000 Kaunas; 
Liaudies kūrybos klubas “Atžaly
nas”, Alg. Razminas, Grūdų 6, 
2020 Vilnius; Vaikų ir jaunimo 
poilsio stovykla “Baltijietis”, L. 
Gasiūnienė, Debreceno 92 - 1, 
5800 Klaipėda; Kačerginės vaikų 
ir jaunimo poilsio stovykla “Mer
kurijus”, Ališauskienė, Žemaitės 
3 - 3, 3005 Kaunas; Sportinės pa
žinties vaikų poilsiavietė “Ginta
ro krantas”, R. Milašienė, tel. 82- 
63-99956. Informacijos centro ad
resas: Gedimino pr. 24, 2600 Vil
nius, tel. (370-2) 313-623, faksas 
- (370-2) 313-624. EI. paštas: 
info@lgitic.lt Interneto puslapis: 
www.lgitic.lt Snk.

Miręs mokytojas
Mirė ilgametis mokytojas ir 

pateko į aną pasaulį. Pamatęs pra
viras duris ten ir įėjo. Jam ten pati
ko, tad nusprendė pasilikti. Priėjęs 
velnias jam sako:

- Kodėl čia pasitikote? Jums 
čia ne vieta. Čia pragaras, o jūs ro
jaus užsipelnėte.

- Pasiliksiu čia, - tvirtai pasakė 
mokytojas. - Po mokyklos pragaro 
man čia atrodo rojus.

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

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE -itlttllHJIA

PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS NUO 1998 M. LAPKRIČIO 1 D.

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
300 North Queen St, Suite 105N

Etobicoke, Ont. M9C 5K4 
(šiaurinėj pusėj Queensway, prieš Sherway Gardens) 

Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305 
Faksas 416 620-7584

e
 ALGIS

MEDELIS
133 Roncesvalles Ave.,

_____________ TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš To
ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ. FRANKFURTĄ, HELSINKĮ 
arba per kitus Jums tinkamus miestus.

DAR TURIME NUPIGINTŲ BILIETŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO 
MĖNESIAMS! Teiraukitės! Užsisakykite dabar! 
Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus tele
fonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Asmeniškai susitikti galima 
QUEEN TRAVEL įstaigoje trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai., arba kitu Jums 
tinkamu laiku iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu ir 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!

mailto:info@lgitic.lt
http://www.lgitic.lt


Advokatas SKAITYTOJAI PASISAKO
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B.Eng., M. Eng., B.C.L., LL.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.) Runnymedepožeminio 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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

Tel. (416)233-4601 Fax (416) 233-3042

Siuntiniai laivu ir lėktuvu
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

KALTININKŲ IEŠKANT
Vilniuje žydų leidžiamame 

laikraštyje “Lietuvos Jaruzalė” š.m. 
85-86 nr. yra išspausdintas straips
nis “Teisingumas - visiems. Žydai 
pritaria sprendimui kelti Rainių by
lą”. Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alperavičius 
teigiamai vertina Lietuvos generali
nės prokuratūros sprendimą teisti 
pasitraukusį į Rusiją Rainių žudy
nių organizatorių Petrą Raslaną. 
Kadangi P. Raslanas atsisako grįžti 
į Lietuvą, jis bus teisiamas už akių.

Daugelio antisemitiškai nusi
teikusių žmonių nuomone, P. Ras
lanas yra žydas. Bet tai netiesa. Jei 
kas nori tiksliai sužinoti jo tautybę, 
gali labai greitai gauti atitinkamą 
informaciją Lietuvos gyventojų ge
nocido ir resistencijbs tyrimo cent
re. Jo tautybė yra aiški - jis lietuvis.

Visa Lietuvos visuomenė žino, 
kad prasidėjus karui tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos 1941 m. bir
želio mėn. pirmosiom karo dienom 
buvo nukankinti ir sušaudyti 76 
Telšių kaliniai. Juos žudė Rainių 
miškelyje 8-osios armijos 123 divi
zijos padalinys. Dalinio vadas - ma
joras Donzovas, armijos politrukas 
- Kompanijecas. Ši kruvina opera
cija, aukų selekcija, jų transportas 
ir naikinimas vykdytas dalyvaujant 
Telšių vykdomojo komiteto pirmi
ninkui Domui Ročiui, NKVD Tel
šių apskrities skyriaus viršininkui 
Petrui Raslanui, jo pavaduotojui 
Ždanovui, saugumo Kretingos ap
skrities- skyriaus viršininko pava
duotojui Jermolajevui, NKVD tar
dytojui Galkynui, ėjusiam Telšių 
kalėjimo viršininko pareigas Vait
kui, kalėjimo prižiūrėtojams Poce- 
vičiui, Žalimui ir kitiems.

