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Kalti, nes maži
Pirmoje šio šimtmečio pusėje dvi totalitarinės si

stemos - komunizmas ir fašizmas - buvo užsimojusios 
pertvarkyti pasaulį. Pirmoji siekė proletariato įsigalėjimo, 
naikinant turtuolių luomą; antroji pergalės tikėjosi nai
kindama rasizmo ideologijai nepriimtinas tautas.

UŽMOJAI milžiniški ir, kaip šiandien jau matome, 
utopiniai, gilia neapykanta persunkti bandymai. 
Tačiau anuomet tarp visų kitų apskaičiavimų ir 
sumetimų psichologiškas pribrendimas ką nors keisti ne

buvo be pagrindo. Po Pirmojo pasaulinio karo daugeliui 
Europos gyventojų nebeatrodė, kad monarchiniai reži
mai, kokie jie buvo, galėtų toliau tęstis. Užtat revoliuci
niams sąjūdžiams gana lengvai sekėsi patraukti minias, 
laukiančias kažko naujo. Kaip žinome, revoliucijos ir ban
dymai įgyvendinti naująsias sistemas pareikalavo milijo
nus žmonių gyvybių. Europoje mažai bebuvo likę tautų, 
kurios išliko nepaliestos. Sovietinę imperiją sukūręs bol
ševizmas naikino ir žudė ne tik turtinguosius, bet ir visus 
kitus, kurie sistemai nepritarė. Nacionalsocializmas rai
dėmis ženklino žydus ir lenkus, kišo juos į koncentracijos 
stovyklas bei getus, masiškai žudė kaip giliausiai įsifiltra
vusius į vokiečių tautą, kuri pagal naująją sampratą turėjo 
būti išgryninta. Lietuvių tauta, okupacijoms besikeičiant 
ir po Antrojo pasaulinio karo įsitvirtinus krašte sovietų 
valdžiai, nukentėjo ir nuo vienų, ir nuo kitų. Daugiausia 
aukų per penkiasdešimt okupacijos metų pareikalavo ko
munistinis režimas. Beveik nebuvo šeimos, kuri nebūtų 
kaip nors nukentėjusi. Išskyrus valdančiuosius kolaboran
tus, o vėliau komunistų partijoje užsitikrinusius saugesnį 
gyvenimą, visi kiti buvo visaip alinami bei persekiojami.

LIETUVAI atgavus nepriklausomybę, remiantis at
randamais dokumentais, kita archyvine medžiaga 
bei išlikusių gyvų liudininkų pasakojimais, spaudo
je bei specialiuose leidiniuose atskleidžiami tautžudystės 

veiksmai bei jų pobūdis. Kalbama apie baisias žudynes, 
kančias, trėmimus, pasmerkiama komunistinė sistema, 
stambiu raudonu brūkšniu pabraukiant Stalino diktatūrą, 
bet nusikaltėlių kaip nebūta. Taip ir kyla nesmagus klau
simas - negi tą siaubingąjį tautos naikinimo laikotarpį ka
da nors poetai pavers įspūdingomis raudomis, ir tuo vis
kas pasibaigs? Visi puikiai matome, kaip kiti ieško karo 
nusikaltėlių, kaip organizuotai ir vieningai veikia, kaltina, 
garsiai visam pasauliui skelbia apie tautai padarytą didelę 
ir skaudžią žalą. Statistikų duomenimis, vien Stalinas yra 
išžudęs daug daugiau įvairių tautybių žmonių nei visa na
cionalsocialistinė mašina. Taigi, rodos, jau vien dėl tiesos 
ir atpildo ieškojimo strėlės turėtų būti pirmiausia nu
kreiptos į stalininį atvejį. Matome visai ką kita. Nors apie 
tai nemažai kalbama, sovietinės tautžudystės klausimas 
bent kol kas nesprendžiamas tarptautiniu mastu, o palie
kamas atskiroms tautoms, kiek kuri sugeba, išgali ar iš
drįsta. Galimas dalykas, kad visuotiniau pajudinus masinį 
civilių žmonių žudymą ir naikinimą Antrojo pasaulinio 
karo metu, atsirastų visiškai naujų, šiuo metu nutylimų ir 
turbūt kitaip aiškinamų atvejų kaip nekarinių objektų 
bombardavimai, Hirošimos-Nagasaki sunaikinimai. Negi 
tai nėra nusikaltimai žmonijai iš esmės? Ir negi karo lai
mėtojai turi teisę tuos nusikaltimus vadinti kitais vardais? 
Vokietija, rasizmo teoriją išbandžiusi praktiškai, po še- 
šerių šiurpių metų kapituliavusi, išsipirko reparacijomis ir 
atsiprašymais; Rusija atsisako prisiimti atsakomybę už 
komunistinės sistemos padarytus nusikaltimus, o tik per
šokusi platų ir kruviną griovį, bando vaidinti demokratiją. 
Išvada liūdna - žudynes pradėję nusiplauna rankas, o visi 
kiti tesižino. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Atšventė 132-ąjį gimtadienį
Liepos 1 yra Kanados, “kur 

visas pasaulis jaučiasi kaip na
mie”, diena. Šventė prasidėjo 
St. John’s (Newfoundlande), kur 
saulė pirmiausia pasirodo Ka
nados valdose, ir kur šiais me
tais taip pat švenčiamas 50 me
tų įsijungimo į Kanados federa
ciją jubiliejus" Nunavut, naujau
sia Kanados teritorija, su 730, 
000 kv. mylių ploto, 25,000 gy
ventojų ir 700,000 elnių (“cari
bou”), pirmą kartą švenčia kaip 
eskimų valdoma teritorija; Hali- 
faksas (Naujojoje Škotijoje), 
kuris pats švenčia 250 metų 
gimtadienį, liepos 1 atidarė nau
ją imigracijos muziejų ant “Pier 
21” krantinės, kur priplaukdavo 
laivai ir iškraudavo būsimus ka
nadiečius, jų tarpe ir daug “dy- 
pukų”. Montrealyje šventės pa
rade ir pasirodymuose dalyvavo 
daug etninių grupių, spalvingai 
apsirengusių savo tautiniais dra
bužiais. Toronto beisbolo rink
tinė “Blue Jays” liepos 1 dėvi 
uniformas su savo žaidėjo nu
meriu, bet vietoj vardo visiems 
įrašyta “Canada”. Šiais metais, 
žaisdami su Baltimorės “Orio
les”, jau pirmame puslaikyje at
siliko net 6 taškais, bet rungty

nes baigė dramatiškai - beveik 
pačioje žaidimo pabaigoje pelnė 
paskutinius 5 taškus ir laimėjo 
pasekme 8:6. Mississaugoje šven
tės proga 71 imigrantui buvo 
suteikta Kanados pilietybė. Di
džiausios iškilmės, kaip ir visuo
met, buvo sostinėje Otavoje 
parlamento aikštėje, kurią pri
pildė didelė žmonių minia. Šiais 
metais programą pravedė nau
jausia Kanados įžymybė, astro
nautė Julie Payette. Min. pirmi
ninkui kalbant, virš minios pra
skrido paradinėje grupuotėje 
dvylika CF-18 kovos lėktuvų, 
tik ką grįžusių iš Aviano oro ba
zės, kur dalyvavo oro antskry
džiuose virš Jugoslavijos (kiti 6 
lėktuvai dar nebuvo grįžę). 
Vankuveryje minėjimas vyko 
“Canada Place”, kur buvo nela
bai seniai surengta Pasaulinė pa
roda. Šventiška nuotaika - ge
gužinėse, paraduose, laivų rega
tose ir šeimų bei draugų susiėji
muose - viešpatavo nuo Atlan
to vandenyno iki Ramiojo vi
suose Kanados miestuose ir 
miesteliuose.

Meteorologinės staigmenos 
vis dar nepalieka Kanados. Lie- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Xityl» M. K. > ' ’ 
. 0612 Šutr.o * 
09.20Mįfa.

A-A‘

-J952.C7.22

Paminklas Ariogaloje Lietuvos tremtiniams, juvusjiems Sibiro platybėse. Paminklo akmenys surinkti iš 
Lietuvos laukų, ant jų įrašytos tremtinių pavardės, žuvtino data ir vieta. Paminklas pastatytas 1989 m.

“Dienovidžio” nuotrauka

Naujiems vėjams pučiant
Naujos vyriausybės sudarymas Lietuvoje pažadino ir naujas viltis. Laukiama 

pagerėjimo ypač ekonominėje srityje, kuri labiausiai slegia kraštą
J. P. KEDYS, Vilnius

Naujoji politika
Po naujojo premjero pasky

rimo buvo pranešta, kad bus tę
siama senoji Tėvynės s-gos poli
tika. Tačiau dabar vis garsiau 
aiškėja, kad ta “senoji” G. Vag
noriaus politika daugeliu atžvil
giu buvo klaidinga. Tai liečia 
naftos, švietimo, bolševikinių 
“didvyrių” parko steigimą Dzū
kijoj ir kitur. R. Paksas dar sako 
tikrosios, ypač ūkinės, politikos 
nėra paskelbęs. Šias eilutes ra
šant seimas panaikino bolševi
kinių “didvyrių” parko steigimą 
Dzūkijoje.

Keistas balsavimas
Teismų pripažintas kaltu A. 

Butkevičius paliktas seimo na
riu. Ryšium su šiuo istoriniu 
įvykiu seimo valdyba pareiškė: 
“1999.VI.15 įvyko seimo balsa
vimas dėl apkaltos, kuriame 35 
seimo narių balsai nutarė, kad 
15,000 JAV dolerių nusikalsta
mai paėmęs A. Butkevičius, nu
teistas 5.5 metų kalėti už suk
čiavimą stambiu mastu, liktų ir 
kalėjime, ir Lietuvos seimo na
riu. Toks valstybiškai nesuvo
kiamas rezultatas užgauna sei
mo garbę ir seimo valdyba dėl 
to reiškia gilų apgailestavimą. 
V. Landsbergis, J. Razma, R. 
Ozolas, A. Vidžiūnas, A. Kubi
lius, F. Palubinskas”.

Kadangi balsavimas seime 
buvo slaptas, tai jo nutarimas 
liečia visą seimą, kuris atstovau
ja visai valstybei, tad štai ir turi
me valstybės paveikslą ant lėkš
tės. Kiek tokių kaip A. Butkevi
čius yra seime, sunku spėlioti, 
bet 35 narių jo rėmimas daug ką 
pasako. Šis įvykis bus pažymė
tas ŠAS ir ES narių ambasado
se. Lietuva po šių balsavimų tik
rai nepriartės prie minėtų orga
nizacijų.

Premjero palikimas
Finansų ministeris J. Lion

ginas ir Lietuvos banko dir. R. 
Šarkinas po pasitarimo nu
sprendė “apkarpyti” dar G. 
Vagnoriaus išpūstą biudžetą 
415 mil. litų. Abu lito vairuoto
jai sutarė, kad nėra reikalo keis
ti lito kursą, nes šiuo metu apy
vartoje esą litai turi 143.7% pa
dengimą užsienio valiuta. Tai 
labai džiuginantis pareiškimas, 
bet klausimas kaip ilgai taip 
bus?

Alytaus “Snaigė”
Alytaus šaldytuvų įmonė 

“Snaigė” sumažino savo gami
nių eksportą per 5 mėnesius 
nuo 63.7 mil. litų 1998, į 57.3 
šiais metais! Pažymėtina, kad 
valdžia bendrovei skyrė 2.5 mil. 
litų modernizuoti gamybai. Šis 
gamybos sumažėjimas eksportui 
yra susijęs su 11% kritimu Euro 
valiutos santykyje su JAV dole
riu. Nors “Snaigė” muitų nemo
ka, bet užsienio valdžios taiko 
kitas kliūtis “Snaigei”.

“Villiams International”
1999.VI. 18 vertybinių popie

rių komisija jau trečią kartą 
pratęsė naujos 341.5 mil. litų 
normalios vertės (33%) koncer
no Mažeikių naftos akcijų emi
sijos, kuri bus parduota “Wil
liams International”, platinimo 
ir apmokėjimo terminą. Apie 
šią bendrovę rašau gal dešimtą 
kartą tik todėl, kad išryškėtų, 
kaip Lietuvos politikai ir eko
nomistai yra bejėgiai tvarkyti 
valstybės ūkį.

Abiturientų pokylis
Tai pirmas toks gana pla

taus pobūdžio renginys Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose. Į šį 
istorinį šokių balių suvažiavo iš 
visos Lietuvos per 1000 šokėjų 
baigusių gimnazijas. Tarp sve
čių šoko ir naujasis premjeras 
R. Paksas su žmona, kurį abitu
rientai sutiko su linksmais šū
kiais, premjeras pasveikino: 
“Jums sakys - būkit atsargūs, 

nerizikuokit. Jums sakys - ap
galvoki! savo sprendimus. Neti
kėkite! Jei nerizikuosite, netu
rėsite nei jaunystės žavesio, nei 
nepakartojamo jausmo suklysti, 
o suklydę neturėsite galimybės 
pasitaisyti. Pasitikėkite savo šir
dimi ir savimi”. Tai buvusio la
kūno ir naujojo premjero linkė- 
jmai į gyvenimą išeinantiems 
abiturientams.

Šokėjos buvo su ilgom suk
niom ir su vainikėliais ant galvų, 
o šokėjai išsilaikė blaivūs ir ap
siėjo be muštynių!

Latvijos prezidentė
V. Vike-Freiberga, moteris 

iš Kanados, buvo ir rinkta Lat
vijos prezidente po ilgų rinkimi
nių grumtynių tarp eilės kandi
datų gavusi 53 balsus iš 100. 
Taigi dabar abu prezidentai - 
Lietuvos ir Latvijos yra iš užjū
rio kraštų.

Namų areštas
Kunigo Mikutavičiaus bylos 

kaltinamajam suėmimas pa
keistas namų areštu! Rolandas 
Beleckas buvo areštuotas kun. 
Mikutavičiaus byloje kaip pasi- 
naudotęs kunigo turtu ir sava
naudiškų paskatų organizavi
mu, plėšęs kunigo turtą ir apvo
gęs advokatą Gediminą Dama1 
laka. Gegužės mėn. jis buvo pa
leistas iš suėmimo ir paliktas 
namų arešte. Šis sprendimas 
buvo padarytas dėl to, kad kalti
namasis R. Beleckas turi butą ir 
netrukdo tardymui. Tai naujo
sios Lietuvos teisėtvarkos pa
grindai!

Žmonių pasitikėjimas
Prezidentu - 79.8%, Bažny

čia - 51.7%, Sveikatos apsg. - 
35.6%, “Sodra” - 18.4%, Ka
riuomene - 15.1%, Savivaldybė
mis - 7.7%, Lietuvos banku - 
6.1%, Vyriausybe - 2.6%, Poli
cija - 8.3%, Teismais - 26.6%, 
Seimu - 32.1%, Partijomis - 
54.6%.

Dalyvavo viršūnių susitikime
Liepos 1 d. Lietuvos minis

teris pirmininkas Rolandas Pak
sas dalyvavo Zalcburge vykusia
me Vidurio ir Rytų Europos 
viršūnių susitikime ekonomikos 
klausimais. Per darbo pietus, 
skirtus Baltijos valstybių prista
tymui, R. Paksas padarė prane
šimą apie verslo sąlygas ir inves
ticijų galimybes Lietuvoje. Kaip 
rašo ELTA, jis pripažino, kad 
Rusijos krizė turėjo neigiamos 
įtakos bendrai Lietuvos užsie
nio prekybos apyvartai, valsty
bės biudžeto pajamų surinki
mui, bet nepaveikė finansinio ir 
bankų sektoriaus stabilumo.

Lankydamasis Zalcburge, mi
nisteris pirmininkas susitiko su 
Kazachstano prezidentu Nur
sultan Nazarbajev, su kuriuo ap
tarė prekybinių ryšių stiprinimą, 
perdavė jam V. Adamkaus kvie
timą apsilankyti Lietuvoje, taip 
pat pakvietė Kazachstano vals
tybinės naftos įmonės vadovus 
atvykti į Lietuvą aptarti bendra
darbiavimo klausimus.

Valstybės diena
Mindaugo karūnavimo - 

Lietuvos valstybės dieną, liepos 
6, Simono Daukanto aikštėje 
buvo iškelta Lietuvos valstybės 
vėliava. Iškilmėje dalyvavo pre
zidentas V. Adamkus, buvęs 
prezidentas A. Brazauskas, sei
mo pirmininkas V. Landsbergis, 
ministeris pirmininkas R. Pak
sas, seimo nariai ministerial bei 
kiti aukšti pareigūnai ir užsienio 
valstybių atstovai.

Tą dieną prez. V. Adamkus 
kreipėsi j Lietuvos piliečius nu
rodydamas, kad dar “gerokai 
stinga sąmoningo piliečio ir 
valstybės ryšio”, kuris tegali at
sirasti iš supratimo, kad valsty
bė yra visų mūsų bendras kūri
nys. Priminė ir tai, kad “šiuolai
kinė demokratija negali veikti 
be moralės pagrindų”.

Iškilmės vyko seimo rūmuo
se ir prie jų esančioje Nepri
klausomybės aikštėje. Sveikini
mus iš padangės akrobatiniais 
skrydžiais atliko lakūnai J. Kai
rys, L. Jonys ir R. Noreika, 
skraidžioję ne tik Vilniuje, bet 
ir virš Trakų ir Kernavės. Prie 
seimo rūmų buvo susirinkę itin 
daug žmonių, kieme plevėsavo 
miestų ir miestelių vėliavos, su
rengta nuotraukų paroda, vaiz
duojanti Šiaurės Lietuvos istori
jos ir kultūros paveldą.

Apdovanojimai
ELTOS pranešimu, Valsty

bės dienos proga Vyčio kryžiaus 
5-jo laipsnio ordinu apdovano
tas partizanas Kęstutis Diržys- 
Kudirka, partizanų rėmėjas Vy
tautas Kaziulionis ir partizanų 
ryšininkas Bronius Poškus. 
DLK Gedimino 3-jo 1. ordinu 
pagerbti Konstitucinio teismo 
pirm. Juozas Žilys, garbės kon
sulas Čikagoje V. Kleiza ir JAV 
LF veikėjas Št. Baras. DLK Ge
dimino 4-ojo 1. ordinu apdova
noti garbės konsulai V. Čeka
nauskas (Los Angeles, CA) ir 
H. Lapas (Torontas). Penktojo 
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Lietuviškai kalbėti moka tik devyni vyresnio amžiaus žmonės

laipsnio ordinu pagerbtas dail. 
K. Žoromskis.

Vilniaus Lukiškio aikštė bu
vo improvizuota kariuomenės 
poligonu, kur vyko atgaivinta 
tradicinė kariuomenės ir visuo
menės šventė. Žmonės noriai 
dalyvavo - užsiėmimuose “Ka
reivis penkioms minutėms”. 
Grojo kariniai orkestrai, skam
bėjo kariškų chorų dainos.

Bendradarbiavo vyriausybės
Birželio 18 d. Vilniuje vyko 

Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių 
bendradarbiavimo tarybos ket
virtasis posėdis. Pirmininkau
jant ministeriams pirmininkams 
Rolandui Paksui ir Jerzy Buzek, 
posėdyje buvo svarstomi šių 
kraštų bendradarbiavimo klau
simai ekonomikos, transporto 
bei energetikos srityse.

Susitikime su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkumi J. 
Buzek taip pat kalbėjo tais 
klausimais ir kvietė Lietuvą į 
bendrą dujų tiekimo projektą, 
kuriuo ji galėtų gauti dujų iš 
Norvegijos dujotiekių, kurį nor
vegai ir lenkai žada tiesti per 
Baltijos jūrą.

Konferencija dėl konstitucįjos
Birželio 29 d. Lietuvos sei

me įvyko konferencija, kurioje 
parlamentarai, teisininkai bei 
diplomatai svarstė būsimas Lie
tuvos konstitucijos pataisas. 
Stojant į Europos sąjungą, Lie
tuvai neišvengiamai teks patai
syti konstituciją, numatant tarp
tautinių organizacijų teisės aktų 
pirmenybę bei deleguojant joms 
kai kurias valstybines kompe
tencijas. Savo konstitucijas kei
tė visos dabartinės ES narės, 
jau pradėjo ir kai kurios dabar
tinio plėtros tarpsnio dalyvės. 
Pirmasis Konstitucijos keitimo 
projektas įteiktas susipažinti 
seimo valdybai ir Europos ko
mitetui, rašo “Lietuvos rytas”.

Rezoliucija dėl ambasadų
Lietuvos seimas birželio 17 

d. priėmė seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio rezoliuciją 
dėl Lietuvos ambasadų nuosa
vybės Paryžiuje ir Romoje, pra
neša ELTA. Ambasadose, iki 
karo priklausiusiose Lietuvai, 
dar dabar įsikūrusios Rusijos 
diplomatinės atstovybės.

