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Teritorijos ir istorijos
Valstybės, jei tik pajėgia, stengiasi praplėsti savo 

teritorijas. Ir mūsų XIV šimtmečio Lietuva veržėsi į ry
tus, kur buvo daugiau galimybių prie valstybės prijungti 
didesnius žemės plotus. Neišnyko veržimasis nė šiais lai
kais. Kas tik pajėgesnis, didina teritorijas, siekia pirma
vimo.
v IUOLAIKINĖS pretenzijos j teritorijas dažniausiai 
C? aiškinamos istoriniu pagrindu. Ryškus pavyzdys - 

pokarinės Lenkijos pasistūmėjimas į vakarus. Ne kas 
kita ir Vilnijos bei Klaipėdos krašto grįžimas į Lietuvą. 
Kalbame nemažai ir apie Mažąją Lietuvą bei Rytprūsius, 
nes lietuvių pretenzijos į tas žemes turi aiškų istorinį pa
grindą. Tačiau pastarasis klausimas šiandien gana painus 
- vis dėlto nepamirštinas ir judintinas. Rytuose - nema
žas darbas nustatyti valstybinę sieną su Gudija. Preten
zijos į kai kurias vietoves tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės 
ir istoriniu, ir etnografiniu požiūriu gana sudėtingos, kai 
ilgą laiką būta kartu, ir dabartiniuose pasieniuose tauti
niu atžvilgiu gyventojų sudėtis labai mišri. Tad nieko 
nuostabaus, jei dėl to kyla įvairių nesutarimų, o žmonių 
apsisprendimą kuo būti dažnai riboja ir saisto ne tauti
niai, bet ekonominiai arba parankumo bei patogumo mo
tyvai. Tačiau kaip ten bebūtų, sieną ženklinantys stulpai 
bus pastatyti, ir nepriklausomos Lietuvos teritorija žemė
lapių sudarinėtojams nebekels neaiškumų. Tai svarbus 
dalykas valstybių pastovumui ir tvirtėjimui. Ginčytinos 
vietos visada kelia aštrių problemų, blogina kaimyninius 
santykius, eikvoja daug brangaus laiko ir energijos, kuri 
galėtų būti panaudota kitiems tikslams.

Nustačius su kaimynais sienas, Lietuvai bent 
tuo tarpu teritorijos klausimas nebeturėtų būti 
aktualus. Liks betgi dar daug kitų svarbių valsty
binių klausimų, kurių sutartimis su kaimynais išspręsti 

neįmanoma. Reikės ne ministerių parašų, bet stipresnio 
visų ugdymosi, skatinančio aiškiau suvokti tautos nykimo, 
išlikimo ar augimo priežastis. Valstybės teritorija - tai lyg 
tuščias kambarys, kuris paprastai būna kuo nors pripildo
mas, jei jame gyvenama. Kuo ir kaip toji tuštuma pripil
doma, ir sudaro tikrovišką valstybės vaizdą. Lietuvos 
spauda dažnokai užsimena apie kažkokius liūnus, kuriuo
se daugeliui tenka klampoti ir iš jų gelbėtis. Šita simboli
ka tikrai nejauki ir nemažai pasakanti. Nėra abejonės, 
kad tarp tų liūnų daug kas mato ir šviesesnių kalnelių - 
senų svajonių išsipildymus. Taigi gyvenimas išsivinguria- 
vęs visaip žvelgiant j jį socialinio tvarkymosi akimis. O 
kaip su kitomis sritimis? Kažko lyg trūksta - į tuščią kam
barį suvelkami ne tokie daiktai, kurie būtų lietuviams bū
dingi. Velkama ir velkama, perkraunama neišmanant ar 
kitus aklai pamėgdžiojant. Ir visa tai tyliai vis kalba ir kal
ba, kad nei teritorijos, nei istorijos nieko nepadės kraštui, 
jei gyvybinė samprata apie savųjų žemių išlaikymą bus ty
čia ar netyčia iškreipiama kitų reikalų naudai. Pietryčiuo
se ir pačioje Lietuvos sostinėje mes turime atlikti dar 
labai daug misijinių uždavinių. Ir tai savoje teritorijoje. 
Pirmiausia turime susigrąžinti istorijos raidoje prarastą 
savąjį žmogų, kuris daugeliu atvejų yra daug brangesnis 
už žemės plotus. Atskirų sričių ar vietovių atlietuvinimo 
klausimas šiandien turėtų būti pats aktualiausias reikalas. 
Sutelktinė veikla turėtų išsilieti įvairiais švietimo ir kultū
ros būdais, ir tai kuo plačiausiu mastu. Kaip ir ką daryti, 
kur ir kiek aukoti ir pasiaukoti turėtų pirmiausia išeiti iš 
orientacijos tų sričių, kurios tą būtiną misiją pradėtų vyk
dyti. Visiems kitiems tektų tik tas pastangas nuoširdžiai 
remti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