Paskelbus Rainių žudynių kal
tininkus, tvirtinimas, jog šitų žudy
mų organizatorius (taip vadinamas 
“Rainių budelis”) yra Nachmanas 
Dušanskis (šiuo metu gyvenantis 
Izraelyje) praranda bet kokią pras
mę. Simonas Alperavičius sako, jog 
tai esanti klaidinga informacija, ku-

Best Sellers Ltd.
Member Broker 

4 Robert Speck Parkway Suite 150 
Mississauga, Ont L4Z 1S1

IRENA REI
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 273-4211-įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

Prašau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sąžiningai patarnausiu.

namų Įvertinimas ■TTT Į

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tek (416) 233-4601

ri teisingumą nuveda klystkeliais. 
Neteisėtai apkaltintas žydas Nach
manas Dušanskis nedalyvavo Rai
nių žudynėse!

Man, kaip buvusiam Telšių 
miesto gyventojui, yra žinoma, jog 
Rainių miškelyje, vos keli šimtai 
metrų nuo Telšių kalėjimo kalinių 
žudynių vietos, antroj pusėj kelio į 
Varnius 1941 metų Kalėdų išvaka
rėse buvo nužudyta 500 moterų ir 
vaikų. Skleidžiant ‘dvigubo genoci
do’ teoriją (lietuviai nusikalto žy
dams, žydai - lietuviams) siekiama 
pateisinti šitą žiaurų susidorojimą 
su 500 žydų kaip keršto aktą. Ta
čiau apie šitą tragediją ir jos kalti
ninkus Lietuvoje kalbėti vengiama. 
Principinis nuostatas - kiekvienas 
nusikaltęs prieš žmoniškumą turi 
stoti į teismą - vokietis, rusas, lietu
vis ar žydas! Todėl kalbant apie 
Telšių kalėjimo kalinius, tragišką jų 
mirtį Rainių miškelyje ir ieškant ši
tos mirties kaltininkų reikia nepa
miršti, jog pačio miškelio pakrašty
je buvo nužudyti ne vien 500 nekal
tų moterų ir vaikųr bet ir keli tūks
tančiai vyrų, vien todėl, kad jie bu
vo žydai. Ar bus kada nors iškelta 
byla šitiems žudikams? Kas jie ir 
kur jie gyvena? Šį klausimą turėtų 
spręsti ir nagrinėti ta pati Lietuvos 
generalinė prokuratūra, kuri netru
kus spręs Petro Raslano - Rainių 
žudikų bylą.

Dr. St. Sereika, Vokietija

NUOSAVYBĖS LIETUVOJE
Atidžiai perskaičiau straipsnį 

“Pranešimas apie nuosavybės liudi
jimą kongrese” ir supratau, kad ieš
kojimas teisybės yra labai sudėtin
gas reikalas, ypač jeigu kalba eina 
apie senus įvykius.

Mes jau pastebėjome, kad bu
vusia nuosavybe labiau rūpinasi 
Amerikos lietuviai, negu vietiniai 
žmonės ar netgi Sibiro tremtiniai, 
kuriems labiau reikia. Tai mums at
rodo nepamatuotu gobštumu... 
Grąžinti namus, kuriuose gyvena 
žmonės yra ne taip paprasta. Ten 
gyvenantiems reikia duoti butus, o 
valstybė neturtinga ir butų neturi. 
Pvz. mes gyvename name, kurio sa
vininkas prieš karą buvo lenkas ad
vokatas. Jis mirė Sibiro tremtyje, o 
jo žmona per karą emigravo Aust
ralijon. Jeigu ji būtų pareiškusi pre
tenzijas, 8 šeimos ir mes tarp jų, 
būtume likę be butų. Mes per tuos 
50 metų nieko materialaus neprigy
venome, buvome valstybiniai žmo
nės ir gyvenome valstybiniuose bu
tuose, o dabar jau pensininkai.