Rezoliucija buvo pateikta 
reaguojant į Rusijos Dūmoje 
priimtą įstatymą apie Rusijos 
federacijos nuosavybės užsieny
je valdymą, kuriame sakoma, 
kad Rusija prisiima visas teises 
ir pareigas dėl buvusios Rusijos 
imperijos, SSRS ir net kitų vals
tybių nuosavybės, ir tokios nuo
savybės “negali būti ieškinių ir 
teismo sprendimų priverčiamo
jo vykdymo objektai”. Rezoliu
cijoje pabrėžiama, jog Lietuva 
niekada nebuvo teisėta SSRS 
dalis ir 1920 m. liepos 12 d. tai
kos sutartimi Rusija atsisakė 
buvusios carų imperijos teisių į 
Lietuvą. V. Landsbergio nuo
mone, gali tekti dalyvauti teis
mų procesuose dėl ambasadų 
grąžinimo. rsj
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SPAUDOS BALSAI
Vilniaus miesto ateitis

Kiti laikai, kiti papročiai
VYTAUTAS P. ZUBAS

“Time Goes By” (laikas pra
eina) - britų komediją Kanados 
pasienio gyventojai matome per 
17 PBS kanalą iš Buffalo. Jauna 
įsimylėjusių pora, leitenantas ir 
gailestingoji sesuo, pasimeta, 
kai karininką pasiunčia į Korė
ją. Po 38 metų likimas porą vėl 
suveda. Jis - Kenijoje kavos 
prantacijų prižiūrėtojas, ji, anksti 
likusi našlė, turi sekretorių biu
rą, kur dirba ir jos du kartus iš
siskyrusi 32 metų duktė. Links
mos situacijos iškyla, kai pagy
venusi pora lanko jaunystėje pa
mėgtas vietas. “Aš dar nebuvau 
gimęs”, atsako į jų klausimus 
degalinės patarnautojas, arba 
“Aš dar buvau mokykloje” - 
restorano padavėja.

Nelengva senam žmogui su
prasti, kad gyvenime viskas kei
čiasi. Kai prieš septynis dešimt
mečius pradėjau eiti į mokyklą, 
labai anksti susipažinau su Pilė
nų gynėjais. Vėliau istorijos ir 
literatūros pamokose daug gir
dėjau apie Lietuvos nepriklau
somybės kovas, nepavykusius 
sukilimus, Kražių skerdynes, 
aušrininkus, varpininkus, knyg
nešius, trėmimus į Sibirą. Ma
nau, kad ir šiandieną mokslei
viai tą patį girdi. Pagarbos verti 
buvo tų visų įvykių dalyviai, bet 
niekas nesiūlė juos didvyriais 
vadinti. Paprastas ir ramus buvo 
jauno žmogus gyvenimas. Du 
kartus per metus visa mokykla 
žygiuodavom prie laisvės pa
minklo paminėti nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties va
sario 16 ir tautos šventę rugsėjo 
8. Tiek tų reikšmingų ir atminti
nų datų mano jaunystės Lietu
voje ir teturėjom. Gal dėl to ir 
nebuvo kritikos, kad jaunoji 
karta abejinga savo kraštui.

“Nepakankamas patriotinis 
auklėjimas” rašo “TŽ” 1999 m. 
19 nr. Kazlų Rūdos šaulių vardu 
Algimantas Lelešius. Konstata
vęs, kad “patriotiniuose rengi
niuose, kurių iniciatoriai būna 
dvasingiausia mūsų visuomenės 
dalis - šauliai, politiniai kali
niai, tremtiniai, buvę partizanai, 
- jaunimo beveik nebūna”, au
torius ieško išeities. Jis siūlo vi
durinės mokyklos X-je klasėje 
įvesti vienerių metų po dvi sa
vaitines pamokas “Tautos pasi
priešinimo ir kančios kursą, ne
išsemiamą dvasingingumo šalti
nį”. Kazlų Rūdos šauliai jau 
pradėję tam reikalui rinkti pa
rašus po prašymu seimui, vy
riausybei ir švietimo ministeri
jai. Kviečia visą Lietuvą pasekti 
jų pavyzdžiu.

Kažin ką pagalvojo daugu
ma skaitytojų tokį geranorišką 
Kazlų Rūdos šaulių pasiūlymą 
perskaitę? Šį skaitytoją rašinys 
nukėlė į 1940-jų vasarą, į nuoša
lų Šiaurės Aukštaitijos miestelį. 
Okupanto karius retai kada 
matėm pravažiuojant, tačiau 
vietiniai aktyvistai nėrėsi iš kai
lio, stengdamiesi naują santvar
ką įpiršti. Kaip žinom, jų pa
stangos buvo tuščios ir sekantį 
pavasarį ne vienas skubiai neš
dinosi į Rytus. Prievartinė in- 
doktrinacija negali būti sėkmin
ga ir šiuo atveju nenorom pri
mena sovietinius metodus.

You could be calling LithUttniCl ri§ht now for OIllv $0.66 a minute!

Only
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Belgium $0.25 U.S. $0.15
Denmarl $0.25 (Evenings and weekends)
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NO extra numbers to dial
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Germany $0.24
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Canadians save on their long distance 
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includes data lines, 800/888 numbers, 
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Kas ta autoriaus vadinama 
“dvasingiausia visuomenės da
lis”? Tai šauliai, politiniai kali
niai, tremtiniai, partizanai. Ne 
paslaptis, kad šitos grupės suge
bėjo savo ypatingą statusą iš
naudoti savo naudai. Tačiau 
taip pat žinoma, kad jų eilės (iš
skyrus šaulius) tirpsta po am
žiaus našta. Tačiau ir šaulių, 
kaip karinės organizacijos, atei
tis negarantuota. Patikėti ginklą 
civiliams visada susieta su rizi
ka. Paramilitariniai daliniai Af
rikoje ir Jugoslavijoje išgarsėjo 
civilių gyventojų žudynėm. Ant
ra, karinė tarnyba nustojo pa
trauklumo, ir samdytos kariuo
menės turi sunkumų pasirinkti 
tinkamus kandidatus. Kitaip bu
vę 1939 m. Trumpai po kapitu
liacijos 1945 m. karinėje ligoni
nėje senas bavaras masažistas, 
žiūrėdamas į sužalotus vyrus, 
karčiai pasakė, kad 1939 m. 
“Jeder Knecht wollte still ste- 
hen” (kiekvienas bernas norėjo 
ramiai gyventi). Laikai pasikei
tė. Šiandieną tokių vyrų nedaug 
rasim.

Pirmojoje XX š. pusėje vy
ravo “izmai”: komunizmas, fa
šizmas, nacionalizmas, privedę 
pasaulį prie nuožmiausio istori
joje karo. Antroji amžiaus pusė, 
išsilaisvinusi iš ideologinių “is- 
mų”, palinko į technologiją ir 
pasiekė negirdėtas aukštumas. Į 
XXI š. pasaulis žengia intelek
tualiai nuskurdintas, bet tech
niškai ir ekonomiškai toli pa
žengęs Lietuva niekada nuo 
kaimynų neatsiliko ir pirmąją 
respubliką užbaigė Tautos va
do šešėlyje. Buvo norinčių ir 
antrąją respubliką atkurti pagal 
seną modelį, bet nepavyko. Kraš
tas nusisuko nuo senų stabų ir 
pasuko populiariu visame pa
saulyje materialinės gerovės ke
liu. Kas ne kas, bet Amerikos 
žemyno lietuviai neturėtų dėl to 
piktintis.

“Vos pervažiavusi sieną pa
jutau, kad lengviau kvėpuoju”, 
pasakoja jauna gailestingoji se
suo, dirbanti Suručio sanatori
joje Druskininkuose, neseniai 
grįžusi iš Prancūzijos, porą sa
vaičių praleidusi prancūzų šei
moje. Kilusi nuo Tauragės, kas 
vasarą prašo motiną parinkti 
vaistažolių įsitikinusi, kad jos 
veiksmingiausios iš žmogaus 
gimtųjų apylinkių.

“Mes vešimės tave į Kana
dą,” juokais žmona pasiūlė tos 
pačios sanatorijos kavinukės 
aptarnautojai, ką tik baigusiai 
vidurinę mokyklą. “Kažin, po
nia, ar aš norėčiau važiuoti. 
Man ir čia gerai”, rimtai atsisa
kė mergaitė.

Nors emigracija ne nusikal
timas, visais laikais žmonės ieš
kojo laimės svetimuose kraštuo
se, bet iš per šešias savaites su
tiktų jaunų žmonių Lietuvoje nė 
vienas nepareiškė noro emig
ruoti. Nors turistinės kelionės 
labai populiarios ne tik jaunų, 
bet ir senų gretose, bet išva
žiuoti visam laikui retas ryžtųsi. 
Kas juos riša su gimtuoju kraš
tu, jei ne tėvynės meilė, kuri ir 
yra įgimtas, o ne specialiuose 
kursuose išmoktas patriotizmas.

Vyžuonos miestelio vaizdas iš tolo Nuotr. V. Kapočiaus

Mokytoja ir partizanų ryšininkė
Julijos Pilipavičiūtės - Stasės Pangonytės žygdarbiai dalyvaujant partizaninėse kovose

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Jaunimo gatvėje 30 namo 6 
bute Alytuje gyvena mokytoja. 
Stabtelkim prie jos gyvenimo 
upės, dabar ramiai tekančios, 
bet praeity audrų ir žaibų blaš
komos.

Alytiškiams Juozui ir Teofi
lei Pilipavičiams 1922 m. spalio 
21 d. gimė dukra Julija. Lietu
vos savanoriui Juozui Pilipavi
čiui nebuvo lemta pamatyti savo 
vaikus užaugusius. 1930 metais 
savo 4 mažamečius palikęs au
ginti Teofilei, mirė. Julijai tada 
ėjo aštuntieji metai. Ji buvo ant
roji, vyresnė buvo Onutė. Už 
Juliją jaunesni buvo sesutė Anelė, 
broliukas Antanas.

Julija vaikystėje svajojo būti 
mokytoja. Patiko jai mokytis 
gimnazijoje. Mokslas gerai se
kėsi, domino gimtoji, vokiečių, 
lotynų kalbos. Nelengvos gyve
nimo sąlygos privertė ją, baigus 
6 gimnazijos klases, peržengti 
mokytojų seminarijos slekstį.

Įsigijusi mokytojos specialy
bę, nuvyko dirbti Skabeikių pra
dinės mokyklos mokytoja. Jos 
darbo metai sutapo su kovų už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę pradžia. Tai buvo laikas, 
kai jaunieji kaimo berneliai, ku
rių dauguma, nevaldę ginklo, 
pasirinkę partizano dalią, ma
siškai ėjo į miškus. Daugelis jau
nų merginų tapo ryšininkėmis.

Išgelbėjo partizaną
Vieną kartą į Skabeikius 

pas Juliją atvažiavo jos bendra
klasė, dirbanti Alytaus ligoninė
je medsesele Vanda Dervins- 
kaitė. Atvykėlė pranešė blogą 
žinią. Partizanų su rusų kariuo
mene susišaudymo metu suim
tas sužeistas buvęs bendraklasis 
ryšininkas Leonas Paslavičius. 
Suimtasis gydomas ligoninėje ir 
sargybinio budriai saugomas. 
Medsesuo sakiusi, kad sargybinį 
sugebės užmigdyti, o Julijai rei
kės rogėmis Leoną nuvežti į 
Skabeikius. Ji, atvažiavusi pas 
motiną, paliko arklį, pati nuėjo į 
ligoninę. Nakčiai atėjus, sargy
biniui užmigus kietu miegu, ry
šininkas, aprengtas moteriškais 
drabužiais, buvo nuvestas pas 
senutę, gyvenusią netoli ligoni
nės. Paskui atvažiavusi Julija ry
šininką pasodino į roges ir iške
liavo j Skabeikius. Pakeliui suti
kę rusų kareivius, kurie paklau
sė, kur tos moterys važiuojan
čios. Julijai buvo neramu ir dėl 
to, kad po šienu vežėsi ir ra
mentus sužeistajam. Laimei, ka
reiviai netikrinę nuėjo savais 
keliais.

Julija gyveno mokyklos pa
talpų dviejuose kambarėliuose. 
Vienam kambary paguldė ryši
ninką. Po 3 dienų partizanai jį 
išsivežė.

Medseselė Vanda Dervins- 
kaitė dirbti ligoninėn negrįžo. 
Skabeikiuose slaugė L. Paslavi- 
čių (visai neseniai pavyko suži
noti, kad sargybinis saugojęs ry
šininką, buvo Jonas Manarka iš 
Gerulių km. Prienų raj.).

Sovietų apsuptyje
Vanda gyveno pas Juliją. 

Abi palaikė ryšius su partiza
nais, juos aprūpindavo Daugų 

vaistinėje gautais vaistais. Atsi
tiko taip, kad partizanai atvežė 
sužeistą kovotoją. Vanda Der- 
vinskaitė aptvarstė jo žaizdas. 
Tačiau po kelių dienų mokyklą 
apsupo rusai. Partizanas, supra
tęs, kad negalės išsigelbėti, nu
sprendęs gyvas nepasiduoti. Iš 
po pagalvės išsitraukė ginklą ir 
nusišovė.

Mokytoja ir medsesuo buvo 
suimtos, nuvežtos į Daugus ir 
patalpintos saugumiečių rūsyje 
atskirai. Čia jos patyrė didelį 
smurtą: buvo mušamos, nakti
mis tardomos.

Tuo metu Dauguose dirbo 
mokytoja Larisa Kunčinienė. 
Jai pasisekė aplankyti suimtą
sias, atnešė maisto. Ji pranešė 
Vandos tėvui apie dukters su
ėmimą. Tėvui pasisekė dukterį 
Vandą išpirkti. Julija taip pat 
vėliau buvo paleista, bet su sąly
ga, kad sutiksianti dirbti Punios 
mokykloje ir informuos saugu
mą apie partizanus, nes jų labai 
daug susitelkę Punios apylinkė
se. Nuvykusi į Punią, susitiko su 
mokyklos direktorium, jam pa
tikėjo paslaptį, kodėl čia siun
čiama. Ji nutarusi Punion ne
vykti, bet direktorių įspėjusi, 
kad jai neatvykus, vietoj jos ka
gėbistai galį atsiųsti kitą.

Su pakeista pavarde
Julija pasiryžo aplankyti sa

vo buvusią mokytoją Golštei- 
nienę. Jos vyras buvo ištremtas 
ir tremtyje žuvęs. Golšteinienė, 
gelbėdama savo narsiąją auklė
tinę, davė jai savo jaunesnės se
sers Stasės Pangonytės, už Juli
ją 5 metais jaunesnės, metrikus. 
Kunčinienė, rizikuodama daug 
ko netekti, atbuline data išdavė 
Julijai PilipaviČiūtei atestatą, 
bet Stasės Pangonytės vardu.

Ryšiai su partizanais nenu
traukiami. Dažnai pasv Golštei- 
nienę atvykdavo pats Žaibas su 
partizanu Kostu Mačioniu. Ji 
lankydavo sužeistus partizanus, 
kurie buvo nuvežami pas gerus 
žmones. Sužeistiesiems atvežda
vo medikamentų ir juos slaugy- 
davo. Ne kartą ir raitai tekdavo 
vykti. Su savim nešiojosi nuodų, 
jeigu būtų kažkur užklupta, gy
va nebūtų pasidavusi.

Reikia slėptis
Tuo tarpu motina kentėjo 

nuo kagėbistų persekiojimų. 
Viską palikusi išvyko į Vilnių. 
Motinai pataręs išvykti Vykdo
majame komitete dirbęs Gave
lis. Švietimo skyriaus vedėjas 
Klimavičius pataręs Julijai Pili- 
pavičiūtei-Stasei Pangonytei iš
vykti. Negandų, rūpesčių perse
kiojamai jai nusišypsojo laimė. 
Gyvendama Vilniuje, vieną kar
tą užėjo valgyklom Susipažino 
su prie vieno staliuko sėdėjusiu 
vyriškiu. Tai buvo Telšių rajono 
švietimo skyriaus vedėjas. Jis ją 
prižadėjo įdarbinti Luokės vidu
rinės mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja. Tačiau čia teko dirbti 
tik vienerius metu, kadangi sau
gumiečiai pradėjo domėtis dėl 
kokių priežasčių Stasė Pango- 
nytė atvyko taip toli dirbti.

Palikusi Telšius, keliavo į 
Lietuvos rytinę dalį - Švenčio
nis. Buvo paskirta Adutiškio 
progimnazijos mokslo dalies ve-

JULIJA PILIPAVIČIUTĖ- 
buvusi partizanų ryšininkė

deja. Būdama toli nuo gimtinės, 
susirašinėjo su Golšteiniene tik 
joms žinoma-suprantama kalba. 
Julijai rūpėjo miško brolių liki
mas, jų kovos.

Ir vėl reikia kraustytis
Dirbdama Švenčionių rajo

ne, susipažino su mokytoju Pet
ru Malinausku, už kurio ir ište
kėjo. Name, kuriame gyveno 
mokytojų Malinauskų šeima, 
gyveno ir saugumiečio Nestero- 
vo šeima. Žmona buvo lietuvė. 
Ji paprašė Juliją pakrikštyti jų 
vaiką šventovėje. Mokytoja tai 
ir padarė.

Kartą Nesterovas, atėjęs 
pas Malinauskus, pasakęs, kad 
kagėbistai susidomėję jų šeima. 
O baimintis buvo dėl ko. Petras 
buvo “buožių” šeimos sūnus, o 
tokių laukė Sibiras. Norėdami 
išvengti nelaimės, skubiai išvy
ko į Kėdainių rajoną. Įsidarbino 
mokytojais Kunionių pradinėje 
mokykloje.

Dabar
Įkopusi į 77-uosius, Julija 

nejaučia jų sunkios naštos. Ji 
žvali, energinga, elegantiška, se
natvė nespėjo paslėpti gražių 
veido bruožų. Mielai bendrau
janti, besidalijanti savo drama
tiškais išgyvenimais. Ji liko išti
kima savo idealams. Jų neiš
barstė, neišmainė, neišsižadėjo.

Atrodo, kad meilė niekad 
nebuvo jos palikusi. Ją ir jos 
auklėtinius ir dabar jungia abi
pusė meilė ir pagarba. Kelias, 
jungiantis Alytų su Kėdainiais, 
ne taip jau trumpas. O štai, jos 
auklėtiniai atvažiuoja į Alytų ir 
veža savo mokytoją į rugsėjo 1- 
osios šventę.

Nuvykusi į Kunionis patyrė 
daug gražių jaudinančių akimir
kų, o vienas jos auklėtinis Ze
nius Bražinskas jos garbei ir 
dainą parašęs, jai muziką sukū
ręs “Pašaukit į praeitį, praėju
sios dienos”.

Julija džiaugiasi laisvai ple
venančia Trispalve. Dėl Lietu
vos laisvės kovojo jos tėvelis 
Lietuvos savanoris Juozas Pili
pavičius, partizanai, ryšininkės.

laidotuvių namai

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Mėnesinis Vokietijos eko
nomikos žurnalas “Ost-West 
Contact” š.m. gegužės laidoje 
rašo: “Dideli projektai, kurie 
gal ir buvo įgyvendinti Maskvo
je arba planuojami Bukareštui, 
šiuo metu nėra numatomi Vil
niaus miestui. Vis dėlto ir Vil
niaus tėvai siekia ambicingų 
tikslų, norėdami Lietuvos sosti
nę užsienio investuotojams, 
kaip ir vietos gyventojams, pa
daryti patrauklią. Miestas, su 
didžiausiu Rytų Europoje dar 
išsilaikiusiu senamiesčiu, sekan
čiame šimtmetyje bus viliojan
tis, įdomus, teikiantis daugerio
pus patarnavimus ir taps konfe
rencijų centru su aukštu pragy
venimo lygiu. Šiuo klausimu 
Vilniaus miesto mero patarėjas 
Gediminas Rainys ir miesto 
planuotojai yra vieningi. Prie 
aukšto pragyvenimo lygio, pagal 
Rainį, dar priklauso ir miesto 
atvirumas pasauliui. Su planuo
jamu anglų mokyklos įsteigimu 
bus prie to arčiau prieita, o gal 
vieną dieną Vilnius turės ir ang
lų kolegiją. Miestui tai duotų 
gerą įvaizdį”.

Pasiuntinybių pastatai
Maskvos dienraštis “Segod- 

nia” š.m. birželio 18 d. laidoje 
rašo: “Lietuvos seimas tikisi, 
kad Rusija parodys gerą valią ir, 
atsižvelgdama į savo įsipareigo
jimus Europos tarybai, nedels
dama grąžins Lietuvai jai pri
klausančius Romoje ir Paryžiu
je pasiuntinybių pastatus. Apie 
tai kalbama Lietuvos seime ket
virtadienį (VI. 17) jo pirmininko 
V. Landsbergio iniciatyva pri
imtoje rezoliucijoje. Seimo pir
mininkas pareiškė, kad Rusijos 
parlamento birželio pradžioje 
priimtas įstatymas apie užsieny
je esančias Rusijos Federacijos 
nuosavybes, kuriame patvirtina
ma RF teisė į buvusios Rusijos 
imperijos ir Sovietų Sąjungos 
nuosavybes, negali būti pritai
kytas buvusiems Lietuvos pa
siuntinybių Romoje ir Paiyžiuje 
pastatams, kadangi Lietuva 
‘niekad nebuvo teisėta Sov. Są
jungos dalimi, bet buvo pagal 
Stalino-Hitlerio 1939-1940 m. 
sutartį okupuota.

Ryšium su tuo seimo pirmi
ninkas neatmetė galimybės, kad 
Lietuvai teks pradėti teisminę 
bylą su Rusija tuo atveju, jeigu 
Maskva ir toliau vilkins Lietu
vos nuosavybių Paryžiuje ir Ro
moje grąžinimo sprendimą. Lie
tuva nuolatos kelia jos pasiunti
nybių pastatų Paryžiuje ir Ro
moje grąžinimo klausimą, kurie 
jai priklausė ligi 1940 metų, o 
po to buvo užimti sovietiškų ir 
vėliau rusiškų įstaigų”.