į KANADOS ĮVYKIAI 

Otavos liberalai atsinaujino
Min. pirmininkas savo ant

rosios kadencijos vidury, kada 
gandai pradėjo sklisti, kad jis 
ruošiąsis išeiti j pensiją, pertvar
kė savo ministerių kabinetą. 
Tuo buvo duota suprasti, kad J. 
Chretien tvirtai valdo savo par
tiečius, rimtai pats ruošiasi se
kantiems rinkimams, ir spėjami 
kandidatai į jo vietą, kaip minis
terial P. Martin ar A. Rock, tu
rės dar ilgiau palaukti. Spaudos 
konferencijoje paklaustas apie 
ateities planus, J. Chretien ap
vainikavo šį savo politinį ėjimą 
entuziastingu “man mano dar
bas labai patinka!” Iš tikrųjų 
ministerių kabineto pertvarky
mas atrodo daugiau dekoratyvi
nis, negu rimtas politinės kryp
ties pakeitimas. Patys svarbiau
si postai, kaip finansų, gynybos, 
užsienio reikalų, sveikatos, tei
singumo, darbo, žemės ūkio ir 
10 kitų, palikti tiems patiems 
ministeriams; 6 ministeriams su
keisti ministerijų portfeliai, 
įvesdinti tik 5 nauji ministerial 
vietoj 5 atleistųjų (4 iš jų silpno
kai atliko savo darbą, penktas 
paskirtas į diplomatinį postą).

Naujosios Skotuos rinki
mus liepos 27 laimėjo konserva
toriai, kurių vadovas John 

Hamm perėmė premjero parei
gas iš liberalų vadovo R. Mac- 
Lellan. Parlamente konservato
riai turės 29 vietas (+16), abso
liučią daugumą, naujieji demok
ratai (NDP) turės 12 (-7), ir li
beralai pasiliko su 11 vietų (-8). 
Konservatoriai gavo 39.2% gy
ventojų balsų, gi kitos dvi parti
jos gavo po maždaug 29.9%. 
Rinkimų vajaus dėmesio centre 
buvo biudžeto subalansavimas - 
liberalai norėjo deficitą dar pa
didinti, gi konservatoriai paža
dėjo (tarp 243 kitų pažadų) 
stengtis jį mažinti. Naujasis 
premjeras yra 61 metų amžiaus 
gydytojas iš New Glasgow. Kon
servatorių pergalė nebuvo iš 
anksto pranašauta ir todėl daug 
kas buvo nustebinti rinkimų re
zultatais.

Greitkelio 401 tarpas tarp 
Londono ir Chatham, Ontario, 
pasirodo yra labai pavojingas 
automobilistams. Per šešis 1999 
metų mėnesius šiame 66 km 
ruože įvyko 150 auto nelaimių, 
žuvo 14 žmonių. Kol kas dar ne
aišku, kodėl tiek daug nelaimių 
čia įvyksta, bet jau daug vairuo
tojų mėgina šį kelio tarpą ap
lenkti kitais keliais. Kaltinama

(Nukelta į 8-tą psl.)

Tai buvo prieš dešimt metų (1989.VIII.23), kai lietuviai, latviai ir estai, susikabinę rankomis išsirikiavo 
Baltuos kelyje, vieningai reikalaudami laisvės savo kraštams. Antano Gudelevičiaus nuotraukoje matyti 
Marųampolės Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos kolektyvas, dalyvavęs Baltuos kelyje

Stambieji lietuvių renginiai Vokietijoje
Lietuvių chartos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 50-tis, pastarosios veikėjų 
suvažiavimas, Lietuviškų studijų savaitė. Tose iškilmėse dalyvavo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, vyskupas Paulius Baltakis, OFM, PLB pirmininkas inž. Vytautas 

Kamantas, Lietuvos diplomatai, aukšti vokiečių pareigūnai, menininkai iš Lietuvos

KAZYS BARONAS
Lietuvių chartos 50-čio su

kakties minėjimas įvyko 1999 
m. liepos 17 d. Vokietijos lietu
vių politinio, tautinio ir kultūri
nio gyvenimo centre - Vasario 
16-sios gimnazijoje, tačiau iškil
minga akademinė dalis bei me
ninė programa įvyko miestelio 
“Buergerhaus” didžiojoje salė
je. Nepaisant karšto oro, susi
rinko apie 600 svečių. Salė buvo 
užpildyta iki pat pakraščių.