Arba imkime Vilniaus sena
miestį - tai namai vien žydų, kurių 
dauguma buvo-sunaikinta. Valstybė 
ten įdėjo nemažai lėšų dėl tų namų 
suremontavimo ir dabar ten gyvena 
tūkstančiai šeimų. Namai, kurie ne
buvo remontuojami, dabar jau ne
begyvenami nes griūva, kai kuriuos 
iš jų ima užsienio ambasados ir res
tauruoja, pvz. prancūzai, bet reikia 
be galo daug pinigų. Žydų turtai 
įgyti Lietuvoje - tai iš esmės mūsų 
varganų valstiečių sunešti pinigėliai 
už prekes, kurias pardavinėjo žydai, 
nustatydami savas kainas ir gauda
mi didelius pelnus. Pagal p. Šliūpą, 
tuos namus reikėtų gražinti JAV 
piliečiams žydams (...).

Argi tie JAV piliečiai yra tokie 
biednuliai, kad be to turtelio Lietu
voje nebegali gyventi ir eina skųsti 
savo Tėvynės svetimam kongresui, 
žinodami, kad gali baisiai pakenkti 
Lietuvai. Jie užmiršta, kad Lietuva 
yra šalia “meškos su pakeltu vėz
du”. Neįstojus į ŠAS iš viso to savo 
turtelio gali nematyti, kaip iki šiol 
jo nematė.

Pasirodo, kad tokių lietuvių 
yra ir pas mus, ir užsienyje, kurie už 
30 grašių parduotų savo tėvynę ir 
savo tėvų garbę. Kiek suprantu iš 
straipsnio, lenkai ir vengrai yra 
gudresni ir svetimiems savo “nešva
rių baltinių nerodo” už tad jie jau 
yra ŠAS nariai. Be to, ten buvo ir 
kitokios sąlygos, ten dar buvo likę 
daugiau privatumo ir mažiau socia
lizmo.

Sutinku, kad pas mus yra dar 
daug neteisybės, daug formalumų, 
bet įvesti tvarką po 50 metų netvar
kos ir dar atsižvelgti į JAV ir kitų 
valstybių piliečių pretenzijas tikrai 
per sunku. Žemesnėse valdininkų 
grandyse tebėra tie patys žmonės su 
tomis pačiomis pažintimis, ryšiais ir 
komunistiniu mentalitetu. Dar dau
giau netvarkos įvedė Brazauskas ir 
LDDP komunistai 1992 m. atėję į 
valdžią - jie skubos tvarka privati
zavo po 3 ha žemės ir kai kuriuos 
geresnius namus. Įveikti komunisti
niam mentalitetui reikia dar dau
giau laiko negu įsigyti naują turtą. 
Indėnai amerikiečiams irgi gali pa
reikšti daug pretenzijų.

Reikia dar priminti, kad mes 
esame pastoviai okupuojama šalis 
ir dažnai svetimšaliai okupantai 
įgyja turtus neteisėtai, pvz. Rusijos 
caras dovanodavo dvarus Lietuvoje 
savo nusipelniusiems generolams, 
lenkai - savo žmonėms ir t.t., o tik
rus savininkus sunaikindavo kalėji
muose ar tremtyje. Mano suprati
mu, pirmoje eilėje - Lietuvos sau
gumas, po to ir turtai.

Nijolė, Vilnius
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty ir»c.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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.)

^į&Lstra Travel________
a* & Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *

* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *
* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *

* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *
* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

Organizuojame grupę keliauti į Lietuvą rugpjūčio 14 dieną.
TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

FINNAIR
lies together.

Rediscover your roots, 
Vilnius from

Departure Arrival

“next day

Toronto-Helsinki 17:30 08:15*
Helsinki-Toronto 13:20 14:50 
Connections to/from Vilnius

N«rvista
A NEW PERSPECTIVE

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651

Website: www.finnaircanada.com
• Retail Registration No. 4344263 Subject to government approval.

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

With FINNAIR's 
convenient flights from A 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has neverbeen 
easier or faster.

http://www.finnaircanada.com
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10 TORONTO
Anapilio žinios

- Liepos 2, penktadienį atvyks
ta iš Romos kun. Visvaldas Kulbo
kas ir apie pusantro mėnesio pra
leis mūsų parapijoje bei talkins sek
madieniais Mišiose.