Užkarda pasiliks Punske
Apie teismo sprendimą dėl 

lenkų pasienio užkardos lokali
zacijos Punske rašo Toronto 

Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė I. GASPERAVIČIŪTĖ ir 
Punsko valsčiaus viršaitis V. LIŠKAUSKAS teismo sprendimu nėra 
patenkinti

AtA
TERESEI DOMEIKIENEI

Lietuvoje mirus,
dukrą ELENĄ, jos vyrą ALGĮ ŠIURNAS, sūnų ANTA
NĄ, jo šeimą Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

Liuda, Vladas Plečkaičiai su šeima,
Ottawa, Ont.,

Elena Ališauskienė, Toronto, Ont.

lenkų dienraštis “Gazeta” š.m. 
liepos 2-4 d. laidoje: “Nevietinis 
Vyriausio aministracinio teismo 
skyrius Balstogėje ketvirtadienį 
(VILI) atmetė Pilietinių teisių 
tarėjo skundą, kuris įsikišo pra
šant tautinės lietuvių mažumos 
organizacijos atstovams, gyve
nantiems Punsko valsčiuje, ir 
šio valsčiaus vadovybei. Tarėjas 
prof. Adam Zielinski pareiškė 
priekaištą Seinų rajono įstaigos 
sprendimui dėl užkardos Svei
katos centre kaip ‘skaudų vietos 
erdvės plano pažeidyną’, pagal 
kurį šis statybos objektas yra 
skirtas Sveikatos centro reika
lams. Vyriausias administracinis 
teismas nesutiko su šiais argu
mentais, pripažindamas, kad 
1991 m. įrašas bendrame vietos 
plane ‘yra per daug smulkme
niškas’ ir nesuderintas su tuo 
metu galiojančiu erdvės plana
vimo įstatymu, bet kartu pripa
žino, kad tai nėra rimtas įstaty
mo pažeidimas. (...)

Ginčas dėl Punsko užkar
dos tęsiasi nuo 1998 m. lapkri
čio mėnesio. Dalį Sveikatos 
centro patalpų Seinų rajono 
valdyba perleido pasienio sargy
bai. Su tokia lokalizacija vietos 
visuomenė, kurios daugumą su
daro lietuviai, nesutiko, pabrė
žiama, kad jų nuomonės nebu
vo atsiklausta. Sklypą Centro 
pastatui nupirko vietos gyvento
jai ir dirbo prie jo statybos. Taip 
pat pabrėžiama, kad 20-ties pa
sienio sargybos pareigūnų su jų 
šeimomis buvimas ‘sudrums vie
tos tautinius santykius’, kadangi 
80% Punsko valsčiaus gyvento
jų pasisako esą lietuviai”.

Tenka abejoti šio administ
racinio teismo bešališkumu. 
Nesutarimuose lietuvių ir lenkų 
tautinių mažumų klausimuose 
vyriausybių plotmėje nuolaidas 
daro Lietuvos pusė. Lietuvos 
vyriausybės ir prezidento para
ma punskiečiams yra tik morali
nio pobūdžio.

Popiežiaus kelionės
Paryžiaus lenkų žurnalo 

“Kultūra” redaktorius J. Gied- 
royc savo žurnalo birželio laido
je rašo: “Popiežiaus kelionės 
Lenkijoje apsvarstymą ir suba
lansavimą atidedame sekančiai 
laidai, kai bus žinomos visos de
talės. Prie mūsų ankstyvesnių 
pastabų norėčiau tik pridurti, 
jog labai gaila, kad popiežiaus 
kelionės programoje nebuvo 
numatytas jo apsilankymas Sei
nuose, kur vyksta nereikalingas 
erzelis tarp lietuvių mažumos ir 
lenkų episkopato. Taip pat gai
la, kad atkrenta jo Vilniaus vizi
tas, nors popiežius ilsisi Vyg
riuose, o kelionę malūnsparniu 
į Vilnių, nors keletai valandų, 
tur būt galima būtų suorgani
zuoti”.

Popiežiaus kelionės planą su
darė Lenkijos episkopatas. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Raseinių gimnazijos 80-mečio minėjime. Pirmoje eilėje antroji iš kairės 
- E. Hermanavičiūtė-Repšienė, jos pusbrolis H. Teišerskis

Radau gyvą Lietuvos dvasią
Įspūdžiai kauniečio kunigo Algimanto Keinos, viešėjusio 
Kanadoje ir aplankiusio kai kurias lietuvių parapijas, 

institucijas, šeimas

Laidojant Aukščiausiojo tarną
A. a. monsinjoras Albinas Deltuva

Žvelgiant iš Lietuvos, Ka
nada - labai toli. Atvykęs į Ka
nadą, pasijutau tarsi Lietuvoje. 
Ne tik dėl to, kad labai panaši 
gamta. Mat sutikęs savo tautie
čius išgirdau labai gražiai lietu
viškai kalbant.

Susitikęs su tautiečiais pen
sininkų rūmuose “Vilnius” To
ronte išsitariau, jog jau pasiil
gau Lietuvos. Vienas iš tautie
čių atsakė: “Kunige, o kaip mes 
išsiilgome Tėvynės” ir pravirko 
ilgesio ašaromis... Kiti minėjo, 
jog visi būtų grįžę į Lietuvą, jei 
trumpiau būtų užsitęsusi bolše
vikinė okupacija.

“Širdis Tėvynės ilgisi o kū
nas per daug pavargo, sparnai 
jau palūžo. Čia mūsų vaikai ir 
vaikaičiai, o mes patys jau pa
vargę nuo sunkių darbų ir taip 
ilgo Tėvynės ilgesio”.

Išgirdęs apie Tėvynės ilgesį, 
pagalvojau: o kaip ilgėjosi Tėvy
nės Sibiro tremtiniai ir kaliniai; 
žuvo nuo bado ir šalčio, nuo bu
delių žiaurumo su neišsakomu 
ilgesiu ir kančia. Kaip laukė 
laisvės partizanai ir žuvo, kad 
Tėvynė būtų laisva.

Daug lietuviškos dvasios 
pamačiau Toronto Prisikėlimo 
šventovėje. Daug pasakantis 
apie vidinę tautiečių dvasią už
rašas prie šios šventovės kry
žiaus: “Pavergtai Lietuvai”. 
Šventovėje plazda lietuviška vė
liava, rymo Rūpintojėlis. Skam
ba rami lietuviška giesmė. Po 
šv. Mišių teisingai pasakė šios 
šventovės klebonas kun. Augus
tinas: “Čia ne tik Dievo, bet ir 
tautos šventovė”.

Anapilyje ne tik prie šven
tovės plazda lietuviška vėliava, 
bet ir pati šventovė dedikuota 
Lietuvos kankiniams - “Lietu
vos kankinių šventovė”. Lietu
višką dvasią, tautos golgotos 
kelią primena šios šventovės 
vitražai, nuoširdi gimtąja kalba 
skambanti giesmė ir malda.

Kiek daug pasako čia 
esančios Šv. Jono Lietuvių ka
pinės! Pačiame centre - ryman
tis didžiulis Rūpintojėlis ne tik 
mena Lietuvą, bet ir jos skaus
mą. Lietuviški paminklų užrašai 
primena lietuvio nusilenkimą 
dieviškajai valiai, tikėjimą prisi
kėlimu ir net mirties nenugalėtą 
gyvą, nenumaldomą Tėvynės il

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 "ASTRA

gcandiTours 

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

gesį. Paminklo užrašas Lietuvos 
didvyriams išreiškia gilią pagar
bą žuvusioms už Lietuvos laisvę. 
Virš kapų, tarsi skambėtų ilgesio 
ir skausmo malda: “Tėvyne, tu 
tiek kentėjai ir dar kenti, suso
pusia širdimi ilgiuos Tavęs”.

Lietuviška dvasia dvelkia 
Vasagoje ir Delhi - lietuviški 
veidai, graži kalba, giesmės ir 
paveikslai ant sienų.

Gerasis Dievas tebūna di
džiuoju Atlygintoju šių švento
vių klebonams -? Tėvams pran
ciškonams ir prelatui Jonui 
Staškevičiui, kuris kiekvieną sa
vaitę turi nuvažiuoti apie 600 
km, kad patarnautų ten gyve
nantiems lietuviams.

Gražią lietuvišką dvasią jau
čiau susitikimuose apsilankyda
mas lietuvių šeimose. Kaip gera 
buvo dalyvauti Onos ir Zigmo 
Girdauskų 50 m. santuokos ju
biliejaus iškilmėje. O kai Anta
nas Pūkas užtraukė lietuvišką 
dainą, negali kitaip pasijausti 
kaip Lietuvoje.

Tik vienas Dievas žino, kiek 
ir Jūs iškentėjote, kiek rūpino
tės tautos laisve ir kiek prisidė
jote prie Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo!

Negaliu nepaminėti Suval
kų trikampio lietuvių. Ir ten, ir 
čia gyvena lietuviška dvasia. 
Gerasis Dievas teteikia stipry
bės nepalūžti.

Vykau į tolimą Kanadą, o 
radau Lietuvą ir jos gražią kal
bą, radau tautiečius, turtingus 
lietuviška dvasia, nuoširdumu ir 
paprastumu.

Grįžtu į Lietuvą, mūsų sesių 
ir brolių apdainuotą, Jūsų ir 
tremtinių, kalinių išsiilgtą, par
tizanų krauju aplaistytą, visų iš
tikimųjų tautos vaikų apvaini
kuotą.

Grįžtu į Lietuvą, kur dar 
ilgas ir sunkus kelias į tikrą lais
vę. Kraupi našta slegia Tėvynės 
pečius - ji apiplėšta dabar jau 
savųjų, praradusių sąžines, ji 
kankinama nusikaltėlių ir nesą
žiningų valdininkų. Tėvynė ken
čia nuo savo vaikų, vergaujan
čių alkoholiui ir narkomanijai.

Tėvynė bus laisva, kai jos 
vaikų dvasia taps laisva nuo bet 
kokio blogio, neteisybės ir 
vergijos ilgesio.

• Daily buffet breakfast
• Upgrades & extensions available
• Optional stay in Helsinki on request

AVEL" TEL. 416 538-1748

Birželio 15-ąją, kai Petra
šiūnų kapinės Kaune priglaudė 
iš tolimojo Putnamo karste 
parskraidintus a.a. Vilties prezi
dento St. Lozoraičio palaikus, 
Sasnavoje atsisveikinta su šios 
parapijos, priklausančios Mari
jampolės dekanatui, ilgamečiu 
klebonu jubiliatu monsinjoru 
Albinu Deltuva.

Šv. Mišių aukai vadovavo 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemai
tis, MIC. Jis ir 50 kunigų pra
džioje lotyniškai giedojo egzek
vijas. Paskui Ganytojas apžvelgė 
mirusiojo per 82 metus vingia
vusį kelią. Kunigystės šventimai 
gauti 1940 m. birželio 14-ąją, 
paženklintą baisiąja tautos 
tremtimi į Sibirą. Pradėjęs pas
toracinę veiklą Patilčiuose, Ve
lionis netrukus irgi pateko į 
Gulago salyną. Daug iškentėjęs, 
palaužta sveikata sugrįžo į Tė
vynę skelbti Gerosios naujienos.

Keitėsi kaimiškieji bažnyt
kaimiai. Šakių rajone pravar
džiuotas “banditų agentu”, ku
nigas dar uoliau liudijo Kristų. 
Pagaliau po septynerių metų 
Veisiejuose nuo 1976-ųjų net ir 
paliegęs klebonavo Sasnavoje.

Vyskupas J. Žemaitis ragi
no nepamiršti Velionies geru
mo ir pasiaukojimo. Priminęs, 
kad ši skaudi netektis vyskupi
joje šiemet jau trečioji. Vysku
pas kreipėsi į gausiai susirinku
sius melsti Dievą naujų pašauki
mų, siekiant papildyti praretėju
sias kunigų gretas.

Pamokslą pasakė Vilkaviš
kio dekanas kanauninkas V. 
Gustaitis. Išryškėjo išeinančiojo 
atsidavęs tarnavimas Apvaizdai,

Močiutės Lietuvos jaunimo akimis
Kun. dr. Kęstutis Trimakas 

skaitė paskaitą vyresnio am
žiaus žmonėms šių metų gegu
žės 12 Lietuvių seklyčioje Čika
goje. Tai buvo renginys pagerbti 
motinoms. Užuot kalbėjęs apie 
motinas, prelegentas kalbėjo 
apie močiutes, tėvų ir mamų 
motinas, - kaip į jas žvelgia Lie
tuvos jaunimas. Jis yra surinkęs 
apie 400 studentų pasisakymų 
apie jų išgyvenimus bei santy
kius su kitais ir šiuo metu rašo 
naują psichologinę knygą apie 
Lietuvos jaunimą.

Anot jaunimo pasisakymų, 
močiutės darė nemaža įtakos 
jiems jų vaikystėje. Tik toji įtaka 
ryškiai skyrėsi: mergaitės labiau 
prie jų prisirišdavo, tad ir jų įta
ka išlikdavo ilgiau jų gyvenime: 
berniukai jautė jų įtaką vaikys
tėje, bet jiems ne taip glaudžiai 
prie jų prisirišant, toji įtaka vė
liau nebuvo taip ryški. Mergai
tės palaiko artimesnį ryšį su 
močiutėmis net ir užaugusios. 
Kai kada tai tampa dvasiniu ry
šiu. Močiučių mirties įspūdis 
vaikaičiams ir vaikaitėms būna 
stiprus, juo stipresnis, kai ryšys 
būna glaudesnis.

įllllSAMOGfT1<' Knygų rišykla 
Oj “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

$1245
What an affordable

TAX

Selected August departures 
from Toronto

way for you to visit from Toronto g-*

Lithuania! M5'“

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.

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

Tėvynei, vaikyste žydintiems, 
jaunyste trykštantiems ir senat
ve besiguodžiantiems ganomie
siems. Tardytas, žemintas ėjo 
ten, kur šaukė Viešpats.

Priartėja Perkeitimas. Tik
tai kunigas Albinas nebekelia 
savo taurės, kuri šiandien stovi 
karsto kojūgaly ant katafalko 
prieš altorių.

Erdvioje neogotikinėje šven
tovėje - giminės, parapijiečiai, 
svečiai ir pažinojusieji net iš to
limų vietovių. Veiduose tvyro 
sunašlaitėjimo šešėlis ir pagarba 
Iškeliaujančiajam. Tą pagarbą 
patvirtina ir žibantys visi siety
nai, ir pritaikytos choro gies
mės, ir daugelio dalyvavimas 
Eucharistijoje.

Varpai gaudžia “Viešpaties 
angelą”. Ilgos procesijos prieky
je - kunigai ir vyskupas juda 
aplink šventovę. Jų įkandin - 
klierikų atneštas karstas po iš 
Vilniaus atvykusio kun. K. Bri- 
liaus kreipimosi į dvasininkus ir 
inteligentus - pasiaukojamai bur
ti tikinčiuosius. Karstas nulei
džiamas į duobę. Kunigai gieda 
“Sveika, Karaliene”. Užberia- 
mos trys saujos lietuviškos že
melės, kurią Paliekantysis taip 
mylėjo.

Marijampolės dekanas kun. 
J. Barkauskas padėkojo visiems 
už atvykimą, o rajono merui J. 
Vaičiuliui - ir už suteiktą para
mą. Po “Marija, Marija” ir Lie
tuvos himno ant kapo dedamos 
gėlių puokštelės, vienas kitas 
vainikas. Atlydėtasis lieka ilsėtis 
tarp pašaukimo brolių - St. 
Čėsnos ir V. Mieliausko.

Jeronimas Šalčiūnas

Sovietmečiu močiučių įtaka 
buvo itin ryški perduodant 
krikščioniškąjį tikėjimą pačiai 
jauniausiajai kartai. Religinės 
priespaudos, tikinčiųjų perse
kiojimų metu, kada mokykla 
buvo didžiausia ateizmo platini
mo priemonė, tėvai dažnai pa
tys būdavo paveikti arba bent iš 
baimės vengdavo viešai tikėjimą 
išpažinti ar net vaikus tikėjimo 
pamokyti, - močiutės buvo (pa
čių jaunuolių pasisakymu) jų 
pirmosios tikėjimo mokytojos. 
Jos nepasižymėjo tikėjimo tiesų 
giliu aiškinimu, bet įsitikinimu 
ir pavyzdžiu gyvenime.

Kun. dr. Kęstučio Trimako 
išvados, remiantis jaunimo pasi
sakymais, buvo tokios: močiu
čių įtaka jaunajai kartai (su ma
žomis išimtimis) yra teigiama. 
Tėvams negalint ar užleidžiant 
savo vietą, močiutės būna rū
pestingos ir nuoširdžios savo 
vaikaičių auklėtojos, dažnai, 
kad ir kiek ribotai, perduodan
čios tautines ir krikščioniškas 
vertybes bei tradicijas pačiai 
jauniausiajai kartai.

Senelių ryšys su vaikaičiais 
yra naudingas ne tik pastarie
siems, bet ir patiems seneliams: 
jie pasijunta vertais, įtakingais, 
galinčiais prasmingai bendrauti 
su jaunesniaisiais. Tenka apgai
lestauti, kad dėl įvairių visuo
meninių pokyčių bendravimo 
galimybės tarp senelių ir jauno
sios kartos retėja. Inf.

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

Raseinių gimnazijos rūmai 1938-39 m. Projekto autorius - A. Lukošaitis

Raseiniškiai Lietuvos žymūnai
Raseinių mokyklos aštuoniasdešimtmetį atšventus

GENOVAITĖ GUSTAITE

Seniausioji Raseinių mo
kykla - gimnazija buvo atidary
ta nepraėjus nė metams nuo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo - 1919 m. sausio 10 d. 
Per savo gyvavimo laikotarpį ji 
ne kartą keitė pavadinimus: 
1950 m. buvo pavadinta viduri
ne, 1966-aisiais - pirmąja vidu
rine, o 1994-aisiais - “Kalno” 
vidurine mokykla. (Kaip bebūtų 
oficialiai vadinama, galima ne
abejoti, kad mūsų - 1944 m. lai
dai, taip pat ankstesnėms, ji vi
suomet bus gimnazija, turės vie
nintelį nepakeičiamą vardą. Ti
kėkimės, kad jis vėl įsiteisins, 
nes Raseinių meras R. Stankū
nas pažadėjo - kai minėsim 90- 
tį, bus gimnazija!).

Sukakčiai paminėti pasi
rinkta ne žiemos data, o pavasa
riška, kelianti sparnus, gegužės 
8-oji. Po Mišių senojoje, vėl do
mininkonams priklausančioje 
šventovėje, po mokytojų ir mo
kinių kapų aplankymo į aktų sa
lę pakvietė skambutis; įvairių 
laidų mokyklos auklėtinių, mo
kinių, mokytojų susirinko be
veik trys šimtai (297). Salėje 
skamba V. Kudirkos “Tautiška 
giesmė”. O, kiek sykių mūsų 
kartos čia giedota, kiek dešimt
mečių vėliau giesmė drausta... 
Po jos apžvelgiamas visas mo
kyklos nueitas kelias, pasakoji
mą paįvairinant literatūriniais 
muzikiniais intarpėliais.

Pastatai ir žmonės
Kaip gaila, kad jau nebeliko 

(nugriautas statant naujus gyve
namuosius namus - lyg nebuvo 
galima jų kiek pastumti į šalį), 
senojo pirmojo gimnazijos pas
tato, stovėjusio Ančakių gatvė
je, priklausiusio kun. Dočkui; 
1925 m. iš čia išėjo pirmoji Ra
seinių abiturientų laida; 1929 
m. gimnazijoje mokėsi 250 mo
kinių, penketą metų (1928- 
1932) piešimą dėstė garsus dai
lininkas V. Vizgirda; po jo atėjo 
J. Dagys. Busimuosius piliečius, 
įvairių šakų profesionalus, be 
mokytojų, ugdė skautų, ateiti
ninkų, atžalininkų organizaci
jos, įvairūs būreliai. Bėgant me
tams, stiprėjant valstybei, nebe
užteko senojo mūrinuko, moki
niai nebetilpo jame, mokėsi ir 
vadinamuosiuose kumetynuose.

Beveik po dviejų dešimtme
čių (1938) pradėta naujo pasta
to statyba Vilniaus gatvėje; jos 
projekto autorius - raseiniškis, 
antrosios laidos abiturientas 
Adolfas Lukošaitis. Ir iškilo 
erdvus, modernus - su parketo 
grindimis, mediniais dailiais 

ELĖ KURELAITYTĖ, pašto ženklo konkurso Japonijoje laureatė, Ra
seinių gimnazijos mokinė Nuotr. A. Norkaus

suolais, didelėmis lentomis, 
spintomis, o kokiais langais - 
statinys, retas Lietuvoje. Jis at
vėrė duris 1939 m. Kokia laimė 
teko mūsų kartai, mes jame mo
kėmės! Didžių mokytojų veda
mi, mokėmės matyti erdvę, dan
gų, žemę, suvokti, jausti protu, 
širdimi.

Vokiečių metais (1943- 
1944) gimnazija buvo iškrausty
ta į senuosius namus Ančakių 
gatvėje, vėliau į Betygalą. Karui 
baigiantis, kiek jos auklėtinių, 
mokytojų, pasitraukė į Vakarus, 
kiek vėliau nuėjo į mišką, kiek 
buvo teista, išvežta, o kiek žu
vo... Sugriautuose Raseiniuose 
gimnazijos pastatas išliko tarsi 
ateities ženklas, vilties spindu
lys. Vienintelėje mieste sveikoje 
salėje vyko ne tik mokyklos, bet 
ir miesto renginiai. Po kelių de
šimtmečių (1977) prie senojo 
pastato pastatytas priestatas, 
paskutinį dešimtmetį (1989) 
įsteigtas mokyklos muziejus. 
Atgaivinant senąsias tradicijas, 
sustiprintas dailės, taip pat bio
logijos mokymas.