- Pradedant liepos 4, ateinan
čiu sekmadieniu, Mišios sekmadie
niais Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje bus 10 vai. ryto.

- Pradedant liepos 4, ateinan
čiu sekmadieniu. Mišios Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje bus sekma
dieniais 3 vai. po pietų.

- Mišios, liepos 4, sekmadienį: 
9.30 v.r.už a.a. Vaclovą Morkūną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10 v.r. už Če
pų ir Kalpokų mirusius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, 3 v.p.p. už 
a.a. Juozą Vieraitį (metinės).

Išganytojo parapijos žinios
- Šiuo sekmadieniu, liepos 4, 

pamaldos prasideda 11.15 v.ryto. 
Tokiu laiku pamaldos bus visais ki
tais sekmadieniais iki 2000 m. bir
želio mėn. paskutinio sekmadienio. 
Šį sekmadienį pamaldos su Šv. Ko
munija.

- Kitos pamaldos su Šv. Komu
nija įvyks rugpjūčio mėn. 8 d., nes 
pamaldų rugpjūčio mėn. 1 d. nebus.

- Praeitą sekmadienį buvo pa
krikštytas Mykolas Vytas Skilan- 
džiūnas, Frankio ir Vidos (Turūtai- 
tės) sūnus ir Asijos broliukas. 
Krikšto tėvai Paulius ir Ann Turūtos.

- Praeitą sekmadienį per pa
maldas buvo prisiminti: a.a. Marija 
Tranelienė, kuri mirė 1985 metais, 
būdama 89 m. amžiaus; a.a. Lėna 
(Tranelytė) Bitnerienė, kuri mirė 
1996 metais, sulaukusi 71 m. am
žiaus; a.a. Jurgis Bendikas, kuris 
mirė 1995 m., sulaukęs 82 m. am
žiaus. Prisiminimo proga per pa
maldas giedojo iš Čikagos atvykusi 
a.a. Marijos Tranelienės duktė Al
dona Bankienė.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, bir

želio 27 dalyvavo 270 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Valiūtė Čepai
tienė, Giedrutė Čepaitytė, Gražina 
Musteikienė, Aldona Pankienė, vi
sos iš Čikagos; Alė Liubinienė, Le- 
vutė Braniškienė, Algis Liubinas, 
visi iš Australijos; Klavia Jonynas ir 
Doug Shaver iš Londono; Ana 
Bendikas iš Bramptono, Palmyra 
Kučinskaitė iš Caledon, Janina 
Kuzmas iš Vankūverio; Egidijus ir 
Jolanta Serapinai, doktorantė Rūta 
Zarskienė, dr. Renata Bereikienė, 
visi iš ansamblio “Dijūta”. Praneši
mus padarė ir su svečiais supažindi
no LN valdybos vicepirm. T. Stanulis.

- 1999 m. Toronto Lietuvių 
Namų poilsio stovykla rengiama 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje 
“Kretinga”, Vasagoje, rugpjūčio 7- 
14 d.d. Dėl platesnės informacijos 
ir registracijos prašoma kreiptis į 
A. Sukauską tel. 416 614-7739 arba 
E. Bartminą tel. 416 249-0490.

- Valdybos posėdis įvyks liepos 
8, ketvirtadienį 7 v.v.

- Liepos 7 d., 2 v.p.p. įvyks LN 
vyrų būrelio valdybos posėdis. Bus 
aptariami poilsio stovyklos reikalai. 
Negalintieji dalyvauti prašomi pra
nešti T. Stanuliui, tel. 769-1616.

- Ansamblis “Dijūta” sveikina 
ir dėkoja; “Pirmą kartą esame Ame
rikos žemėje. Jau seniai norėjome 
aplankyti kadaise mūsų tėvų išsva
jotąją žemę. Džiaugiamės būdami 
Toronte, matydami jūsų besišyp
sančias akis, plačiai atvertas širdis. 
Dėkojame už šiltą priėmimą, džiau
giamės atvežę jums lietuviškų dainų 
ir šokių. Tikimės, kad jie primins 
jums jūsų tėvų žemę, mūsų visų tė
vynę - Lietuvą! Būkite laimingi”

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo S. K. Vaivados.

“Caritas” sąjūdžiui Lietu
voje $50 aukojo J. Staškevičius.

Išeivijos lietuvių klierikų 
fondui aukojo: $200 - P. A. Bri- 
dickai, O Raubienė; $100 - O. 
Derliūnienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, birželio 

27, pamokslus sakė kun. Leonas 
Zaremba, SJ, Kauno kunigų semi
narijos profesorius ir klierikų dva
sios tėvas. Per 10.15 v. Mišias gie
dojo ansamblis “Dijūta”.

- Šis penktadienis, liepos 2, ir 
šeštadienis, liepos 3, yra mėnesio 
pirmieji. Pirmais penktadieniais 
šventovėje 7 v.v vyksta Šv. valanda 
ir Mišios, o pirmais šeštadieniais 
Gyvojo rožinio draugijos nariai kal
ba Rožinį 10.30 v.r. ir dalyvauja 
Mišiose 11 v.r.

- Sveikinam Zigmą ir Oną 
Girdauskus, kurie šeimos ir draugų 
tarpe atšventė savo 50 metų vedybi
nę sukaktį.

- Birželio 28 d. palaidota a.a. 
Julija Baumann, 96 m. Paliko duk
ras Eriką Cibienę ir Anna Orlof ir 
du sūnus Johan ir Frank su šeimo
mis. Australijoj mirė a.a. Elena 
Dziukienė, Vytauto Liuimos sesuo, 
o Lietuvoje - a.a. Eugenija Bendo- 
raitienė, Aldonos Mačiulaitienės 
sesuo.

- Mišios “Kretingos” stovykla
vietėj, Vasagoj, bus aukojamos 11 
v.r. nuo liepos 4 iki rugpjūčio 8 d. 
Kviečiami apylinkėje gyvenantys 
lietuviai jose dalyvauti.

- Maldininkų kelionė į Mid- 
land’o Kanados kankinių šventovę 
vyks rugpjūčio 1 d. Kelionės tikslas
- pagerbti Lietuvos kankinius, 2.30 
v.p.p. apeinant Kryžiaus kelius, 3 
v.p.p. dalyvaujant Mišiose ir aplan
kant lietuvišką kryžių. Maldininkų 
kelionę kasmet organizuoja Kana
dos lietuvių katalikų centras, ku
riam šiuo metu pirmininkauja Jo
nas Andrulis. Kas norėtų vykti au
tobusu, gali užsiregisruoti parapijos 
raštinėj. Autobusas išvyks nuo pa
rapijos 12 v. ir grįš apie 7 v.v. Ke
lionės kaina $17.

- Šeimų stovykla vyks liepos 31
- rugpjūčio 7 d. d. Informacijas tei
kia Lilė Steer tel. 740-3689.

- Mišios sekmadienį, liepos 4: 
8.15 v.r. už a.a. Agotą ir Juozą Vai
nas, už a.a. Kostą Valančių ir už 
a.a. Juozą Bacevičių; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus archyvo žinios
- Birželio pabaigoje muziejų 

aplankė svečiai iš Britų Kolumbijos 
bei kitų Kanados vietovių, Čikagos, 
Lietuvos ir Australijos. Pastaruoju 
metu padėta įvairiems kitataučiams
- latvei, ruošiančiai “CD-Rom” 
apie baltiečių verpstes; Lietuvos žy
dei, ieškančiai žinių apie Danijos 
konsulą Lietuvoje, kuris ją išgelbė
jo nuo nacių; lenkui profesoriui, 
ieškančiam žinių knygai apie gen. 
Jaruszelskį, sovietų ištremtą iš Lie
tuvos į Sibirą; Kanados lietuviui, 
kurio dukrelė nori išmokti lietuviš
kai, parūpintos tinkamos knygos, o 
jo žmonai - lietuviškos duonos ke
pimo receptas anglų kalba.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondas kasmet skiria stipendiją 
humanitarinius mokslus studi
juojantiems jaunuoliams. Prašy
mus galima siųsti iki š.m. spalio 
1 d. dr. A. Kazlauskienei, 131 
Chisholm St., Oakville, Ontario 
L6K 3J1, Canada.