Laimėjimai
Atėjo pirmieji (kokie gra

žūs, pavydėtini) laimėjimai: tre
čiaklasė Eglė Kurelaitytė už 
pašto ženklo piešinį Japonijoje 
laimėjo aukso medalį (mokytoja 
B. Maliauskienė). Ne iš kelmo 
spirti buvo kiti mokiniai ir mo
kytojai: patys pasistatė dirbtu
ves, pačias geriausias visoje ša
lyje, neprilygstami buvo avia- 
modelistai, apdovanoti respub
likiniais laurais, ne tik Raseinių 
Magdės žemėje garsėjo skai
tovai.

Nuo 1987 m. “Kalno” mo
kyklai vadovauja 25-asis direk
torius Gediminas Diržys, mo
kykloje mokosi 862 mokiniai, 
dirba 64 mokytojai. O, kad 
jiems pavyktų išugdyti asmeny
bes, panašias į laiminčias auksą 
Tekančios saulės šalyje, įvairių 
sričių garsenybes, senųjų laidų 
auklėtinius.

Abiturientės pasakojimai
Su kokiu įdomumu salė 

klausėsi 1931 m. abiturientės 
Elenos Hermanavičiūtės-Rep- 
šienės, sugrįžusios gyventi į Lie
tuvą iš tolimosios Čikagos. Ele
gantiška, trapi, pasitempusi 
1931 m. laidos... Valio tokiai 
raseiniškei, tokiai laidai! Apie 
save tepasakiusi vos kelis saki
nius, visą laiką atidavė pasakoji
mui apie brolį daktarą Joną 
Hermanavičių.

Pasirodo, jis 1933 m. laidos 
raseiniškis - tolimosios Vene- 
zuelos įžymybė. Po 25 metų 

darbo šiame krašte (atvyko 
1948 m.) už savo profesinį sąži
ningumą, pasiaukojimą, rūpi
nantis gyventojų sveikata, hu
maniškumą gubernatoriaus bu
vo apdovanotas aukščiausio 
laipsnio krašto didvyrio Jecinto 
Lara vardo ordinu, už nuopel
nus tautai Francisko Mirandos 
II laipsnio ordinu. Visuomenės 
pagarbą meilę daktarui Jonui 
(taip buvo vadinamas, visi žino
jo, kad jis lituano) parodo ne tik 
oficialūs apdovanojimai. Kai 
1974 m. “Dirvos” koresponden
tas paklausė vietos gyventoją 
apie žymiausius miesto žmones, 
išgirdo atsakymą: “po Dievo ir 
Panelės Švenčiausiosios yra 
daktaras Jonas Hermanavičius”.

Žymūnai
Kaip nelinkėti mokyklai iš

ugdyti panašių į filosofijos pro- 
fesorių Eugenijų Meškauską, 
taip pat raseiniškį. Juk be jo su
kurtos filosofijos mokyklos, ku
riai būdinga pakantumas, akira
tis, įžvalgumas (nepamirškime, 
kokiomis sąlygomis kloti mo
kyklos pamatai), nebūtume tu
rėję daugelio Sąjūdžio veikėjų, 
šiuolaikinės filosofų kartos.

Nepamirštamas taip pat tai 
pačiai sričiai, humanitarams 
priklausantis sukaktyje dalyva
vęs žmogaus teisių gynėjas Vik
toras Petkus. Jis vienas Helsin
kio grupės kūrėjų (1976), Lietu
vos, Latvijos, Estijos tautinių 
sąjūdžių vyriausiojo jungtinio 
komiteto iniciatorius, Anglijos 
PEN klubo garbės narys (1986) 
ir t.t. Kiek jam už tas teises, 
tuos siekimus reikėjo atsėdėti, 
atiduoti metų ne viename la
geryje!

O Magnificencija Jonas Ku
bilius - matematikas. Be jo kla
sikinės kultūros nebūtų buvę to
kio (!) Vilniaus universiteto 400 
metų jubiliejaus (1979), iš tikrų
jų stulbinusio ryškaus Sąjūdžio 
dvasios šuoro. Iki šiol JAV pa
kartotinai leidžiami jo darbai 
anglų kalba. Antai, be leidimų 
lietuvių kalba, “Tikimybiniai 
metodai skaičių teorijoje” išleis
ti 1964, 1968, 1978, 1988 ir 1997 
m. - penkis kartus! Nerasime 
kitos Lietuvos mokyklos, kuri 
galėtų pasididžiuoti tokiu auk
lėtiniu.

Raudonoji aušra
Kai J. Kubiliaus laida 1940 

m. atsiėmė brandos atestatus, 
Lietuvos keliais jau važiavo ru
sų tankai. Apie tas dienas po 
daugelio metų poetas Nyka Ni- 
liūnas eilėraštyje “Barbarai” pa
rašė: “Raudonos aušros kraujo 
upėmis nudažo H Mūsų sapnų 
akis. Greiti kaip strėlės Azijos 
žirgai // Karčių išneša /.../ kon
tinento saulę, apspjaudytą ir 
kirviais sukapotą”. Pabaigoje 
perspėjimas: jie “/.../ išaugins 
žlugimo medį. H Barbarai ateis 
pas mus”. Atėjo, išaugino, me
dis sulapojo...

Kaip liūdnai atrodo A. Lu- 
košaičio pastatytas erdvus, mo
dernus pastatas, žadinęs svajo
nę. Dabar jis kaip graudus se
nuolis: nugyventas, apdaužytas. 
Kas, kuomet pašaukus svajonę, 
vėl atmerks mūsų sapnų akis? 
Kas išraus žlugimo medį, palai
dos, užkas jo vaisius ir išaugins 
gyvybės medį, kurio vaisiai spin
dės ir tolimuose pasaulio žemy
nuose? Mokytojai? Kaip norė
tųsi tikėti, linkėti.

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laikupra- 
žvsta geliui žiedais
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POSĖDŽIAVO ŪKININKAI
Birželio 11 d. Dotnuvoje įvy

ko 11-asis Ūkininkų sąjungos su
važiavimas, kuriame dalyvavo 400 
išrinktų ūkininkų ir įvairūs svečiai 
- Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, žemės ūkio ministeris 
Edvardas Makelis, grupė seimo 
narių, ministerijų, mokslo ir mo
kymo įstaigų, apskričių, rajonų 
vadovų bei žemdirbių delegacijos 
iš Švedijos, Danijos, Rusijos, Suo
mijos, Latvijos ir Estijos. Kaip ra
šo “Valstiečių laikraštis”, Ūki
ninkų sąjungos pirmininkas Jonas 
Čiulevičius savo pranešime pa
brėžė, kad iš naujosios vyriausy
bės žemdirbiai labiausiai laukia 
trijų sunkiausių reikalų sprendi
mo: apsaugoti rinką nuo nereika
lingų, iš kitų kraštų įvežamų že
mės ūkio produktų, garantuoti 
deramas produkcijos kainas ir lai
ku atsiskaityti. Suvažiavimas pri
ėmė tris dokumentus - pirmuoju 
prezidentas ir vyriausybė prašomi 
neleisti sugriauti Lietuvos žemės 
ūkio patariamosios tarnybos; ant
ruoju pareikštas susirūpinimas, 
kad pasitelkiant ūkininkų ir žem
dirbių atstovus pasitarimams būtų 
parengta praktiška, “gyvybinga, 
darbinė programa” žemės ūkiui; 
trečiuoju kreiptasi į kaimo ir 
miesto žmones, politines bei vi
suomenines organizacijas pabrė
žiant, kad reikia steigti “visaapi- 
mančią“ savarankišką kaimo poli
tinę sąjungą. Išrinkta Ūkininkų 
sąjungos taryba, pirmininku per
rinktas Žemės ūkio universiteto 
profesorius Jonas Čiulevičius.

APKALTINTI KLASTOTOJAI
BNS pranešimu, Specialiųjų 

tyrimų tarnyba (STT) baigė tirti 
tarptautinių banko kortelių klas
totojų baudžiamąją bylą, kuria du 
Latvijos ir vienas Estijos piliečiai 
apkaltinti sukčiavimu stambiu 
mastu, oficialių dokumentų klas
tojimu, bendrininkavimu darant 
nusikaltimą. Kaltinamieji buvo 
sulaikyti praeitų metų spalio 
mėn., padarę nuostolių 13 kraštų 
bankams (Estijos, Švedijos, Suo
mijos, JAV, Norvegijos, Vokieti
jos ir kt.). Iš Vilniaus banko jie 
pagrobė apie 322,000 Lt. naudo
dami suklastotas “VISA” korte
les. Pripažinti kaltais klastotojai 
bus deportuojami į savo kraštus 
ten atlikti bausmes.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IAIIYS
BALTIC EXPEDITINC

♦ 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

KIAULININKYSTĖS PROGRAMA
“Valstiečių laikraštis” prane

ša, kad kiaulininkystės plėtros 
programos rengime dalyvauja Že
mės ūkio ministerija, Agrarinės 
ekonomikos, Gyvulininkystės, Ve
terinarijos mokslo tyrimų institu
tų mokslininkai, Žemės ūkio rū
mų, Kiaulių augintojų ir Mėsos 
perdirbėjų organizacijų specialis
tai. Programoje iki 2005-ųjų nu
matoma įgyvendinti nemažai nau
jovių ir tokiu būdu stabdyti kiau
lių ūkio žlugimą. Stengiamasi to
bulinti kiaulių veislininkystę, ge
rinti mėsos kokybę, atpiginti 
kiaulienos savikainą, sugriežtinti 
vidaus rinkos apsaugą.

SUMAŽĖJO ATSARGOS FONDAS

Buvęs finansų ministeris Al
girdas Šemeta birželio 3 d. seimui 
pranešė, kad vyriausybės atsargos 
fonde naujam ministeriui pirmi
ninkui Rolandui Paksui prade
dant darbą yra likę “kiek daugiau 
nei” 15 milijonų litų. BNS skelbi
mu, jis teigė, jog metų pradžioje 
fonde buvę 62 mln. litų, iš jų 7 
ml n. - apskričių atsargoms sufor
muoti. Laikinoji vyriausybė fondu 
pasinaudojusi tik du kartus, prezi
dento V. Adamkaus pritarimu 
skirdama lėšų dalyvauti Europos 
sąjungos studijų ir mokslo pro
gramoje ir aktorės Kazimieros 
Kymantaitės laidotuvėms.

RINKOS SAUGA
Lietuvos seimas priėmė Pro

duktų saugos įstatymą, kuriuo nu
statyti bendrieji produktų saugos 
reikalavimai. Įstatymas apsaugos 
rinką nuo nesaugių vidaus prekių 
ir nuo į šalį iš užsienio įvežamos 
prastos kokybės produkcijos. 
Valstybinė vartotojų teisių apsau
gos taryba rūpinsis šio įstatymo 
bei susijusių teisės aktų laikymu
si. Kontrolės institucijos ar visuo
meninių vartotojų teisių gynimo 
organizacijos, gavusios skundus 
gali užsakyti valstybinį produktų 
saugos patikrinimą. Gamintojams 
ir pardavėjams, rinkai patieku
siems nesaugių produktų, gali bū
ti skiriama nuo 1000 iki 10,000 li
tų bauda.

GAISRAS MIŠKUOSE
Birželio 3 d. įvyko gaisras pa- 

gelžkelės ruože Pabradė-Visagi- 
nas, Ignalinos ir Švenčionių rajo
nuose. Degė žolė ir persimetė į 
mišką. Iš viso degė beveik 100 km 
ruožas. Gaisrą gesinant atrasta, 
kad atsiradę gaisro židiniai kas 
300-500 m. Gaisrą galėjo sukelti 
traukinių skleidžiamos žiežirbos, 
arba pakelė galėjo būti padegta 
tyčia. Gaisrų priežastį tiria spe
cialiai sudaryta komisija.

ATNAUJINS RAGANAS
Neringos savivaldybės inicia

tyva po dviejų dešimtmečių per
traukos vėl bus rengiami tauto
dailininkų vasaros simpoziumai 
Juodkrantėje. Raganų kalno skulp
tūroms pradėjus nykti, šiemet vėl 
mėnesiui susirinko tautodailinin
kai ir stengiasi jas atnaujinti, pa
pildyti akmens skulptūras. Savi
valdybės lėšomis tvarkomas kalno 
žvyro takas. Dalį lėšų yra pasky
rusi ir Kultūros ministerija.

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

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

Mičigano lietuvių būrelis.dalyvavęs 1999.VI.25 “National Guard Camp Grayling” metinių pratybų užbaigimo 
parade. Pratybose dalyvavo dalinys iš Lietuvos, Latvijos ir Estuos, taip pat daliniai iš JAV. Viduryje - 
Mičigano gubernatorius - John Engles, lietuvių dalinio vadas Rolandas Vailokas, Liuda Rugienienė, Dalia ir 
Jaunius Gilvydžiai, Jurina Rugienienė, Narimantas ir Janina Udriai, Pranas Gobis, Vytautas Jonaitis, Nijolė 
Zelwinder, Leonas ir Danutė Petroniai, Viktoras ir Vita Memenai, Edwin Kaminskas Nuotr. J. Urbono

Ottawa, Ontario

SIGRIDA MULEVIČIENĖ, nuo 
nuo 1999 m. birželio 14 d. pa
skirta Lietuvos ambasados Kana
doje pirmąja sekretore. Ji gimė 
1969 m. spalio 9 d. Tauragėje, 
baigė Tauragės I vid. mokyklą. 
1987-1992 m. studijavo Vilniaus 
universitete, Prekybos, vėliau 
Ekonomikos fakultete, kurį bai
gusi gavo ekonomistės diplomą. 
Mokėsi Tarptautinio Vienos ins
tituto ir Pasaulio banko sureng
tuose rinkos ekonomikos ir finan
sinės analizės kursuose Prahoje, 
prekybos politikos kursuose Že
nevoje, Baltijos šalių prekybos 
patarėjų apmokyme Helsinkyje. 
Nuo 1995 m. ėjo atsakingas parei
gas Užsienio reikalų ministerijo
je, Ekonomikos departamente, 
Tarptautinių ekonominių organi
zacijų skyruje. Ištekėjusi, vyras 
Gediminas, inžinierius-mechani- 
kas, duktė Eglė, 9 metų amžiaus.

Hamilton, Ontario
TĖVYNĖS SĄJUNGOS HA

MILTONO ir NIAGAROS PUSIA
SALIO grupės visuotinio narių ir 
rėmėjų susirinkimas įvyko 1999 m. 
birželio 18 d., 6 v.v. Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos salėje. Susi
rinkimą pradėjo pirm. Petras Šid
lauskas pakviesdamas kleboną kun. 
J. Liaubą, OFM, sukalbėti invoka- 
ciją. Po to pirmininkas apžvelgė 
veiklą ir ateities planus, padėkojo 
už talką, paramą ir paskatinimus 
klebonui, radijo valandėlės vedėjai 
L. Stungevičienei, Vyt. Biretai, vi
siems rėmėjams ir aukotojams, 
ypač Broniui ir a.a. Genovaitei 
Grajauskams, testamentu paskyru- 
siems $2,500.

Svečias iš Lietuvos VDU prof. 
V. Jokubauskas apgailestavo, kad 
tik vienas “Valstiečių laikraštis” be
lieka atstovauti dešiniajai pusei, o 
kadangi Lietuvoje visi augo tarybi
nėje dvasioje, reikėtų rinkti redak
torių iš užsienio, augusį demokra
tiškame krašte. Tokią mintį reikėtų 
skleisti per PLB valdybą. Vyt. Bire- 
ta padarė pranešimą apie 1998 m. 
lapkričio mėn. vykusį Tėvynės s-gos 
centro valdybos susirinkimą ir šį su
važiavimą pasveikino Tėvynės s-gos 
Kanados skyriaus vardu. Pasiūlė 
grupėms gražiai paminėti jubilieji
nę Kovo 11-tosios šventę. V.S.

KLKM DRAUGIJOS Hamil
tono skyriaus valdybos posėdis 
įvyko birželio 23 d. M. Vaitonienės 
namuose. Pagrindinis posėdžio 
tikslas buvo v-bos narėms pasi
skirstyti pareigomis. Naujai per
rinktai v-bai vadovaus Magdelena 
Vaitonienė, vicepirm. - R. Choro- 
manskytė, sekr. - Danutė Garkū- 
nienė, ižd.- Emilija Kybartienė. 
Narės: Marija Kalvaitienė, Amalija 
Gedrienė, Felicija Venskevičienė ir 
Bronė Skvereckienė yra atsakingos 
už tam tikras darbo sritis. Vienas iš 
svarbiausių ateities darbų yra sky
riaus darbo 50-čio paminėjimo pa
ruošimas. Šis neeilinis šventinis va
karas planuojamas lapkričio mėn. 6 
d. Marija Kalvaitienė sukalbėjo 
maldą. Prašėme, kad mūsų darbus 
laimintų Aukščiausias ir kad rastu
me savyje jėgų tęsti gražias skyriaus 
tradicijas. Posėdžiui pasibaigus, 
pirmininkė ir vicepirmininkė vai
šindamos visas nustebino savo kuli
nariniais sugebėjimais. Dalyvės liko 
dėkingos už malonų vakarą. D.G.

Išbuvusio Lietuvos gyventojo atsiminimų
Apie jį rašo Amerikos savaitinis žurnalas “Newsweek” 

1999 m. kovo 15 d. laidoje
Jeruzalė, 1948 m. gegužės 14 

d.: Dov Levino šeima žuvo nacių 
okupacijos metu Lietuvoje. Jis 
tarnavo Jeruzalės Hebrajų uni
versiteto Mount Scopus skyriaus 
sargyboje, kai gimė Izraelio 
valstybė ir įsibrovė arabai.

”Aš pats negirdėjau nepri
klausomybės paskelbimo per 
radiją, nes budėjau sargyboje. 
Mačiau kaip žmonės džiaugėsi 
ir bučiavosi, o jaunimas pradėjo 
šokti. Bet mano džiaugsmas 
greit išblėso. Mums ta pergalė 
atrodė labai tolima, nes Jeruza
lė buvo apsupta. Iš (Jeruzalės) 
senamiesčio išgirdau žydaitės 
balsą per radiją: ‘Pasiduosim! 
Prašau, pasakykit, kaip pasiduo
ti!’ Man pasidarė negera išgir
dus tokius žodžius. Kaip gali 
mūsų pajėgos pasiduoti? Dar 
gilesnį įspūdį padarė išgirdus 
mergaitę tariant tuos žodžius. 
Tada išgirdau vyro balsą: ‘Jūs 
turite palaukti, duosime nuro
dymus’. Man buvo tikrai koktu.

Aš pamiršau, kad kare ne
galima visų mūšių laimėti. Bet 
štai mes Palestinoje - Izraelyje, 
kur kiekvienas žmogus turėtų 
būti herojus. Pradžioje, kai lai
vu čia atsidūriau, galvojau: ‘Ar 
aš tikrai gyvas? Iš 250,000 žydų 
Lietuvoje esu vienas iš nedau
gelio išlikusių? Kodėl man pa
vyko?’ Kai kurie sabrai (vieti
niai, Izraelyje gimusieji) man 
sakė: ‘Esi geras žmogus. Buvai 
partizanas (lietuvių pasipriešini
me). Bet kaip visi kiti galėjo iš
važiuoti (į koncentracijos sto
vyklas)? Jeigu čia kas atsitiks, 
mes nepasiduosime’.

Ir vėl čia mačiau tą patį el
gesį. Čia žmonės mėgino mane 
įtikinti, kad jie kitokie žmonės, 
bet jie irgi ruošėsi pasiduoti. 
Tad man buvo mišrių jausmų 
diena.

Tada išgirdome, kad visos 
arabų kariuomenės žygiuoja Pa

Kanados kviestinėse lietuvių lauko teniso žaidynėse 1999.VI.12 
Mississaugoje dvejetų varžybose laimėję (iš k.): Petras Tutlys ir 
Alfonsas Budininkas prieš Dianą Krikščiūnienę ir A. J. Scogin
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch
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► PĖDOS SKAUSMAI
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► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELIN1A1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
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IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
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PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI
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K ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
Si HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
Si HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

lestinos link. Aš nujaučiau, kad 
bus sunkūs laikai, nebus taip 
lengva. Buvau matęs, kokius 
ginklus turėjome. Tokioje ma
žoje strateginėje vietoje - Sco
pus kalne, kuris yra viena iš 
aukščiausių vietų visos Jeruza
lės apylinkėje - turėjome tik 
apie 40 šautuvų ir naminių au
tomatų. Sunkiausias mūsų gink
las buvo viena maža dviejų colių 
kalibro minosvaidis. Buvo daug 
norinčių ką nors daryti, bet ne
turėjo ginklų. Buvome apsupti.

Kai kurie vyrai turėjo šei
mas Jeruzalėje ir jau buvo pasi
ilgę namų. Vieną naktį mus 
bombardavo Scopus kalne. Mū
sų viršininkas buvo buvęs majo
ru britų kariuomenėje, ir mes, 
studentai, jį prašėme, kad mus 
daugiau apmokytų. Mes buvom 
keisti kareiviai - normaliai ka
reiviai nenori daug apmokymų.