A. a. Sofįjos Bruzgienės at
minimui pagerbti Traudl ir Al
bertas Burbulevičius “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A. a. mylimos žmonos Jani
nos Paketurienės pcnkerių me
tų mirties sukaktį prisiminda
mas, jos vyras Stasys Pake turas 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

Lietuvos kankinių parapi
jos KLK moterų draugijos sky
rius planuoja pagalbą senelių 
namams Rokiškyje. Jei kas tu
rėtų vartotų, bet dar gerų dra
bužių bei avalynės, lovoms pa
klodžių ar virtuvės reikmenų, 
prašome atnešti sekmadieniais 
parapijos salės drabužinėn.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės, atlikusios meninę programą mokyklos išleistuvėse š.m. gegužės 28 
d. Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. R. Puterio

Visoje Europoje populiaraus ■ ai /t it
Alytaus folklorinio ansamblio

♦ HAMILTONO JAUNIMO CENTRE, liepos 5, pirmadienį, 5 v.p.p.
♦ TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, liepos 6, antradienį, 7.30 v.v.

Programoje-, šokiai, dainos, tautinių instrumentų orkestras.
Visi kviečiami koncerte gausiai dalyvauti. įėjimas $1 o asmeniui.

Rengia - KLB Toronto apylinkės valdyba

KLB Toronto apylinkės 
valdyba kviečia visus torontie- 
čius dalyvauti Alytaus folklori
nio ansamblio “Dainava” kon
certe. Žiūrovai prieš koncertą 7 
vai. vak. bus pavaišinti kava ir 
sausainiais. (Žiūr.sklb.) Inf.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę High Parke (ploto nr. 15 
- įvažiavimas iš Bloor gatvės) 
trečiadienį, liepos 14 d. nuo 11 
v.r. iki 4 v.p.p. Programą atliks 
muz. L. Turūtaitė. Bus šilti pie
tūs (balandėliai) ir kiti priedai. 
Prašoma bilietus įsigyti pas T. 
Kobelskienę tel. 760-8003 arba 
A. Dobienę tel. 769-7550.

Lietuvos mokslų akademi
jos folklorinis ansamblis “Di
jūta” birželio 27, sekmadienį, 2 
v.p.p., Toronto Lietuvių Namuo
se sėkmingai koncertavo lietu
vių visuomenei. Koncerte daly
vavę Lietuvos ambasadorius dr. 
A. Eidintas, gen. garbės konsu
las H. Lapas, KLB pirm. A. 
Vaičiūnas, KLB Toronto apy
linkės pirm. D. Garbaliauskienė 
sveikino “Dijūtą”, atvykusį da
lyvauti tarptautiniame folkloro 
festivalyje Kvebeko ir Ontario 
provincijose. Žiūrovai gėrėjosi 
Rytų aukštaičių tarme atlikto
mis dainomis, senoviškais šo
kiais, palydint liaudies instru
mentais. Ansamblis buvo įver
tintas gausiais plojimais pilnoje 
salėje susirinkusių žiūrovų, ku
rių buvo daugiau kaip 350. 
Koncerto pranešėjas dr. V. Sa- 
monis gražiai apibūdino progra
mos dalyvius ir pristatė svečius. 
“Dijūtos” išvykos vadovė R. Ba
reikienė nuoširdžiai dėkojo to- 
rontiečiams už priėmimą, nak
vynę ir gausų dalyvavimą kon
certe. Ansambliečiai liko itin 
dėkingi V. Paulioniui, vienam iš 
koncerto iniciatorių, kuriam čia 
buvo įteiktas austas padėkos 
rankšluostis. Ansamblį Toronte 
globojo ir koncertą rengė To
ronto “Globos” komitetas ir LN 
Kultūros komisija. Dlv.

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 
PARUOŠTOS PARDAVIMUI

Whittamore’s 
Berry Farm

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

TEL. 905 294-3275
KLB žinios

- Norint suteikti progą susi
tikti su Lietuvos prezidentu V. 
Adamkum, KLB tarybos suva
žiavimas nukeliamas į spalio 23 
d. Toronte. Nauja suvažiavimo 
programa greitų laiku bus iš
siuntinėta apylinkėms. Preziden
to V. Adamkaus vizito progra
mos rengimo komitetas, vado
vaujamas R. Žilinskienės ir 
kun. E. Putrimo, buvo susirin
kęs porą kartų aptarti preziden
to susitikimus Toronte su Kana
dos ir -miesto valdžios pareigū
nais ir lietuvių bendruomene.