Jordanijos pajėgos atslinko 
labai arti mūsų pozicijos, ir vie
nas mūsiškių, taip pat buvęs 
partizanas, juos sustabdė savo 
menku prieštankiniu ginklu 
dviem ar trim šūviais. Vienu 
momentu buvo labai, labai pa
vojinga būti Scopus kalne. Kitur 
nebuvo taip blogai bet man rū
pėjo tai, kas vyko ten, kur mes 
buvome”.
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Member Broker, 1531 Mosley St., 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, perkant 
ar lik 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

JA Valstybės
Vašingtone gegužės 17 d., mirė 

a.a. dr. Domas Krivickas. Velionis 
buvo žymus tarptautinės teisės ži
novas. Jis gimė 1905 m., baigė teisę 
Kauno universitete, ją gilino užsie
nyje. Gavęs 1932 m. teisės mokslų 
daktaro laipsnį, dėstė universitete. 
Vokiečių okupacijos metais buvo 
Vilniaus universiteto prorektorius. 
Lietuvai esant nepriklausomai daly
vavo tarptautinėse bylose bei dery
bose. Atvykęs į Ameriką buvo pa
skirtas Vašingtone Lietuvos pasiun
tinybės patarėju, taipgi buvo ir 
VLIKo narys. Yra suredagavęs bei 
paruošęs nemažai memorandumų 
bei studijų. Dalyvavo lietuviškoje 
spaudoje. Už nuopelnus Lietuvai 
apdovanotas Lietuvos valstybės 
garbės žymeniu. Su velioniu atsis
veikinimas įvyko gegužės 19 d., o 
laidotuvės - gegužės 20 d.

Brazilija
Sao Paulo Santa Casa ligoni

nėje, eidamas 92-sius metus, gegu
žės 29 d. mirė a.a. Feliksas Gir- 
dauskas, mokytojas ir chorų vado
vas. Velionis gimė 1907 m. rugsėjo 
25 d. Žėglių kaime, Žvirgždaičių 
parapijoje. Kudirkos Naumiestyje 
1932 metais baigė mokytojų kursus. 
Keletą metų mokytojavo gimtinės 
apylinkėse iki 1937 m. Užsienio lie
tuviams remti draugija jį išsiuntė 
mokytojo darbui pas lietuvius į 
Braziliją. Apsigyveno Sao Paulo 
Vila Ariastacio vietovėje ir mokyto
javo dr. Jono Basanavičiaus pra
džios mokykloje. Kai per karą Bra
zilijos valdžia uždarė lietuviškas 
mokyklas, darbą gavo elektros įmo
nėje. Ilgai vadovavo “Vyčių” cho
rui. Taipgi buvo ir Šv. Juozapo 
bendruomenės choro vadovu. Kaip 
vargonininkas talkino ir Vila Zeli- 
nos parapijai. Paskutiniu laiku gy
veno Šv. Juozapo poilsio namuose 
“Lituanikoje”. Velionies valia, jo 
palaikai buvo sudeginti. Religines 
apeigas atliko kun. Petras Rukšys. 
Dalyvavo daug draugų ir pažįsta
mų. Buvo sugiedotas “Tėve mūsų” 
ir “Viešpaties Angelas”. Pelenai 
buvo atvežti į “Lituaniką” ir palai
doti kapinėse. Prel. J. Šeškevičius 
už velionį atnašavo Mišias.

Australija
Kanberos lietuvių klubo visuo

tinis narių susirinkimas įvyko gegu
žės 23 d. Tai buvo neeilinis susirin
kimas, nes reikėjo nuspręsti klubo 
likimą. Jo pirm. Barbara Šilinis pa
teikė susirinkimui svarstyti specia
laus komiteto pranešimą apie klu
bo finansinę būklę. Jau nuo 1989 
m. klubo veikla tapo finansiškai 
nuostolinga. Kasmet susidarydavo 
vis daugiau nuostolių. Tokioj būklėj 
esant, susirinkimas didele balsų 
persvara 124 prieš 9 nutarė klubo 
patalpas parduoti. Yra atsiradę pir
kėjų, siūlančių apie 700,000 dol. 
Kam teks pinigai? Galvojama juos 
perduoti Kanberos lietuvių sąjun
gai. Klubo patalpos pastatydintos 
1963 m. ir oficialiai atidarytos 1969 
m. Tai buvo vienos iš pirmųjų et
ninių grupių klubo patalpų, tapusių 
lietuviškos veiklos židiniu. Tačiau 
ilgainiui atsirado daugiau ir pato
gesnių klubų. Taipgi itin sumažėjo 
lietuvių bendruomenė: vieni iške
liavo amžinybėn, jaunimas išsikėlė į 
didesnius krašto centrus.

Britanija
Londono Šv. Kazimiero para

pijos taryba birželio 26 d. Londono 
sporto ir socialinio klubo patalpose 
surengė savo ilgamečiam klebonui 
kun. Jonui Sakevičiui, MIC, išleis

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT TZ' Ą 99 LIETUVIŲ KREDITO 
A KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.
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kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
INDĖLIAI:
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5 m. ind......................................... 5.25% 
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tuves, o naujam klebonui kun. Pet
rui Tverijonui sutiktuves. Kun. J. 
Sakevičius, 92-jų metų, išeina į tik
rai užsitarnautą pensiją. Pensininko 
dienas žada leisti Čikagoje. Jis ne
priklausomoje Lietuvoje ir vėliau 
išeivijoje pasižymėjo savo įvairia 
lietuviška veikla. Po karo Romoje 
“Angelicume” gilino filosofijos stu
dijas ir įsigijo filosofijos daktaro 
laipsnį. Tęsdamas studijas buvo vie
tos BALFo vicepirmininkas ir Vati
kano radijo lietuvių programos 
bendradarbis. Nuo 1946 m. su per
trauka iki dabar buvo Šv. Kazimie
ro parapijos klebonu Londone. Čia 
jis kurį laiką buvo ir Londono mari
jonų vyresnysis. Pradėdamas klebo
nauti atnaujino Šv. Kazimiero šven
tovę. Daugelį metų buvo D. Brita
nijos lietuvių sąjungos centro valdy
bos narys. Naujuoju klebonu, kaip 
rašoma “Europos lietuvio” 12 nr., 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius 
paskyrė kun. Petrą Tverijoną iš 
Mažeikių parapijos.

Gudija
Gervėčiuose įvyko etninių že

mių lietuvių konferencija. Dalyvavo 
Gervėčių, Galčiūnų, Girių, Rim- 
džiūnų, Apso, Pelesos ir kitų vieto
vių tautiečiai. Norėta išsiaiškinti, 
kaip galima išsaugoti lietuvišką kul
tūrą, kalbą ir papročius. Buvo ap
tarti keli projektai: tautinės kultū
ros ir meno įjungimas į lietuvių gy
venimą, švietimo reikalai, krikščio
niškos pasaulėjautos ugdymas ir 
pan. Gervėčių lietuvių klubo pirm. 
A. Augulis priminė, kad lietuviams 
etninėse žemėse ypatingai reikalin
gi mokykliniai vadovėliai, pritaikyti 
šių laikų jaunimui, kad jie galėtų 
ugdyti pagarbą savo protėvių že
mei. Apskritai, labai reikalingos li
tuanistinės mokyklos, kurios galėtų 
būti tautinio judėjimo centrai. La
bai svarbi esanti ir krikščioniškos 
pasaulėjautos ugdymo programa. 
Pvz. Gervėčiuose yra viena seniau
sių katalikų šventovių Rytų Lietu
voje, apie kurią buriasi maži ir di
deli, kaip rašoma “Vorutos” 19 nr. 
Pasak Augulio, mokykla ir šventovė 
- patys didžiausi ramsčiai vietos lie
tuviams išsilaikyti ir išsaugoti istori
nį palikimą. Taipgi buvo aptartas 
šių metų renginių ciklas “Gervėčių 
krašto dienos Lietuvoje”. Bus kon
certai, parodos, vaidinimai bei susi
tikimai su tėvynainiais.

Vokietija
Vokietijos lietuviai yra susirū

pinę Vasario 16-sios gimnazijos 
ateitimi. Mat praeitais metais Vo
kietijos vyriausybė pranešė, kad 
nuo 1999 m. gruodžio 31 d. lietuvių 
gimnazijos toliau neberems. Tokį 
sprendimą patvirtino ir naujoji Vo
kietijos vyriausybė. Iki šiol vokiečių 
valdžia mokėdavo mokytojams ir 
tarnautojams atlyginimus. Gimna
zijos kuratorijos valdyba, suside
danti iš pirm. V. J. Damijonaičio, 
vicepirm. P. Nevulio ir A. Šmito, 
pradėjo ieškoti naujų būdų finan
suoti gimnazijos veiklą. Paramos 
paprašyta iš Hesseno krašto švieti
mo ministerijos. Tokios paramos ti
kimasi gauti, tik Vasario 16-sios 
gimnazija formaliai bus vokiška 
mokykla su lietuvišku veidu. Šiuo 
metu vyksta gimnazijos patikrini
mas ir teisinės padėties įvertinimas. 
Tačiau Hesseno valdžios paramos, 
kaip rašoma “Vokietijos LB infor
macijos” 1 nr., neužteksią. Paramą 
pažadėjo Lietuvos valdžios Tauti
nių mažumų ir išeivijos departa
mentas, Mainzo vyskupija, Begstra- 
ssės apskritis bei Lampertheimo 
miestas. Yra stiprių vilčių gimnazi
jai išsilaikyti. j.Andr

PASKOLAS
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
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Lietuviškos sritys už Lietuvos ribų
Lietuviškos žemės ir jų likimas Gudijos pasienyje

JUOZAS VITĖNAS
Lietuvos valstybė nei 1918 

m., nei 1990 m. nebuvo atstaty
ta visose lietuvių gyvenamose 
vietose. Visi jos kaimynai pasi
laikė didesnį ar mažesnį jų plo
tą ir daugiau ar mažiau lietuvius 
nutautino. Vienas toks dabarti
nis Lietuvos kaimynas yra Gu
dija (Baltarusija), kuri dabar 
valdo pasienio su Lietuva ruožą 
nuo Breslaujos iki Gardino. 
Apie jį šiais metais Lietuvoje 
išleista knyga “Etninių žemių 
lietuviai dabartinėje Baltarusi
joje”, kurioje sudėta dvylikos 
autorių straipsniai apie šių že
mių istoriją ir tenykščių lietuvių 
likimą.

K. Garšva savo straipsnyje 
rašo, jog VII-VIII amžiuje baltų 
ir slavų kompaktiško ploto riba 
bus ėjusi prie Minsko, Plocko,

Tarptautinis vaikų chorų festivalis 
Jis rengiamas šių metų rugpjūčio mėnesį Hong-Konge ir 
Kinijoje. Dalyvaus ir kanadiečių choras su dviem lietuvaitėm

Tarptautinė chorinės muzi
kos sąjunga organizuoja tarp
tautinį vaikų chorinės muzikos 
festivalį, kuris vyks šią vasarą 
Hong-Konge ir Beijing mies
tuose. Į šią neeilinę ir unikalią 
šventę kiekvienas kraštas pla
nuoja siųsti pačius geriausius 
vaikų chorus. Yra žinoma, kad 
vaikų chorai atvyks iš Ameri
kos, Rusijos, Meksikos ir Euro
pos kraštų. Kanadai atstovaus 
vaikų “Chorus Canadiana”, va
dovaujamas dr. Gabriel Leung.

Vaikai į “Chorus Canadia
na” buvo kviečiami ir konkurso 
keliu atrenkami iš įvairių tauti
nių grupių. Iš lietuvių vaikų 
choro “Angeliukai” parodė su
sidomėjimą ir sėkmingai laimė
jo konkursą dvi aktyvios lietu
vaitės - Viktorija Benotaitė ir 
Julija Šimonėlytė.

Intensyvios dainavimo re
peticijos vyksta nuo ankstyvo 
pavasario. Birželio 26 d. “Cho
rus Canadiana” dalyvavo York 
regiono festivalyje, kuris vyko 
McMichael meno muziejuje. 
Koncerte dalyvavo 42 choro 
dainininkai, pasižymėję ypatin
gai gražia scenine laikysena, 
ryškių spalvų apranga, puikiai 
paruoštu repertuaru, kuriame 
vyravo Kanados kompozitorių 
kūriniai ir atskirų Kanados pro
vincijų liaudies dainos. Sekantis 
prieškelioninis koncertas yra

Gydytoja psichiatrė GIEDRĖ MILUKAITĖ, išleisdinusi Lietuvoje savo 
poezijos rinkinį “Pilnaties godos”, šiuo metu gyvenanti Anglijoje

TRIPTIKAS LIETUVAI

L Tu, Lietuva
Tu, Lietuva, tu mažas plūkės 

žiedas,
Tu, Lietuva - svajonės tu 

sparnai...
Tavy ugninių mano žodžių pėdas 
O skaito skausmo akys, nemunai...

Tu, Lietuva! Aš tavo kraujo lašas! 
Tu obelis paskendusi žaizdoj, 
Tu gintaras, kurs saulę jūron nešas, 
Tu mano posmas ilgesio dainoj...

Tu mano takas, žengiantis per 
Tiesą,

Erškėtis tu, sukruvintam delne...
Tu dovanojai man Gelmės didingą 

šviesą
Pakėlei lig žvaigždžių skaudžiai 

mane!
Tu, Lietuva...

n. Ties riba
Pasapnuok, baltos sutemos liejas 
Ties kraujuojančia laiko riba, 
O šennukšnėse nokstantis vėjas, 

GIEDRĖ MILUKAITĖ

Pskovo, o XIV-XVI amžiuje - 
prie Gardino, Naugarduko, Bres
laujos. Lietuvių kalba pastebimai 
pradėjusi nykti žlugus Lietuvos 
valstybei ir šiuos plotus valdant 
Rusijai (1795-1918 m.), Lenkijai 
(1920-1939 m.) ir vėl Rusijai kar
tu su Gudija nuo 1944 m.

Atskirai plačiai aprašomas 
Gervėčių kraštas, kuriam skirti 
penkių autorių straipsniai. P. 
Gaučas aiškina etnolingvistinę 
padėtį Vilniaus-Gervėčių srityje 
XIX a. - XX a. pirmoje pusėje, 
o A. Vidugiris, O. Vaičiulytė- 
Romančiuk ir D. Butėnas rašo 
apie Gervėčių šnektą, kuri 
esanti nepaprastai savita ir ne
pakartojama. Dėl to moksli
ninkai siūlo tą sritį paskelbti 
draustiniu, kad apsaugotų ją 
nuo besaikio slavinimo.

D. Butėnas, rašydamas apie 

planuojamas liepos 31 dieną, o 
šiuo metu visi choristai lanko 
chorinio dainavimo stovyklą. Jie 
rengia likusį repertuarą tarp
tautiniam festivaliui, mokosi 
Mandarin kalbos, studijuoja Ki
nijos istoriją.

“Chorus Canadiana” į kon
certinę kelionę išvyks rugpjūčio 
9 d. Nuo rugpjūčio 10 iki 18 d. 
choristai bus Hong-Kongo mies
te, kuriame koncertuos, rekor
duos ir dalyvaus įvairiose eks
kursijose. Rugpjūčio 19 - 20 d. 
koncertinė kelionė į Guang
zhou miestą. Nuo rugpjūčio 20 
iki 27 d. visas choras dalyvaus 
Tarptautiniame festivalyje Bei
jing mieste. Likusias tris dienas 
praleis Quingdao mieste ir rug
pjūčio 31d. grįš į Torontą.

Tai nepaprasta kelionė jau
noms lietuvaitėms, kurios paro
do savo tautinį išprusimą ne tik 
gilindamos žinias savo tautos is
torijoje, bet ir besidomėdamos 
svetimų tautųv kultūra. V Be- 
notaitės ir J. Šimonėlytės nuo
traukos ir lietuviška jų kilmė 
bus įrašyta į reklaminį choro 
leidinį. Grupę visur lydės To
ronto televizijos filmavimo sto
tis, kuri grįžusi ruošiasi išleisti 
dokumentinę apybraižą apie šią 
kelionę ir paskutinį šio šimt
mečio vaikų chorinės muzikos 
unikalų renginį. Inf.

Virtęs paukšte svajonių raiba...

Ir nevėstančiu žaibo šešėliu 
Brenda klonių aukšti ajerai, 
Nusiprausę Dangum, Meilės mėliu 
Laisvėn skrendam - namams arai!

iii. Meldžiu
Dainuoki man, rudenio vėjau, 
Dainuokit berželiai gelsvi, 
Mylėjau, tą dangų mylėju, 
Laukai man tie buvo savi.

f ilgesio tolumas bėgo 
Takai mano. Laimės rūkai 
Klajojo virš gergždančio sniego 
Ir gintaro saulės sakai.

Man švietė... kai žvaigždės sudužę 
Delne mano rašė krauju... 
Meldžiu, kad tie tiltai sulūžę 
Būt nerimu mano nauju...

Ir tęstų tą kovą be galo 
Už šventąjį vardą Tautos 
Už tuos, kur gulaguos sušalo, 
Kur žuvo išduoti miškuos... 
Dainuoki...

Gervėčių apylinkės praeitį ir gy
ventojus, pamini, kad ši vietovė 
nuo neatmenamų laikų priklau
sė Nalšos žemei, kuri įėjo į se
nosios Lietuvos sudėtį kaip jos 
branduolys. Ją valdė didysis 
Lietuvos kunigaikštis Mindau
gas, o Gervėčių miestelį įsteigė 
1271 m. Lietuvos kunigaikštis 
Germantas.

Pagal J. Marcinkevičiaus 
straipsnį, lenkams 1920 m. at
plėšus Vilniaus kraštą ir 1931 
m. pravedus gyventojų surašy
mą, Gervėčių apylinkės kai
muose, kaip Galčiūnai, Gėliū- 
nai ar Pelegrina, lietuviai suda
rė 80-90% gyventojų, o pačiame 
Gervėčių miestelyje gyveno 
60% lietuvių.

Apie Gudijos sritį nuo Va
ranavo iki Žirmūnų pateikiami 
trijų autorių straipsniai. N. 
Vaišnytė-Tuomienė rašo, kad 
Ramaškonių kaime ir apylinkė
se prieš 80 metų lietuvių kalba 
buvo kasdieninė bendravimo 
kalba, o dabar lietuviškai kalbė
ti moka tik devyni vyresnio am
žiaus žmonės. Negeriau yra ir 
Plikių kaimo apylinkėse, apie 
kurias rašo V. Gruzdys ir L. 
Gruzdytė bei J. Aukštaitis.

Didelė knygos dalis yra 
skirta Pauliaus Beresnevičiaus 
straipsniui apie Pelesos kraštą: 
Pelesos, Surkantų, Pamedės ir 
kitus kaimus bei Rodūnės mies
telį. Yra mokslininkų įrodyta, 
kad šiose žemėse III ir II am
žiuje prieš Kristų gyveno jotvin
giai, sūduviai, o vėliau ir dzūkai. 
Bet dėl karų ir marų jos ištuštė
jo ir todėl į jas ėmė keltis kitos 
baltų gentys, o nuo XII amžiaus 
ir prūsai, kai jie traukėsi iš savo 
gimtųjų vietų, kryžiuočiams jas 
užkariaujant. XIV amžiuje čia 
jau buvo susikūrusios ištisos jų 
sodybos. Jas (apie Pelesą) mini 
kryžiuočių kelio į Šalčininkus 
1385 m. aprašymai.

Lietuvius, gyvenusius Lydos 
srityje pirmame amžiuje po Kr., 
rodo neginčijami archeologiniai 
radiniai, o karaliaus Jogailos 1387 
m. privilegijoje broliui Skirgailai 
tarp išvardintų lietuvių žemių 
minimas ir Lydos kraštas.

Beresnevičius, kaip ir kitų 
straipsnių autoriai, plačiai apra
šo lietuvių nutautimą šiame Gu
dijos pasienio ruože, kur jis pra
sidėjo dar Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos laikais, kai kuni
gaikščiai ėmė čia apgyvendinti 
slavus. Po Lietuvos krikšto ir 
Liublino unijos ypač paplito 
lenkų įtaka, o lietuvių lenkini
mas buvo labai sustiprintas 
1920 metais lenkams okupavus 
šį kraštą. Ne palankesnis lietu
vybei buvo ir sovietmetis - lie
tuviškų mokyklų ten nebuvo. 
Prasidėjus Atgimimui ėmė gy
viau reikštis ir lietuvybė.

Knygos straipsniai yra gana 
rūpestingai parengti. Dauguma 
jų gausiai paremti šaltiniais ir 
statistikos lentelėmis bei duo
menimis.

ETNINIŲ ŽEMIŲ LIETUVIAI 
DABARTINĖJE BALTARUSI
JOJE. Sudarė Kazimieras Garš
va. Redakcinė komisija: K. 
Garšva (pirm.), P. Kalnius, V. 
Milius, A. Vidugiris. Išleido 
UAB “Nacionalinių tyrimų 
centro” leidykla. Vilnius, 1999 
m., 240 psl.

Atsiųsta
Balys Raugas, PRAEITIES AI

DAI. Eilėraščiai. Viršelis - dail. 
Banguolės Raugaitės. Leidėjai - 
Lietuvių karių veteranų sąjunga 
“Ramovė” JAV. Tiražas - 300 egz. 
JAV, 1999 m., 56 psl.

ETNINIŲ ŽEMIŲ LIETUVIAI 
DABARTINĖJE BALTARUSIJOJE, 
240 psl., viršeliai ir spalvotas Lietu
vos žemėlapis. Sudarė Kazimieras 
Garšva, redagavo komisija (K. 
Garšva, P. Kalnius, V. Milius, A. 
Vidugiris). Redaktorė A. Kaziuko- 
nienė. Išleido UAB “Nacionalinių 
tyrimų centras” leidykla, Vilnius, 
Raugyklos g. 25; spausdino “Stan
dartų spaustuvė” Vilniuje. Tiražas 
1,000 egz. Kaina nepažymėta.