- Liepos 13 d. A. Vaičiūnas 
išvyksta į PLB pirmininkų suva
žiavimą Vokietijoje. Su juo kar
tu vyksta ir KLJS pirmininkas 
M. Stanevičius. Po to lankysis 
Lietuvoje.

Alė ir Algis Liubinai iš Aust
ralijos, lydimi Broniaus ir Primos 
Saplių, birželio 21 d. lankėsi “Tė
viškės žiburiuose”. Viešnia p. Alė 
yra parašiusi ir 1998 m. išleidinusi 
autobiografinę novelę anglų kal
ba “Aviete and After”. Knyga 
(314 psl.), išleista Fosbee P/L lei
dyklos Australijoje, pailiustruota 
autorės gyvenimo nuotraukomis. 
Svečiai aplankė Anapilio sodybą 
bei kitus Toronto lietuvių židi
nius, susipažino'su čionykšte lie
tuviškąją veikla.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Tautos fondas Kanadoje 
paskyrė aukas: $1,500 - Auksu
čių mokyklai; $1,000 - Vilniaus 
krašto mokykloms; $1,000 - Ka
raliaučiaus krašto mokykloms; 
$500 - XI-tajai Tautinių šokių 
šventei; $100 - ansambliui “Di
jūta”. TFK valdyba
>x^x^x^x^x^x^xS^x^x^x^r^x^x

“Frankfurter Allgemeine”, 
vienas didžiųjų Vokietijos dien
raščių, 1999 m. gegužės 31 d. lai
doje įsidėjo nuotrauka pailiust
ruotą Jasper von Altenbockum 
straipsnį apie “kapitoną Adam
kų”, kuris jau perima ir vidaus 
politikos vairą. Straipsnis prade
damas klausimu, ar dar galima 
Lietuvą vadinti parlamentine res
publika? Ir tuoj pat atsakoma: 
pagal sudarymą - taip, bet iš tik
rųjų viskas kitaip atrodo. Kraštas 
eina savo keliu. Ministerio pirmi
ninko G. Vagnoriaus pasitrauki
mas tartum kraštui suteikė naują 
kryptį - prezidentinę demokrati
ją. Toliau straipsnyje pastebima, 
kad tarp dviejų jėgų - Adamkaus 
ir Vagnoriaus - sustiprėjusi tre
čioji - Landsbergio. Straipsnį ra
šant buvo spėliota apie galimybę 
sudaryti mažumos vyriausybę, ku
rios priekyje stovėtų prezidento 
šalininkas, tačiau pats preziden
tas, iš Amerikos sugrįžęs lietuvis, 
ne visų ir ne visur savame krašte 
suprantamas. (Parinko ir paruošė 
Le.Kro.) Snk.

MONTREAL
Montrealietės išrinkimas Lat

vijos prezidente iššaukė vietinės 
spaudos teigiamus atsiliepimus. 
Gal net su tam tikru pasididžiavi
mu, “The Gazette” birželio 19 d. 
laidoje įdėjo net du straipsnius su 
nuotraukomis, kaip Montrealio 
Mount Royal rajono gyventoją Vei- 
ra Vikis-Freibergs po kelių balsavi
mų Latvijos parlamentas išrinko 
Latvijos prezidente. Ji, būdama 7 
metų amžiaus, per Antrąjį pasauli
nį karą pasitraukė iš Latvijos. 
Montrealyje gyveno daugiau kaip 
30 metų. Iki praeitų metų Mont
realio universitete dėstė psichologi
ją. Be latvių, moka anglų, prancū
zų, vokiečių, ispanų ir portugalų 
kalbas. Vyras profesoriauja, sūnus 
jau beveik dešimt metų gyvena Lat

vijoje. Duktė gyvena Montrealyje 
ir rengiasi liepos 8 d. skristi į Latvi
ją motinos inauguracijos iškilmėms.

Krepšininkai be pertraukos 
treniruojasi ir bandys- ateityje savo 
jėgas. Trečiadieniais 7 v.v. Aušros 
Vartų parapijos salėje žaidžia suau
gusiųjų grupė, o pirmadieniais ten 
pat žaidžia 12-16 m. amžiaus krep
šininkai. Abiem grupėm vadovauja 
ir jas treniruoja Romas Otto.