LIETUVOS NAIKINIMAS IR 
TAUTOS KOVA 1940-1998. Suda
rė Izidorius Ignatavičius. Redakto
rius - A. Antanavičius. Meninis re
daktorius - L Spurga. Leidykla 
“Vaga” (Gedimino pr. 50, Vilnius 
2600). Vilnius, 1999 m., 702 psl. 
Tai enciklopedinio pobūdžio leidi
nys, apimantis Lietuvos gyvenimą 
per 50 metų.

“Dįjūtos” ansamblio moterys ir vyrai traukia senovišką sutartinę kon
certe Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. Č.K.J.

Folklorinis Lietuvos ansamblis “Dijuta” pradeda koncertą Toronte se
noviškais trimitais Nuotr. Č.K.J.

Poezijos dienos Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Poezijos dienas rengė JAV 
LB Kultūros taryba, pirminin
kaujama Marijos Remienės. Jos 
šiemet buvo ne tik Čikagoje 

* (gegužės 21), bet ir PL centre 
Ixmonte (gegužės 22).

Poezijos dienose dalyvavo 
svetys iš Lietuvos Vytautas V. 
Landsbergis ir Čikagoje bei jos 
apylinkėse gyvenantys poetai: 
Eglė Juodvalkė, Liūne Sutema, 
Julija Švabaitė ir Alfonsas Ty- 
ruolis.

Poezijos dienos Čikagoje 
buvo surengtos Juanimo centro 
kavinėje, kur draugiškoje ir šei
myniškoje nuotaikoje susibūrė 
nemaža poezijos mėgėjų pasi
klausyti savo mėgstamų poetų ir 
atsigaivinti dvasiškai.

Poezijos dienų programą 
pradėjo JAV LK Kultūros ta
rybos pirm. Marija Remienė, 
šiltu žodžiu pasveikinusi visus ir 
pakvietusi pasiklausyti poetų 
minčių. Programai vadovauti 
pakvietė JAV LB Kultūros tary
bos sekretorę Violetą Drupaitę. 
Programa buvo dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje pasirodė poetai. 
Su jais supažindino V. Dru- 
paitė, trumpai pažvelgdama į jų 
kūrybą.

Pirmasis savo dar niekad 
nespausdintas ir neskaitytas ei
les skaitė Vytautas V. Lands
bergis. Jos turėtų pasirodyti šį 
rudenį naujoje jo eilėraščių kny
gelėje. V. V. Landsbergis yra ir 
poetas, ir režisierius. Yra su
kūręs 14 filmų, režisavęs 2 teat
ro pastatymus. Jo eilėraščiai bu
vo trumpi, modernūs.

Eglė Juodvalkė reiškiasi 
kultūriniame gyvenime ir čia, ir 
Lietuvoje. Yra trijų eilėraščių 
rinkinių autorė. Jos poezija

paminėti
Ale Liubinas, AVIETE AND 

AFTER. An Autobiography. Publi
sher - Fosbee P/L, Australia (59 
Warrick St., Ascot Vale, Victoria 
3032). 1998. p. 314. Tai Australijos 
lietuvaitės pasakojimas apie savo 
praeitį, susijusią su savo gimtine 
Lietuva ir jos įvykiais.

SANDORA, nr. 6, 1999 m. bir
želis, katalikų mėnraštis, puošnus 
gausiai iliustruotas 48 psl. leidinys. 
Vyr. redaktorė Elvyra Kučinskaitė, 
Domininkonų 6, 2001 Vilnius; lei
džia Lietuvos Vyskupų konferenci
jos leidykla “Katalikų pasaulis”; 
spausdina A. Jakšto spaustuvė, Gi
relės 22, 4230 Kaišiadorys. Tiražas 
9000 egz.

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI, 
1999 m. 3 nr. Religijos, kultūros ir 
visuomenės gyvenimo mėnraštis. Vy
riausias redaktorius - Petras Kimb- 
rys. Leidėjas - “Aidų” leidykla 
(Universiteto g. 4, Vilnius 2001). 
Tiražas - 1,200 egz. Kaina - 4,80 
Lt. Stambus numeris pilnas aktua
lių straipsnių, apžvalginių rašinių iš 
įvairių sričių, knygų recenzijos. 

šiuolaikinė, originali, persunkta 
buities trapumo motyvais, iš
sako poetės išgyvenimus. Poetė 
pasižymi lakia vaizduote, skaity
tojams parodo, kad jos troški
mai, ieškojimai bei išgyvenimai 
yra lyg visų mūsų išgyvenimai. 
E. Juodvalkė paskaitė keletą sa
vo eilėraščių, kurie paliko gilų 
įspūdį, ypač eilėraštis motinai, 
mirusiai prieš 25 metus.

Liūne Sutema, viena žino
miausių išeivijos poečių, šešių 
poezijos rinkinių autorė, šiame 
vakare negalėjo dalyvauti. Jos 
eiles skaitė Aldona Jurkutė, 
puiki skaitovė, kuri jas perdavė 
su giliu įsijautimu. Eilėraščiai 
buvo paimti iš Liūnės Sutemos 
“Grafiti”, “Tebūna tarytum pa
sakoj” ir “Nebėra nieko sve
timo”.

Julįja Švabaitė yra išleidusi 
4 poezijos rinkinius, knygą jau
nimui apie Gabriuko nuotykius 
Australijoje ir “Draugo” premi
juotą romaną “Stikliniai ramen
tai”. J. Švabaitės eilėraščiai riša- 
si su buitimi, kurią ji išsako 
poetiškai ir jautriai moteriškai. 
Klausytojai jaučiasi įjungti į 
poetės išgyvenimus. Sį kartą, 
trumpai pakalbėjusi apie elge
taujančius vaikus Vilniuje, pa
skaitė keletą tų vaikų įkvėptų 
eilėraščių iš ciklo “Vilniaus gat
vės vaikai”. Eilėraščiai gyveni
miški. Vaikai pasakoja apie sa
ve ir poetė perduoda jų išgyve
nimų momentus, jausmus. Eilė
raščiai trumpi, puikiai perduo
da nuotaiką.

Pirmą programos dalį baigė 
savo eilėmis Alfonsas Tyruolis 
- poetas, vertėjas, literatūros 
mokslininkas, pasaulinių enci
klopedijų bendradarbis, antolo
gijų redaktorius, eseistas, kriti
kas ir recenzentas. Jo eilėraščiai 
nuskambėjo iškilmingai ir nuo
širdžiai.

Stasė Petersonienė, Lietu
vių rašytojų draugijos pirminin
kė, sveikino rašytojų dr-jos var
du poetus ir rengėjus, M. Re
inienę, JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkę, ir įteikė visiems 
po rožę.

Antroje dalyje buvo du V. 
V. Landsbergio filmai; irgi apie 
poetus: 10 min. filmas apie poe
tą Vytautą Bložę ir ilgesnis - 
apie Henriką Nagį, pavadintas 
“Epitafija ant poeto kapo”. 
Filme apie poetą ir jo kūrybą 
kalbėjo Nyka-Niliūnas, Kazys 
Bradūnas, Sigitas Geda, Liudvi
kas Jakimavičius ir Birutė Na- 
gienė. Apie savo kūrybą ir gyve
nimą pasakojo ir pats Henrikas 
Nagys. Filmas visiems paliko gi
lų įspūdį ir puikiai papildė poe
zijos dienų programą.

Poezijos dienų dalyviai bu
vo dėkingi poetams ir rengė
jams už puikų vakarą, tikrą sie
los atgaivą!
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d KOMĖJE VEIKLOJE
A. a. Jonas Avyžius, žinomas 

rašytojas ir Lietuvos seimo narys, 
po sunkios ligos mirė š.m. liepos 
7 d., eidamas 78-tuosius metus. 
Velionis gimė 1922 m. gegužės 16 
d. Medginuose, Joniškio raj. Mo
kėsi Joniškio gimnazijoje, 1944- 
45 m. dalyvavo “D. Tėvynės” ka
re. Po karo laikraščio “Jaunimo 
gretos” redakcijoje, vėliau “Tie
soje”. Savo kūrybą pradėjo spaus
dinti 1938 m. Sovietmečiu buvo 
tapęs vienu iš produktyviausių 
prozininkų, parašęs ir išleisdinęs 
daug apsakymų, apysakų, roma
nų, priimtinų režimui, tačiau il
gainiui ėmęs “laisvėti”. Ypač pa
garsėjo 1970 m. išleistu romanu 
“Sodybų tuštėjimo metas”. Ši kny
ga buvo išversta į 22 kalbas. EL
TOS pranešimu, velionies šeimai 
užuojautą pareiškė prez. V. Adam
kus, pabrėžęs netektį žmogaus, 
kuris “ilgus metus talentą ir dar
bą aukojo savo tautos kultūrai ir 
jos žmonėms”.

Apie Vytautą Kastytį (Tvar- 
dauską), buvusį ilgametį “Tėviš
kės žiburių” redaktorių, dviem 
nuotraukom pailiustruotą straips
nį paskelbė Lietuvos žurnalistas 
Domas Šniukas laikraščio “Žur
nalistų žinios” 1999 m. kovo 31 d. 
laidoje. Autorius gana plačiai ap
žvelgia V. Kastyčio gyvenimo ke
lią, atliktus lietuvių raštijos dar
bus, ypač žurnalistinius, uoliai 35 
metus besidarbuojant “Tėviškės 
žiburių” redakcijoje. Įdomi V. 
Kastyčio rašyto laiško straipsnio 
autoriui ištrauka: “Po priepuolio 
susilpnėjo atmintis angliškiems 
žodžiams. Mano mylimoji tėvų 
kalba nė kiek nenukentėjo, ji man 
skamba kaip muzika”... Autorius 
tarp kitko pastebi, kad “Tėviškės 
žiburiai” išsiskiria vadovybės pa
stovumu, prel. dr. Pranas Gaida 
vyr. redaktoriumi dirba nuo 1961 
metų.

Lietuvos menininkės sudaro 
vokiečiams progą pažvelgti į lie
tuvių sielą. Tai skelbia “Westfa- 
lische Rundschau” š.m. gegužės 
29 d. laidoje. Rašoma apie daili
ninkes Kazę Zimblytę, Kseniją 
Jaroševaitę, Stefaniją Katkevičie
nę. Nuo gegužės 21 d. iki birželio 
pabaigos K. Zimblytės 22 darbų 
paroda veikė Berlyno G. Bartelt 
galerijoje. (Tuo pačiu metu jos 
kūrybos paroda buvo surengta ir 
Telšiuose). K Jaroševaitė su savo 
devyniomis skulptūromis ir S. 
Katkevičienė su trisdešimt dviem 
paveikslais pasirodė Vestfalijoje, 
Altenos miesto katalikų bendruo
menės salėse. Kaip rašo “Lietu
vos aidas” (1999.VI.4), abi meni
ninkės sudaro darnų sąskambį - 
kuria religinėmis, Evangelijos te
momis. Birželio pabaigoje jų pa
roda perkelta į Berlyną, po to 
veiks kai kuriuose Bavarijos mies
tuose.

Paskutinis Skardžiaus raštų tomas
Jau išėjo iš spaudos Lietu

voje Prano Skardžiaus rinktinių 
raštų penktasis tomas. Tomą 
sudaro trys skyriai: “Akcentolo
gija”, “Bendrinės kalbos kultū
ra” ir “Publicistika”. Be 
stambių darbų - “Daukšos ak
centologija” (Kaunas 1935), 
“Bendrinės lietuvių kalbos kir
čiavimas” (Kaunas 1936) ir 
“Lietuvių kalbos kirčiavimas” 
(Čikaga 1968) čia sutelkta įvai
rybė smulkesnių veikalų.

Tai paskutinis Skardžiaus 
raštų tomas. Pirmasis tomas bu
vo išleistas 1996-siais metais. 
Bus dar vienas tomas II-V tomo 
išsamioms tematinėms ir žodžių 
rodyklėms. Tai bus šio milžiniš
ko projekto vainikavimas. Savo 
pratarmėje Vilniaus universite

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai ruošiasi Ant. Rūko 
vaidinimui “Svąjonių šalis”. Iš kairės: mokytoja Ievutė Godelytė, 
Aleksandra Incretolli, Gabrielė Nekrašaitė ir Romas Keliačius

Trisdešimt penktasis poezi
jos pavasaris Lietuvoje nušvito 
paskutinę gegužės mėnesio savai
tę. Poetai savo kūrybą skaitė ne 
tik Vilniuje, Kaune ar kituose di
desniuose miestuose, bet pasiekė 
ir tolimiausias nežymias vietoves, 
kur taipgi netrūko susidomėjimo. 
Skaičiuojama, kad iš viso per tą 
poezijos savaitę poetų eilėraščių 
ir kalbų klausėsi šimtai ir tūkstan
čiai žmonių. Daugelį labai domi
no poetai iš užsienio. O jų buvo 
suvažiavę iš Austrijos, Islandijos, 
Latvijos, Švedijos, Rusijos ir 
Amerikos. Dalyvavo ir išeivijos 
poetai bei literatai: B. Brazdžio
nis, Eglė Juodvalkė, V. Bogutai- 
tė, K. Keblys, A. Veščiūnaitė, L. 
Šimkutė, K Bradūnas, R. Šilbajo
ris ir kt. “Drauge” (1999.VI.19) 
šventę aprašydamas Algimantas 
A. Naujokaitis, tarp kitų būdingų 
apybraižų, taikliai pastebi, kad 
“daug poetų Kaune be pertrau
kos skaitė savo eilėraščius. Praėjo 
valanda, kita, o galo vis nematy
ti”... B. Brazdžionis nebeiškentęs 
ten pat sueiliavo: “Kai sužinojau, 
kad einam prie galo, - man net 
širdis apsalo”.

Amerikos lietuvių bendruo
menės Kultūros taryba, vadovau
jama Marijos Remienės, skelbia 
jau po vasaros atostogų ateinan
čio veiklos sezono renginius. Vie
nas svarbesnių bus dr. Vinco Ku
dirkos 100-tųjų mirties metinių 
minėjimai daugelyje LB apylin
kių. Yra pakviesta paskaitininke 
iš Lietuvos doc. dr. Irena Slavins
kaitė ir aktorė Virginija Kochans- 
kytė. Manoma, kad iš Lietuvos 
bus atvežta V. Kudirkos gyveni
mą ir veiklą vaizduojanti kilnoja
moji paroda. Čikagos Jaunimo 
centre š.m. lapkričio 14 d. įvyks 
jau šešioliktoji tradicinė premijų 
šventė. Numatomos penkios pre
mijos: muzikos, spaudos darbuo
tojo, dailės, radijo ir mokytojo ar 
mokyklos. Sukaktuvinių 2000-tų- 
jų metų proga bus rengiami iški
liųjų Lietuvos solistų koncertai 
įvairiose JAV vietovėse kovo ir 
balandžio mėnesiais. Čikagoje at- 
steigiamas ir lietuviškasis teatras. 
Steigiamajame susirinkime daly
vavo pakankamas būrys norinčių 
vaidinti entuziastų. Aktorė Audrė 
Budrytė sutiko režisuoti Petro 
Vaičiūno komediją “Tuščios pa
stangos”. Premjera įvyks rugsėjo 
mėn. 19 d. Jaunimo centre. Ant
roji premjera bus balandžio 9 d.- 
aktorė Irena Leonavičiūtė rengia 
dramą “Dr. Vincas Kudirka”. JAV 
LB kultūros tarybos pirmininkė 
M. Remienė, supažindinusi visuo
menę su šiais veiklos planais, 
“Drauge” (1999.VI.19), pasidžiau
gia, kad visus užmojus remia Lie
tuvių fondas, padėdamas ir apy
linkėms įveikti finansinius sun
kumus. Snk.

to baltų filologijos katedros ve
dėjas profesorius Albertas Ro- 
sinas rašo: “Apskritai į Skar
džiaus Rinktinius raštus pateko 
visas reikšmingiausias kalbinin
ko kūrybinis palikimas” (18 
psl.). Visi esame labai dėkingi, 
kad šitas gražus žymaus kalbi
ninko darbų leidinys buvo taip 
greitai ir kruopščiai atliktas.

Pranas Skardžius, RINKTI
NIAI RAŠTAI 5. Akcentologi
ja, Bendrinės kalbos kultūra, 
Publicistika. Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas. Su
darė ir parengė spaudai prof, 
habil. dr. Albertas Rosinas. 
Vilnius 1999,1036 psl.

Alfred Bammesberger,
Katholische Universitaet, 

D 85071 Eichstaett, Germany

Nuotr. V. Stanevičienės
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iARAPUOS KREDI TO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto, Ontario M6I1 IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

EAX: 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.___

S PORTAS

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.15%
180-364 d. term.ind....................3.25%
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, RRIF ir OHOSP

“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%

Nekiln. 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 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

LEDAS n e f n i g ehatiox 
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
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.
PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, 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

ALOYZAS VOLSKIS iš Detroito (kairėje), lauko teniso žaidynėse š.m. 
birželio 12 d. Mississaugoje, Ont. vyrų grupėje laimėjęs pirmąją vietą; šalia 
jo AJ. SCOGIN iš Port Credit, Ont. - antrosios vietos laimėtojas

Lauko teniso žaidynės
Kanados kviestinio lauko teni

so žaidynės įvyko š.m. birželio 12, 
šeštadienį, “Shoreline Tennis Club”, 
Mississaugoje. Jas organizavo Eu
genijus Krikščiūnas. Dalyvavo 13 
žaidėjų, kurių tarpe 4 iš Hamiltono, 
1 iš Londono ir 2 iš JAV.

Žaidynių rezultatai, - moterų 
vienete Dalia Saunorienė iš Ancas- 
ter, Ont. užėmė pirmą vietą su trim 
laimėjimais 8-3, 8-0, 8-0, antrą vie
tą paėmė Diane Krikščiūnienė iš 
Toronto dviem laimėjimais, o tre
čią - Loreta Kongats iš Burlingto- 
no, Ont. Taip pat ištvermingai pasi
rodė Ilona Turczyn (Paškauskaitė) 
iš Mississaugos; Vyrų grupėj kovojo 
devyni tenisininkai. Baigiamajame 
žaidime kun. Aloyzas Volskis iš 
Detroito nugalėjo A. J. Scogin iš 
Port Credit, Ont. rezultatu 8-4. 
Bronzos medaliai teko Alfonsui 
Budininkui iš Hamiltono ir Petrui 
Tutliui iš Toronto.

Dvejeto varžybose dalyvavo 
penkios poros. Laimėtojais tapo A. 
Budininkas su Petru Tutliu, kurie 
po įtemptos kovos nugalėjo D. 
Krikščiūnienę su A. J. Scogin rezul
tatu 6-4. Eug. Kr.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

V

Žinios iš Lietuvos
- Tarptautinėse daugiadienėse 

moterų dviračių lenktynėse “Giro 
d’Italia” po septynių tarpsnių Lie
tuvos dviratininkė, 23 metų Edita 
Pučinskaitė, užima ketvirtąją vietą 
bendroje įskaitoje.

- Karaliaučiuje, stebint 2000 
žiūrovų, Lietuvos čempionai Vil
niaus “Žalgirio” futbolininkai žaidė 
kontrolines rungtynes su vietos 
“Baltica” ir pralaimėjo rezultatu 2:3.

- Tarptautinės lengvosios atle
tikos federaeijoas (IAAF) “Grand 
Prix” ir “Auksinės lygos” varžybose 
Romoje Lietuvos disko metikas 
Virgilijus Alekna užėmė ketvirtąją 
vietą.

- Trys Lietuvos graikų-romėnų 
imtynininkai tapo liepos 11d. Gar
dine pasibaigusio tradicinio tarp
tautinio laikraščio “Grodneckaja 
pravda” taurės turnyro laimėtojai. 
Nugalėtoju tapo Mindaugas Ežers- 
kis (svorio grupė iki 97 kg.) Kovoje 
dėl pirmosios vietos jis įveikė vil
nietį Edvardą Mališką. Antrąją vie

tą (svorio grupė iki 130 kg) taip pat 
iškovojo vilnietis, pedagoginio uni
versiteto studentas Mindaugas Miz- 
gaitis.

- Šiaulių “Karedos” futbolinin
kai liepos 10 d. Vilniuje įveikė Lie
tuvos čempioną Vilniaus “Žalgirį” 
-2:1, V.P.

ŠALFASS praneša
- Toronto lietuvių sporto klu

bas “Jungtis” š.m. rugpjūčio 28-29 
d.d. Vasagoje, Ont. rengia 14-tąsias 
“softball” žaidynes. Šio renginio 
reikalu kreiptis į Rimą Kuliavą. 297 
Kennedy Ave., Toronto, Ont. M6P 
3C4; tel. 416 766-2996; faksas 416 
766-5537; E-paštas: kuliavas@com- 
puserve.com

- Šiaurės Amerikos lietuvių 
komandinės ir individualinės golfo 
pirmenybės įvyks š.m. rugsėjo 4-5 
d.d. “The Reserve at Thunder Hill” 
aikštyne, Madison, OH. Daugiau 
informacijų teikia Alg. Nagevičius, 
10200 Ridgewood Dr., 617-2, Par
ma, OH, 44130; tel. 440 845-8848; 
faksas - 440 845-1709.

TOMAS PŪKŠTYS, JAV čempio
nas ir rekordininkas Lietuvos 
tautinės olimpiados varžybose 
Kaune 1998 m. birželio 24 d.

Nuotr. V. Kapočiaus

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;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard VPLUS
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 trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

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

Telefonas: 416 207-9239
t— ——r—,~;-----------r—šita.-.; ;r--y—:r-,~1

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

pos 4/5 dienomis Toronte ir 
apylinkėse karščiai pasiekė 35°C 
(naujas rekordas), ir elektros 
bendrovė maldavo gyventojų 
sumažinti vėsintuvų naudojimą 
arba bent nustatyti aukštesnę 
temperatūrą; tuo pačiu metu 
Banff o ir Jasper valstybiniuose 
parkuose (Albertoje) iškrito net 
60 cm sniego ir buvo laukiama 
dar 40 cm.; Kvebeko vasarvietes 
nusiautė smarki audra su ledo 
kruša, išrovusi bei nulaužusi 
daug medžių, kurių vienas kris
damas užmušė palapinėje mie
gantį berniuką. Žaibavo be per
stojo - priskaičiuota net 6000 
žaibų/valandą (vidurkis smar
kios audros - 2000). Birželio 
pabaigoje Kanados vakaruose 
(Britų Kolumbijoje) ir prerijų 
provincijose Saskatchewan’e ir 
Manitoboje potvyniai užliejo di
delius plotus, tuo tarpu rytuose, 
paatlantės provincijose (ypač 
Newfoundland’e, New Bruns- 
wick’e) buvo sausra ir dideli 
miškų plotai degė, padegti žai
bų ar neatsargių stovyklautojų.

Yousuf Karsh, fotografas- 
portretistas, buvo vienintelis ka
nadietis tarp 100 pasižymėjusių 
ir įtakingų XX šimtmečio žmo
nių, išrinktų “International 
Who’s Who” leidėjų. Y. Karsh,

armėnas gimęs Turkijoje, imig
ravo į Kanadą 1925 metais. Jis 
yra plačiai pripažintas kaip pa
saulinio masto portretistas ir 
vienintelis fotografas išrinktųjų 
tarpe. Kiti tame sąraše yra iš 
JAV (28), D. Britanijos (19), 
Vokietijos (8), Rusijos (7), Pran
cūzijos (6), Airijos (4), Italijos 
(3); visas likęs pasaulis pasidali
no 24 įžymius žmones, po 2 ar 
vieną iš atskirų valstybių. “Ti
me” žurnalas savo laidoje, skir
toje Kanadai, irgi išrinko 100 
įtakingų šimtmečio žmonių, bet 
tame sąraše nėra nė vieno kana
diečio, net 60 amerikiečių (jų 
tarpe Bart Simpson, karikatūri
nis charakteris!), o visų kitų po 
“žiupsnelį” (6 britai, rusų, vo
kiečių, prancūzų po 4, po 1 ar 2 
iš kitur).

Skautų veikla
• Iš Lietuvos gautu pranešimu, 

Lietuvos Skautijos konferencija te
ma “Lietuvos skautija - XXI am
žiaus jaunimo vizija” įvyko š.m. bir
želio 28 d. Vilniaus savivaldybės 
Baltojoje salėje. Dalyvavo seimo 
nariai, ministerijų bei savivaldybių, 
užsienio kraštų ir jaunimo organi
zacijų atstovai. Pranešimus padarė 
Lietuvos skautijos tarybos pirm. M. 
Raštikis, Pasaulinės skautų organi
zacijos (WOSM) gen. sekretorius 
dr. J. Moreillon iš Šveicarijos, Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų provincijo
las v.s. kun. Ant. Saulaitis, tarptau
tinių organizacijų, fondų, švietimo 
ir mokslo, krašto apsaugos bei jau
nimo organizacijų atstovai-ės. Dis
kusijose dalyvavo ateitininkų, “A. 
C. Patria”, Raudonojo kryžiaus jau
nimo, Jaunųjų krikščionių ir kitų 
grupių atstovai, pasisakę apie tar
pusavį bendradarbiavimą, jaunimo 
organizacijų įnašą ir vietą Lietuvos 
jaunimo politikoje ir XXI šimt. 
jaunimo viziją. Inf.

Suttwt
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

Dešimt žymių kanadiečių, 
pačių kanadiečių išrinktų Inter
neto balsavimu, prasideda su 
Terry Fox, kuris dėl vėžio ligos 
prarado koją, bet nubėgęs per 
Kanadą 5,370 km. surinko $200 
milijonų vėžio tyrimams ir mirė 
sulaukęs vos 22 metų, savo užsi
brėžtos kelionės pusiaukelėje 
pakirstas pasikartojusios vėžio 
ligos. Po jo seka dr. Frederick 
Bunting, insulino išradėjas, No
belio premijos laureatas 1923 
metais; gen. Brock, žuvęs 1812 
metais gindamas Queenston 
Hights, Ontario, nuo amerikie
čių invazijos; buv. Saskatchewa- 
no premjeras Douglas, sveikatos

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

apsaugos, pensijų planų ir kitų 
socialinių programų pionierius; 
du buvę min. pirmininkai L. B. 
Pearson ir J.A. Macdonald', 
“Metis” (pusiau indėnų, pusiau 
baltųjų grupė) sukilėlis L. Riel; 
1812 metų karo didvyrė L. Se- 
cord; Pirmojo pasaulinio karo 
taiklus naikintuvo pilotas Billy 
Bishop; moterų teisių gynėja N. 
McClung, išrūpinusi, kad mote
rys būtų laikomos legaliais as
menimis. Gyvieji į šį sąrašą ne
galėjo kandidatuoti.

Naujasis New Brunswick 
premjeras jau pradėjo eiti savo 
pareigas. Nuo pirmų dienų jau
čiasi nauja konservatorių ranka: 
ministerių kabinetas sumažintas 
iki 14 . Laukiama, kada B. Lord 
įves savo kitas 20 pažadėtų re
formų bei pažadų, kaip muitų 
panaikinimą provincijos greit
keliuose, algų minimumo padi
dinimą, pasamdymą daugiau gy
dytojų bei med. slaugių -ir pa
našiai. g.K.

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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

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 j 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:kuliavas@com-puserve.com


“Dijūtos ” koncertas Toronte
1999 m. karštą birželio 27 d. 

popietę Toronto Lietuvių Na
muose koncertavo Lietuvos 
mokslų akademijos folkloro an
samblis “Dijūta”, pasivadinęs 
pagal šiaurės rytų Lietuvos pa
kraštyje esantį nedidelį, bet gra
žų kalnelį, apdainuojamą vieno
je iš sutartinių. Toronte, LN 
Kultūros komisijos rūpesčiu bu
vo suorganizuotas pirmasis “Di
jūtos” koncertas šiame žemyne 
pakeliui į tarptautinius folkloro 
festivalius Lachine (Kvebeke) ir 
Cornwall (Ontario), kur an
samblis buvo pakviestas kaip 
oficialus Lietuvos atstovas.

Ansamblį pristatė žiūro
vams dr. V. Samonis. Sveikini
mo žodį tarė Lietuvos ambasa
dorius Kanadoje A. Eidintas ir 
generalinis Lietuvos garbės kon
sulas H. Lapas. Taip pat sveiki
no KLB pirm. A. Vaičiūnas ir 
KLB Toronto apylinkės pirmi
ninkė D. Garbaliauskienė.

Programą ansambliečiai pra
dėjo ragais pūsdami populia
riausią šiaurės rytų Lietuvos 
instrumentinę sutartinę “Unty- 
tė”. Toliau, kaip dainų ir šokių 
pynė, liejosi senovinio liaudies 
folkloro iš įvairių Lietuvos re
gionų sceninė dalis. Jų sceninė 
apranga buvo tokia, kokius 
XIX š. per Šventes dėvėjo lietu
viai valstiečiai. Moterys giedojo, 
o vyrai pūtė daudytėmis sutar
tinę “Ti ti ty ta ta toj”. Po to se
kė šoktinė sutartinė “Treputė 
martela”, kurioje apdainuojami 
lino darbai. Vyrams skudučiais 
supūtus vieną pagrindinių kūri
nėlių “Intaką”, nuskambėjo vy
rų atliekama daina, užrašyta Ig
nalinos krašte. Po to sekė links
mi žemaitiški, šiaurės Lietuvoje 
užrašyti šokiai, žemaitiškas 
“Kadrilis”. Dar pirmoje dalyje 
skambėjo suvalkietiškas “So- 
cas” ir žaidimas-ratelis “Kada
gys”. Etnologijos dr. Jonas 
Mardosa tarmiškai papasakojo 
smagų dzūkišką anekdotą.

Antrąją koncerto dalį įspū
dingai pradėjo ragų garsais. Po 
kupiškėnų dainos “Unkšti ryte
lio” nuskambėjo dvi sutartinės 
dainos, atliekamos birbyne ir 
skudučiais, moterų vien skudu
čiais su padainavimu. Programą

paįvairino vyrų daina “Išariau 
takėlius”. Il-je dalyje vėl buvo 
šokami smagūs žemaitiški ir kt. 
regionų šokiai. Skambėjo ir su
valkiečių daina “Šią naktelę”. 
Vien moterų šokama pagal 
lumzdelių grojimą XX š. pra
džioje užrašyta “Mikita”.

Koncertą baigė Klaipėdos 
krašto smagiu “Galopu” ir 
bendrai su žiūrovais dar sudai
navo K. Vasiliausko ir S. Gedos 
dainą “Žemėj Lietuvos”.

Padėkos atsisveikinimo žodį 
tarė LN Kultūros komisijos vi- 
cepirm. B. Stundžia ir LN pirm. 
E. Steponas. Ansambliečių var
du kalbėjo pirmininkė ir išvykos 
organizatorė Renata Bareikienė.

Tą pačią dieną ansamblie
čiai išvažiavo į Montreal}, spėję 
pasigrožėti Niagaros kriokliu.

“Dijūtos” ansamblio To
ronte globos komiteto ir LN 
Kultūros komisijos vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką už pinigi
nę paramą: Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvo valdybai, 
ansambliui “Atžalynas”, KLB 
krašto valdybai, KLB Toron
to apylinkės valdybai, Tautos 
fondui, Toronto lietuvių pensi
ninkų klubui ir p. Jadvygai Ruk- 
šienei.

Taip pat dėkojame Toronto 
Prisikėlimo parapijai už gražias 
vaišes pietų metu ansamblio na
riams. Nuoširdus ačiū L. Na
mams už salės nuomą palankio
mis sąlygomis. Esame labai dė
kingi Vincui Paulioniui, prisi
ėmusiam didelę atsakomybę už 
visą transportą ir nakvynes ir 
taip nuoširdžiai dirbusiam. Vi
siems tautiečiams, kurie Toron
te priėmė svečius nakvynei nuo
širdus AČIŪ.

Genovaitė Bįjūnienė

Folklorinio Lietuvos ansamblio “Dijūta” vadovė dėkoja vienam iš kon
certo organizatorių VINCUI PAULIONIUI Toronte Nuotr. Č.K.J.

Ar mes buvome geresni?
Pasitinkant leidinį “Prisimenam ‘Aušrą’”. Papildymas.

Tai atsiminimai baigusių Kauno “Aušros”gimnaziją
Amerikoje, Littleton mies

telyje, Columbine mokykloje du 
mokiniai nušovė vieną mokyto
ją ir keletą mokinių. Tas įvykis 
pagarsėjo visame pasaulyje. Visi 
kaltina tuos mokinius sakydami: 
“Mūsų laikais tokių dalykų ne
pasitaikydavo”, atseit “mes bu
vome geresni!” Aš nenoriu su 
tuo sutikti ir štai kodėl!

Prieš kelerius metus buvo 
išleista knyga “Prisimename 
‘Aušrą’”, t.y. “Aušros” gimnazi
ją Kaune. Tai buvo rinkinys pri
siminimų, kurie buvo parašyti tą 
gimnaziją lankiusių senukų (64 
m. ir daugiau), kurie gyvena 
Vakaruose. Naujasis tos knygos 
papildymas kaupia straipsnius 
tų žmonių, kurie gyvena Lietu
voje.

Man beskaitant šią knygą

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - rrauihma;

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

Beauty 
of Summer.'. .■
With FINNAIR’s most convd^nt 
flights from Toronto to Vilnių**

■ rr j ‘ 1 ‘
vtu iicte>ini\.i yjuicivuy.

Vilnius from

(57 psl.), užkliuvo akis už 
straipsnelio “Vieninga klasė po 
bombos sprogimo”. Pacituosiu 
tik man reikalingą dalį.

“Vienas mūsų klasės išradė- 
jęs pagamino labai įdomiai vei
kiančias bombas, kurios, būda
mos šrato dydžio, numestos ant 
grindų sprogdavo, sukeldamos 
šūvio stiprumo garsą be pavo
jaus sužeisti. Aišku, kad mums 
visiems ‘knietėjo’ išprašyti sau 
bent vieną kitą šratelį, kad galė
tumėm prie progos ‘pagąsdinti’ 
kitus šokiuose ar kitur pramogų 
metu.

Mūsų išradėjas buvo dos
nus, ir prasidėjo sprogimai tai 
koridoriuje, tai šokių salėje. 
Vieną dieną kažkam iš klasiokų 
parūpo, kaip į tą garsą reaguotų 
praeiviai gatvėje. Visi puolėme 
prie langų ir iš trečio aukšto iš
kišę galvas stebėjome praeivius. 
Štai sprogimas, kažkas aiktelė
jo, kažkas sustojo, apsižvalgė ir 
toliau nuėjo. Antras sprogimas, 
vėl kažkas aiktelėjo ir staiga vie
nas iš mūsiškių sušuko:

- Vyrai, bus blogai, tas vy
riškis įėjo į mokyklą, kad tik ne
pasiskųstų direktoriui.

Visi atšokome nuo langų ir 
susėdome į suolus. Vietoje tvar
karaštyje nurodytos pamokos 
mokytojo į klasę atėjo klasės 
auklėtojas.

- Kokia gėda? Jūs vyresnės 
klasės mokiniai, o elgiatės, kaip 
mažgalviai ar chuliganai. Prašau 
prisipažinti, kas sugalvojote to
kius netikusius pokštus?

Aišku, mes bandėme įtikin
ti, kad tai ne mūsų klasės dar
bas, ir kad tai nieko pavojingo; 
tačiau auklėtojas su tuo nesuti
ko ir nurodė, kad mums jau
niems tai tik pokštas, o širdies 
ar nervų ligoniui gali būti labai 
pavojingas. O be to praeivis, ku
ris pasiskundė direktoriui, nu
rodė mūsų klasę”.

Toliau eina įdomus klasės 
vieningumo aprašymas, bet tas 
man nereikalingas.

Mano tikslas yra parodyti, 
kad tuo laiku (prieš 64 metus) 

. ir mes nebuvome “angeliukai”. 
Tačiau mes turėjome įžvalgių 
žmonių, kurie sugebėjo užkirsti 
kelią “pokštams”. Columbine 
mokyklos sargai ir vadovybė ne
sugebėjo užkirsti kelio nusikal
timui. Tikriausiai buvo papirkti 
arba nekreipė dėmesio į tai, ar
ba tiesiog neatliko tinkamai sa
vo pareigų.

Bronius Masiokas, 
aušrokas, baigęs 1935 metais

SKAimOJAi PASISAhOl
POLITINIS LIETUVOS KELIAS

Šia antrašte “TŽ” 1999 m. 23 
nr. buvo išspausdintas Henriko Kud- 
reikio straipsnis, kuriame jis pasi
sako prieš Lietuvos įstojimą į ŠAS 
(NATO). Gautas atsiliepimas, kurio 
esminę dalį čia pateikiame. Red.

Nemanau, kad reikia didelio 
karinio ar istorinio išsilavinimo su
prasti Lietuvos strateginę padėtį, 
ypatingai kai mūsų rytinių kaimynų 
kariuomenė repetuoja Baltijos 
kraštų “išlaisvinimą”. Kam rūpi 
Lietuvos nepriklausomybė ir laisvė, 
tas gerai supranta, kad NATO na
rystė yra pats svarbiausias jų garan
tas. Kiekvienas lietuvis žino, kad 
kelias į NATO nebus lengvas ir 
greitas, bet tai nereiškia, kad mes 
nesam pasiryžę tuo keliu keliauti 
tol, kol pasieksim pergalę.

Kas liečia JAV karininkų nuo
monę apie Lietuvos narystę į NA
TO, neteko girdėti iš jokių JAV 
karininkų, kad jie prieštarautų mū
sų narystei. Be to, reikia suprasti, 
kad ne NATO valstybių karininkai, 
bet jų civilinė valdžia šį klausimą 
sprendžia. JAV vyriausybė ne vieną 
kartą aiškiai pasisakė už Lietuvos 
NATO narystę. Klausimas liko tik, 
kada Lietuva bus šiai narystei pasi
ruošusi. Romas Kilikauskas,

JAV aviacijos atsargos 
pulkinin kas, Vilnius 

pastaba. Čia minimą 
praleisdamas kai kurias

Red. 
straipsnį, 
vietas, perspausdino “Lietuvos ry
tas” 1999.VI.29 laidoje skirtinga 
antrašte, ir straipsnio gale pažymė
jo, kad jo autorius esąs JAV kari
nių oro pajėgų atsargos pulkinin
kas. Mūsų žiniomis, H. Kudreikis 
yra lietuviškos spaudos bendradar
bis, pasirašantis šiuo slapyvardžiu ir 
nepretenduojantis į pulkininkus. Jo 
straipsnis “TŽ” buvo išspausdintas 
skyriuje “Pastabos bei nuomonės”. 
Laukiami ir kitokie pasisakymai.

SPORTAS IR LITAI
“TŽ” 1999.VI.15 savo skiltyje 

kritikavo Lietuvos valstybės apdo
vanojimą dviejų JAV juodukų - 
žaidėjų “Žalgirio” komandoje. Už 
tai jie gavo 5 mil. litų. Prezidentas 
juos apdovanojo IV laipsnio Gedi
mino ordinu.

Edvardas Šulaitis sako: “Visa
me pasaulyje profesionalų koman
dose žaidžia daugiau ar mažiau 
užsieniečių krepšininkų”. Aš to ne
neigiu, bet neteko girdėti, kad JAV 
prez. Clintonas dalintų jiems mili
jonus dolerių iš iždo ar segiotų or
dinus ant krūtinių už laimėtas rung
tynes, nes žaidėjus apmoka klubai 
pagal sudarytas sutartis metams ar 
ilgiau, bet ne valstybė.

Be to krepšinio komandų pajė
gumas ir garbė gali keistis dieno
mis, bet ne metais. Kaip pavyzdį 
galima paminėti Lietuvos rinktinę, 
kuri vieną dieną laimėjo rungtynes 
su Jugoslavijos rinktine - Europos 
čempione, o antrą dieną Lietuvos 
rinktinė su Saboniu priešakyje pra
laimėjo Čekijai, vienai iš silpnesnių 
Europos komandų.

Bendra išvada sporte labai pa
naši į politinę padėtį: du juodukai 
prisidėjo prie laimėjimo. Ta garbė 
truko porą savaičių. Juodukai gal 
žais kitoje komandoje. Naujas Lie
tuvos premjeras neišgalės mokėti 5 
milijonus ir “Žalgirio” garsas nutils.

Jau pats laikas Lietuvos vyriau
sybei apsispręsti, ar ji, besiskolinda
ma dolerius iš Tarptautinio valiutų 
fondo, ir parduodama valstybės 
nuosavybes užsienio bendrovėm, 
gautus pinigus išmoka užsienio 
krepšininkams? Ar jau ne laikas 
žiūrėti visos valstybės reikalų, ge
rinti ir kelti žemės ūkio bei pramo
nės gamybą, kad nereiktų impor
tuoti iš Lenkijos kopūstų, pomido
rų, sausainių, saldainių ir t.t.

Lietuvos prekybos balansas yra 
labai nuostolingas, biudžetą sunku 
suvesti be nuostolių - jis iš dalies 
balansuojamas už užsieniui parduo
damas nuosavybes. Tai reiškia, kad 
dalis pačios Valstybės nuosavybės 
pamažu išparduodama.

J. P. Kedys, Vilnius

RUBY REAL ESTATE ltd.
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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.

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.)

Advokatas

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.) Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

'fylfdLstra Travel________
& Services Ine.

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 j namus per vieną parą) *

* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *
* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *
Organizuojame grupę keliauti į Uetuvą rugpjūčio 14 dieną.

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

MARGUTIS______
į® PYSANKA-V.I.M. Ine.

4134 Dundas St West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

with convenient connections to your 
favourite destinations.

‘next day. 3

Toronto-Helsinki 17:30 08:15*

Helsinki-Toronto 13:20 14:50
Canada’s trusted

experts to Finland, 

Scandinavia, Baltics

and Northern Europe 

since CETfc1968

N*rvista ^A7/V/V/7/X?

Call us at Norvista, 416 222-0203

or toll free, 1 800 461-8651 or contact your travel agent today.
Retail registration number 4344263. Some restrictions apply. Taxes not included.

27 John Street (2nd Floor). Toronto (Weston), t Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas♦ Komisas 31A%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West,
Toroi ito, Ont. M6P 1A5 , 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

TIESIOG į VILNIŲ

ZHItfrfP* DRAUDIMAS,
4555 Hurontario St., Mississauga, °

You’re in good hands.Ont. L4Z 3M1 1

OOOo

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage”

planas sujungia namo ir automobilio
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

NAMO-AUTOMOBILIO-GYVYBĖS-TURTO DRAUDIMAI BEI “RRSP” PLANAI

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

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

ii MONTREAL
- Savo parapijoje esame įsteigę 

išeivijos lietuvių klierikų studijų 
fondą, kad galėtume ateityje pa
remti išeivijos lietuvius klierikus, 
pasiryžusius darbuotis mūsų tarpe. 
Prašome aukas tam reikalui aukoti 
mūsų parapijos vardu, nurodant au
kos tikslą. Šiuo metu tame fonde 
jau yra sutelkta $8,745.00. Norima 
tą fondą išugdyti, kad iš jo nuošim
čių būtų galima remti mūsų ateities 
klierikus.