Catherine Balkevice Sankuvie- 
nė, 91 m. amžiaus, mirė Boucher- 
ville, Que., birželio 13 d. Po gedu
linių pamaldų Šv. Kazimiero šven
tovėje birželio 17 d. palaidota Not
re Dame dės Neiges kapinėse. Li
ko brolvaikiai, kiti giminės ir bičiu
liai. B.S.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

AP AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

IŠNUOMOJAMAS trijų miegamų
jų butas su baldais liepos ir rug
pjūčio mėnesiams, Bloor/High 
Park. Tel. 416 606-8209 arba 416 
604-8185.

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

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

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 
416 609-5108 (pager).

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(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.

Toronto “Vilniaus rūmų” pensininkų klubo valdyba. Iš kairės pirmoje 
eilėje: St. Jokūbaitis, D. Keršienė, A. Sukauskas, pirm., E. Steponas, T. 
Kobelskienė, Br. Palilionienė; antroje eilėje: J. Jonušas, J. Rovas, J. 
Gudavičius, A. Alsbergis, J. Slivinskas, vedėjas, L. Mačionienė, H. 
Sukauskas, St. Kuzmickas

Mažosios Lietuvos fondui au
kojo: $1,068 - St. Jarembauskas: 
$500 ML encikl., $568 Karaliau
čiaus kr. mokykloms (iš viso $6,500. 
64); po $1,000 - V. Pėteraitis: ML 
encikl. (iš viso $12,085); Tautos 
fondas Kanadoje - Kar. kr. mokyk
loms (iš viso $2,750); A. ir E. Ly- 
mantai (iš viso $3000); $400 - To
ronto Prisikėlimo p-jos kredito ko
operatyvas (iš viso $2,400); $326.45 
- E. Žilius - ML encikl. (iš viso
I, 134.07); $200 - P. Vilutis - Kar. 
kr. mokykloms (iš viso $3,176); po 
$100 - E. Senkuvienė (iš viso 
$1,085); A. Bumbulis (iš viso $1, 
400); G. ir H. Lapai (iš viso $400); 
Ir. Meiklejohn (iš viso $730); $50 - 
D. Vaidilienė (iš viso $1,050); po 
$20 - E. Bartminas (iš viso $330);
J. Stukas - Kar. kr. mokykloms.

Nuoširdžiai dėkojame už papil
domus įnašus į Mažosios Lietuvos 
fondą. Sveikiname naują narį Juozą 
Stuką, remiantį lietuvių kalbos mo
kymą Karaliaučiaus krašte.

MLF valdyba 
IŠNUOMOJAMOS kabinos (dvie
jų kambarių) Vasagoje (49 St. N.) 
visai vasarai arba savaitėmis. 
Skambinti tel. 416 622-5266 (To
ronte) arba tel. 705 429-4120 (Va
sagoje).

Scandifours

LTIC ESCAPADE 1245
Selected Aug

_____> — - - - from TorontoWhat an affordable 
way for you to visit 

Lithuania!

■ +TAX

Selected August departures 
from Toronto

Selected June and July departures 
from Toronto cx^/ir*1 345."+ TAX

Start your Escapade with a Finnair flight via Helsinki, 
to Vilnius, your chance to experience the rich cultural 
life of Lithuania; washed by the waves of the 
Baltic Sea, decorated by thousands of lakes, rivers 
and romantic castles.

FOR INFORMATION CALL
TEL: 416 482 3006
FAX: 416 482 9447
TOLL FREE 1 800 432 4176

FOR RESERVATIONS CONTACT 
YOUR TRAVEL AGENT OR ASTRA AT

Your 6 night package includes
• Roundtrip airfare from Toronto to Vilnius 

Business class upgrade available on request
• 6 nights in Vilnius at centrally located hotel
• Daily buffet breakfast
• Upgrades & extensions available
• Optional stay in Helsinki on request

"ASTRA TRAVEL’ TEL. 416 538-1748

■ Price based on double occupancy per person, from Toronto, including tourist class accomodation. Some restrictions apply.

CONNECTING FARES TO 
TORONTO - ADD:
SAULTSTE MARIE $150.00
THUNDER BAY $200.00
WINNIPEG $200.00
SASKATCHEWAN $300.00 
REGINA $300.00
CALGARY $300.00
VANCOUVER $380.00
VICTORIA $400.00