- Lietuvoje vedamos beatifika
cijos bylos kankinių: arkiv. Teofi- 
liaus Matulionio, arkiv. Mečislovo 
Reinio ir vysk. Vincento Borisevi- 
čiaus. Melskime Dievą, kad Lietuva 
greitai susilauktų naujų šventųjų 
paskelbimo.

- Primenamas Toronto arki
vyskupijos įstatas santuokos reika
lu: norintieji tuoktis turi susitikti su 
savo parapijos kunigu ir tuo reikalu 
su juo pasikalbėti bent vienerius 
metus prieš numatomą santuokos 
datą bei atlikti reikiamą santuokai 
pasiruošimą. Jei kuris iš busimųjų 
sutuoktinių jau yra kokia nors for
ma tuokęsis anksčiau (išskyrus naš
lystės atvejį), tai kunigas negali su 
juo tartis dėl santuokos datos, kol 
nėra gautas santuokai leidimas iš 
arkivyskupijos.

- Mišios, liepos 18, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną Dau- 
sienę (VI metinės); 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10 v.r. už a.a. Antaniną 
Kančaitienę-Marcinkienę ir Karolį 
Marcinkų; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje 3 v.p.p. už Strolių ir Bar
tuliu mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos vyksta kas sekma

dienį 11.15 v. ryto. Pranešame iš 
anksto, kad pamaldų rugpjūčio 1 d. 
nebus. Pamaldos rugpjūčio 8 d. bus 
su Šv. Komunija.

- Praeito ketvirtadienio rytą, 
liepos 8, staiga mirė a.a. Ema Štur- 
mienė, sulaukusi 79-tojo gimtadie
nio. Velionė Ema Šturmienė-Usval- 
taitė gimė 1920 m. liepos 8 d. Kara- 
polio kaime, Tauragės apskrityje. 
Paliko liūdinčius: sūnų Petrą ir 
marčią Irmą; vaikaičius Kristupą ir 
Loretą; provaikaičius Emiliją ir Ju
liją; seseris Ievą Jankauskienę, 
Madzę Kiršonienę ir Leną Juknie
nę, brolius Jurgį, Andrių ir Juozą. 
Velionė palaidota liepos 10 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse po gedulinių 
pamaldų Turner ir Porter koplyčio
je. Sekmadienį, liepos 11, pamaldų 
metu malda bei giesme ji buvo pri
siminta. Petras Šturmas yra Išgany
tojo parapijos vargonininkas ir cho
ro vedėjas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo V. Lapaitienė.

Keltuvo vajui $50 aukojo A. 
M. Empakeriai (a.a. Michalinos 
Dausienės VI mirties metinių 
atminimui).

Kun. A. Lipniūno Jaunimo 
centrui $50 aukojo A. M. Em
pakeriai (a.a. Michalinos Dau
sienės VI mirties metinių atmi
nimui).

A. a. Michalinos Dausienės,
mylimos mamos, šešerių metų 
mirtes prisiminimui (1993.VII. 
18) duktė Aldona ir žentas Me
čys Empakeriai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Anapilio vaikų darželio auklėtiniai su mokytoja Loreta Dauginiene iš anks
to visus kviečia į savo gegužinę, kuri įvyks rugpjūčio 8, sekmadienį, Vasa- 
goje po 10 vai. Mišių prie Gerojo Ganytojo šventovės

PAČIŲ PRISKINTOS

$2.05 svaras

Whittamore’s Farm
ŽIRNIAI/AN KETINIAI ŽIRNIAI IR ŽALIOS BEI GELTONOS PUPOS

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

TEL. 905 294-3275

- “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, sekmadieniais į 11 v.r. Mi
šias yra kviečiami ir apylinkėje gy
venantys lietuviai.

- Liepos 11d. “Kretingos” sto
vyklavietėje prasidėjo lietuviškai 
nekalbančių lietuvių kilmės vaikų 
stovykla. Liepos 10 d. pasibaigė lie
tuviškai kalbančių vaikų stovykla, 
kuriai vadovavo kun. E. Putrimas ir 
S. Kuliavas, talkinami didelės gru
pės programų vadovų, vaikų prižiū
rėtojų bei maitinimo personalo.

- Santuokai ruošiasi Lynn Pod- 
sadecki ir Steve Leitch.

- Liepos 10 d. palaidota a.a. 
Teresė Galinienė, 91 m. Paliko 
dukrą Juliją Macijauskienę ir sūnų 
Tadą su šeimomis ir seserį Petronė
lę Poškienę. Toronte iš Šv. Judo 
parapijos palaidota a.a. Danutė 
Sikk, Aldonos Bričkuvienės sesuo. 
Acron, OH, mirė Aldona Paliūnie- 
nė, Adelės Čalutkienės dukterėčia.

- Kanados lietuvių katalikų 
centro rengiama maldininkų kelio
nė į Midland’o Kanados kankinių 
šventovę įvyks rugpjūčio 1 d. Auto
busas nuo parapijos išvyks 12 v.r. ir 
grįš 7 v.v. Kelionės kaina $17. Ren
gėjai kviečia visus naudotis autobu
su, nes jo neužpildžius susidaro ne
mažas nuostolis.

- Mišios sekmadienį, liepos 18:
8.15 v.r. už a.a. Vladą Kulmaticką;
9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegužienę - 
1 metinės; 10.15 v.r. už a.a. Oną 
Skukauskienę - 9 metinės, už a.a. 
Vaitiekų ir Bronę Karasevičius, už 
a.a. Salomėją Pundžiuvienę; 11.30 
v.r. už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, lie

pos 11 dalyvavo 178 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Kostas Baltutis 
iš Mažeikių, Viktoras Baltutis iš Se
dos, Leonas Baltutis iš Sudbury, 
Gintautas Garbalis iš Vilniaus, Vy
tukas, Frank, Aleksandra, Katryna, 
Shirley, Ernie ir Adam Baltučiai iš 
Niujorko, Loreta, Danielius ir Alys
sa Dalindos iš Caymon Islands, Ro
mas ir Marija Dambrauskai iš 
Australijos. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN valdy
bos narė L. Pocienė.

- Toronto Lietuvių Namų poil
sio stovykla rengiama Tėvų pranciš
konų vasarvietėje “Kretinga” Vasa- 
goje rugpjūčio 7-14 d.d. Informaci
jos ir registracijos reikalu kreiptis j 
A. Sukauską tel. 416 614-7739 arba 
E. Bartminą tel. 416 249-0490.

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

- Čia liepos 6 d. koncertavusi 
Alytaus “Dainava” Lietuvių Na
mams paliko daug nuoširdžių linkė
jimų gražiai ir toliau darbuotis.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejų aplankė Kanados 

lietuvių jaunimo sąjungos pirminin
kas Matas Stanevičius, ieškodamas 
KLIS istorinių žinių, kad jas galėtų 
pateikti Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungų pirmininkų suvažiavime 
Vokietijoje. Jam buvo paruošta 
trumpa organizacijos istorija nau
dojantis archyve esančiais doku
mentais. Bus galima tarptautinio 
kongreso dalyviams parodyti, kiek 
Kanados lietuviai prisidėjo organi-
zuodami pirmąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą ir pasaulinę lie
tuvių jaunimo sąjungą.

Išeivijos lietuvių klierikų 
fondui $30 aukojo Č. Javas.

Folklorinio Lietuvos ansamblio “Dįjūta” vyrai skudučiuoja koncerte Toronto Lietuvių Namuose Ntr. Č.K.J.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas
kutinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 27 d., o poatostogi- 
nis numeris - rugpjūčio 17 d. 
Atostogų metu neveiks redakci
ja ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 10 d.

Lietuvių pamaldos Kana
dos kankinių šventovėje Mid- 
lande, organizuojamos Kanados 
lietuvių katalikų centro, įvyks 
rugpjūčio 1, sekmadienį. Kry
žiaus keliai bus einami 2.30 
v.p.p. ir atnašaujamos Mišios 
šventovėje 3 v.p.p. Per pamal
das giedos Lietuvos kankinių 
šventovės Mississaugoje choras. 
Organizacijos iškilmėje žada 
dalyvauti su vėliavomis. Pamal
dos bus baigtos trumpu susikau
pimu prie Lietuvos kankiniams 
atminti lietuvių pastatydinto kry
žiaus. Visų aplinkinių lietuvių 
parapijų tikintieji kviečiami pa
maldose gausiai dalyvauti. Inf.

Gegužinė Vasagoje, rengia
ma Anapilio vaikų darželio, 
įvyks, rugpjūčio 8, sekmadienį, 
po 10 v. ryto Mišių prie Gerojo 
Ganytojo šventovės. Bus šilti 
pietūs, kava, užsiėmimai vaiku
čiams, loterija ir smagi muzika. 
Kviečiami visi - dideli ir maži - 
šiame renginyje dalyvauti. Inf.

Lietuvių fronto bičiulių ren
giama 43-čioji lietuviškų studijų 
savaitė “Dainavoje”, MI, įvyks 
rugpjūčio 8-14 d.d. Bus svarsto
mos visuomeninės veiklos aktua
lijos bei planai, apžvelgiama da
bartinė Lietuvos būklė. Su pa
skaitomis ir pranešimais atvyksta: 
prof. V. Samonis iš Toronto, inž. 
Alg. Stepaitis, pik. D. Skučas, 
Alg. Gečys, adv. P. Žumbakis, J. 
Pabedinskas, Vyt. Volertas, dr. 
Vyt. Bieliauskas, V. Maciūnas, 
dr. K Ambrozaitis ir kt. Suvažia
vimo metu įvyks “Į Laisvę” fondo, 
Lietuviškų studijų centro ir Lietu
vių fronto bičiulių tarybos posė
džiai. Bus ir jaunimo atstovų 
svarstybos, įdomios vakarinės 
programos ir pabaigai - literatū
ros bei muzikos vakaras. Regist
ruotis ir kambarius užsisakyti ga
lima skambinant M. Petrulienei 
tel. 734-953-9182, arba J. Vasa
riui 330 644-7411. J.B.-inf.

Vincas Kolyčius, ilgametis 
charizmatinio judėjimo darbuo
tojas, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos veikėjas, Lietuvą pradė
jęs lankyti 1989 m., šiemet ge
gužės-birželio mėn. joje viešėjo 
septintą kartą. Jis tenai jau dau
gelio pažįstamas kaip misijinių 
tikslų siekiantis savanoris. Be 
nuolatinės veiklos “Gyvųjų ak
menų” bendruomenėje, be susi
tikimų su dvasininkais ir jauni
mo vadovais, šių metų viešnagė
je V. Kolyčius davė išsamius po
kalbius spaudai (“XXI amžiaus, 
nr. 50, 1999.VI.25 ir “Kauno 
diena”, nr. 141, 1999.VI.19), iš 
kurių aiškėja jo pažiūros, gyve
nimo linkmė ir vykdomi užmo
jai. Į Torontą grįžo ne tuščiomis 
- iš laikraščių redakcijų bei kny
gų leidyklų parsivežė naujausių 
leidinių, dar daugiau įspūdžių 
apie tėvynę, kurioje žiburėlių 
kaskart vis daugiau matyti.

Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $200 - J. V. Margis; po 
$100 - L. Pilipavičius, M. Igna
tavičius, D. Garbaliauskienė, J. 
Driaunevičius, L. Zubrickas (už 
dukrą Eleną Zubrickaitę), A. 
Daniliauskas, KLB Toronto 
apylinkės v-ba, V. Šukienė, A. 
Juozapavičius (už Arą Petraus
ką), K. Norkus; $75 - S. G. No
reika; $50 - A. Bričkus; $30 - J. 
Valiulis; $20 - A. Rubinas.

“Dainava” - liaudies dainų 
ir šokių ansamblis iš Alytaus (iš 
tikrųjų tik jo nedidelė dalis), 
vykdamas į Tarptautinį folkloro 
festivalį Drummondville, Que., 
liepos 6 stabtelėjo Toronte. An
sambliečiai, globojami KLB To
ronto apylinkės valdybos narių, 
prel. J. Staškevičiaus bei kitų 
veikėjų, aplankė Anapilio sody
bą Mississaugoje, joje įsikūru
sius “Tėviškės žiburius”, Lietu
vos kankinių šventovę, KLB 
muziejų, Šv. Jono lietuvių kapi
nes, kitas lietuviškas institucijas 
bei žymesnes Toronto vietoves. 
Vakare Lietuvių Namuose jie 
davė puikų koncertą, kuris su
traukė apie 300 tautiečių, labai 
palankiai ir pakiliai įvertinusių 
dainaviečių šoktus šokius, dai
nuotas dainas - visą muzikinę, 
judrią ir nenuobodžią progra
mą. Po koncerto ir vaišių sve
čiai išvyko į Kvebeko provinciją.

Medžiotojų ir žūklautojų 
klubo “Tauras” nuosavybėje, 
Parry Sound, Ont. apylinkėje, 
l1/? km ilgumo elektros linijos 
statyba artėja prie užbaigimo - 
pastatyta 10 stulpų iš 17. 
Sekantis darbas bus ant tų stul
pų pakabinti elektros laidus. Vi
są darbą atlieka specialistas - 
kontraktorius su pagalbiniu 
kontraktoriurų, Darbo finansa
vimas buvo užtikrintas specia
liais narių mokesčiais, o ypač 
Lietuvių kredito kooperatyvo 
“Parama” $5,000 auka.

J. V. Šimkus, 
klubo pirmininkas

A. a. Natalijos Trečiokienės 
atminimui buvę otaviškiai - V. 
Kubilienė, K. Povilonienė, V. 
Šukienė, J. Rimšaitė, L. Dau
nienė, V. B. Palilionis - suauko
jo $260. Visiems dėkoja KL 
fondas.

XI-sios Lietuvių tautinių šo
kių šventės rengimo komiteto po
sėdis įvyko birželio 12 d. Anapi
lyje. Dalyvavo iš JAV atvykusios 
Tautinių šokių instituto pirminin
kė Nijolė Pupienė ir JAV atstovė 
šios šventės komitete, X-sios 
šventės pirmininkė Jūratė Bud
rienė, ir apie 20 įvairiomis sriti
mis besirūpinančių narių. Pirmi
ninkavo Ramūnė Jonaitienė, iždo 
pranešimą padarė kopirmininkas 
Vincas Piečaitis. Vicepirmininkė 
ir renginių vadovė Rūta Žilinskie
nė pranešė, kad susipažinimo va
karo patalpomis “The Docks” ne
bus galima naudotis, nes ten ne
pilnamečiai nepriimami po 9.30 
v.v. Posėdyje aptartos kitos gali
mybės; bus dar tariamasi su KL- 
JS-gos valdyba. Pranešimai iš
klausyti ir diskutuoti apie šventės 
kitų renginių eigą ir ruošą. Jau 
pasirašyta sutartis su šventės pa
grindiniu viešbučiu “Regal Cons
tellation”, kur vyks pokylis bei ki
ti renginiai ir veiks informacijos 
centras. Taip pat sumokėti užsta
tai už areną “Hershey Centre”, 
kur vyks repeticijos birželio 30 ir 
liepos 1 d.d. Šventė bus liepos 2 d.

Meno vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai pranešė, kad jau užsi
registravę 1888 šokėjai. Tautinių 
šokių mokytojų kursai įvyks Dai
navoje š.m. rugpjūčio 15-22 d.d. 
Jau baigtas paruošti muzikinis 
įrašas ir netrukus bus išsiuntinėti 
šventės choreografijos vadovėliai. 
Sekantis bendras rengimo komi
teto posėdis įvyks š.m. spalio 2 d. 
XI LTŠS būstinės adresas: 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1T3, Canada. Tel. 905 275- 
6505, faksas 905 275-6755. Elek
troniniu paštu galima kreiptis 
jonaitis@pathcom.com arba 
karasiejus@hotmail.ca Inf.

REIKIA moters, kuri padėtų pri
žiūrėti senyvą motiną. Skambinkite 
tel. 905 844-7000.

Liepos 24, šeštadienį, 9 v.r. už 
mirusias šv. Onos dr-jos nares bus 
Mišios, po kurių - pusryčiai.

Aušros Vartų parapijos choras 
vad. L. Džinčeradze, sekmadienį, 
liepos 11, giedojo St. Donat švento
vėje. Po to choristai susirinko Vili
jos ir Ryčio Bulotų vasarvietėje Lac 
Archambault gegužinėn.

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
iš Klyvlando atostogauja Saint-Mi- 
chel jėzuitų vasarvietėje. Sekmadie
nį, liepos 11, Aušros Vartų švento

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

Įvairios žinios
Apdovanojimai. Valstybės die

nos proga Lietuvos prezidentas 
V. Adamkus dekretu (1999.VII.- 
8) skelbia apdovanotųjų sąrašą, 
kuriame, be kitų, (žiūr. 1 psl.) ap
dovanoti dar šie išeivijos veikėjai: 
dr. V. J. Bieliauskas - DLK Ge
dimino 4-ojo 1. ordinu; A. Banio
nytė, V. Bartusevičius, J. Krali- 
kauskas, dr. A. Pacevičius, A. 
Vaičiūnas - visi DLK Gedimino 
5-ojo 1. ordinu.

Gana gerą nuomonę apie 
Lietuvą pareiškė Thomas Urban 
“Sueddentsche Zeitung” laikraš
čio 1999 m. birželio 2-3 d.d. lai
doje. Lietuva kaip “kylantis kraš
tas” pradeda skinti pirmuosius 
nuoseklios politikos, laisvų rinkų, 
ūkinių reformų ir orientacijos į 
Vakarus vaisius. Straipsnyje rašo
ma apie tūkstančius turistų Vil
niuje, kurie landžioja siauromis 
senamiesčio gatvelėmis, grožisi 
baroko šventovėmis, sėdi lauko 
kavinėse. Jokios abejonės - Vil
nius po daugelio skaudžių metų 
atsigavęs. Miesto susisiekimas 
per pastaruosius trejetą metų at
naujintas, aikštės ir alėjos naujai 
įrengtos. Gausios šventovės, sie- 
nieji rūmai dar tvirtai stovi. Už 
iniciatyvą atnaujinti miestą dėko
jama burmistrui Rolandui Paksui, 
42 metų amžiaus akrobatiniam 
lakūnui, tapusiam pilotu dar so
vietiniais laikais. Populiarus kraš
to prezidentas Valdas Adamkus, 
“didysis ryšininkas”, kuo ir JAV 
prezidentas Ronald Reagan bu
vęs pavadintas, pakvietė R. Paksą 
sudaryti naująją vyriausybę. Atsi
statydinęs Vagnorius ekonominė
je srityje vis dėlto laikomas tikru 
lietuvių ūkinio persitvarkymo tė
vu. (Straipsnį parinko Le Kro.).

VIDURINIO amžiaus moteris ieš
ko pigaus kambario. Skambinti tel. 
416 535-4183 iki 9 v.r. arba palikti 
žinią.

NAMŲ REMONTUS visada apsimo
ka patikėti geriems specialistams. 
Skambinti Zeniui bet kuriuo metu 
tel. 905 301-7513 arba 905 301-3729.

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.
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 Jau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

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). 

vėje aukojo Mišias ir pasakė pa
mokslą.

Omer Cote, žymus Kvebeko 
teisininkas ir visuomenės veikėjas 
birželio 15 d. mirė Sacre-Coeur li
goninėje, Montrealyje, sulaukęs 93 
m. amžiaus. Velionį gerai prisime
na pirmieji pokario išeiviai, ku
riems jis daug padėdavo ir vėliau 
noriai dalyvaudavo lietuvių rengi
niuose.

Atitaisymas. “TŽ” 27 nr. pa
skelbtas ansamblis “Jorė” turi būti 
“Dijūta”.

FAX: 766-1349

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

“The Canadian Jewish 
News” š.m. liepos 1 d. laidoje 
paskelbė L. Krichevsky straips
niuką, pavadintą “Izraelio am
basadorius sukėlė pyktį Lietu
voje”. Rašoma, kad Oded Ben 
Hur, gyvenantis Rygoje ir kaip 
ambasadorius veikiantis Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje, pasa
kė, kad šiems kraštams, ypač 
Lietuvai, būsią sunku jungtis į 
naująją Europą, jeigu jie steng
sis pamiršti karo meto praeitį ir 
viešai nepripažins savo vaid
mens žydų naikinime (Holo
caust). Tai jis pareiškęs Lietu
vos žydų bendruomenės suruoš
tuose pietuose atvykusiai JAV 
žydų delegacijai.

Lietuvos seimo pirmininko 
pavaduotojas Romualdas Ozo
las po to spaudos atstovams sa
kęs, kad Ben Huro tikslas esąs 
nustatyti žydus prieš lietuvius ir 
suniekinti Lietuvos valstybę. 
Ben Huro apkaltinimas nuaidė
jo iki Simon Wiesenthal’io cent
ro, kuris skelbia Lietuvą, tapu
sią Europoje pirmaujančiu na
cių kolaborantų rojumi. Tuo 
tarpu Lietuvos politikai kelia 
reikalavimą atšaukti Ben Hurą 
iš ambasadoriaus pareigų. S.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

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

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

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.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis skambinant tel. 416 979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Palikti 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų, 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreiptas di
desnis dėmesys.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų instituci
jų bei organizacijų yra jau 49 me
tų sulaukę “Tėviškės žiburiai” - 
plačios apimties savaitraštis. Ra
šydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o 
“Tėviškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis palikimas 
“Tėviškės žiburiams” bus pras
minga parama ir visai lietuviškai 
veiklai. Adresas: “Tėviškės žibu
riai”, 2185 Stavebank Rd., Missi
ssauga, Ont., L5C 1T3, Canada.

“TŽ” leidėjai

mailto:jonaitis@pathcom.com
mailto:karasiejus@hotmail.ca