Papuoštoje scenoje “PLB 
50 m.” tautinėm spalvom em
blema, 30 valstybių vėliavom 
(tuose kraštuose gyvenama lie
tuvių!) sėdėjo Vilniaus M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos 
smuikininkai. Vysk. Pauliui Bal
takiui, OFM, sukalbėjus invo- 
kaciją, jauni Vilniaus smuiki
ninkai atliko Fr. Schuberto 
“Avė Maria” (aranž. V. Bagdo
no) ir L. Bocerini “Menuetą”.

Vokietijos LB-nės krašto 
valdybos pirm. Antanas Šiugž- 
dinis, jn., pasveikino dalyvius 
lietuviškai, ir tęsė vokiškai nu
rodydamas lietuvių atvykimo 
priežastis Vokietijon. Lietuviai 
galvojo grįžti į tėvynę, nes juk 
tai žadėjo Atlanto charta. Deja, 
Lietuva liko Sov. Sąjungos oku
puota, tad teko rūpintis lietuvy
bės išlaikymu, steigiant lietuviš
kas organizacijas, kultūrines 
įstaigas, jų tarpe jau beveik 50 
m. gyvuojančią Vasario 16-sios 
gimnaziją. PLB pirm. inž. Vy
tautas Kamantas, apžvelgęs per 
50 metų pasiektus laimėjimus 
įvairiose srityse dėkojo aukš
tiems Vokietijos pareigūnams 
už paramą lietuviškai gimnazijai 
ir beveik 100,000 lietuvių pri
ėmimą 1944 m. Vokietijoje.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus 
(spausdinama atskirai!).

Smuikininkų grupė atliko J. 
Naujalio “Lietuva brangi” 
(aranž. Krevnevičiaus), V. Ku
dirkos valsą “Varpelis” ir V. 
Krevnevičiaus maršą “Kalvelis” 
(įpintas maršas “Du broliukai 
kunigai...”).

Gausūs sveikinimai
Hessen’o krašto parlamen

to (sostinė Wiesbaden, jos ribo
se yra lietuvių gimnazija) pirm. 
Klaus Peter Moeller pasidžiau
gė, kad tokia didelė iškilmė 
vyksta Hessen’o krašte ir jame, 
stipriose dir. A. Šmito rankose, 
gyvuoja lietuviška mokslo įstai
ga. Lietuva buvo ir liko priklau
santi Europai, savo šaknimis 
įaugusi vakarų kultūroje. Tai 
esą rodo ir šis Vilniaus jaunų 
smuikininkų pasirodymas.

Hessen’o krašto kultūros ir 
švietimo vicemin. dr. H. Muel- 
ler-Kinet, pasveikinęs dalyvius, 
apgailestavo, kad mažai žmonių 
žino apie Baltijos kraštus, nors 
jie priklauso Vakarų Europai 
(tai pasekmės Sov. Sąj. okupaci
jos, K.B.). Priminęs Vasario 16- 
sios gimnaziją, vicemin. pa
reiškė, kad ji turi būti ir toliau 
tiltas tarp Vokietijos ir Lietu
vos. Priminė 1945 m. Rytprūsių 
vaikų kelią į Lietuvą. Joje išba
dėję vaikai nebuvo atstumti 
lietuvių ūkininkų. Nepilname
čiai, dažnai su motinom, rasda
vo prieglaudą, duoną, nepaisant 
pavojaus iš komunistinės val
džios. Jis atvežęs iš Wiesbaden’o 
teisinę gimnazijos tolimesnės 
egzistencijos pažymą, suteikian
čią gimnazijai valstybines teises. 
Palinkėjo gimnazijai sėkmės. 
(Tlio būdu Vasario 16-ji gimnazi
ja nustojo lietuviško veido).

Europos parlamento atsto
vas (nenugirdau pavardės) pasi
džiaugė Lietuvos dešimties me
tų laisve. Okupacijos laikotar
pyje lietuviška mokslo įstaiga 
buvusi lietuvišku žiburiu laisva
jame pasaulyje. Lietuvos įsijun
gimo į Europos sąjungą klausi
mas būsiąs keliamas rudenį 
Helsinkyje, o Ignalinos jėgainė 
negali būti užtvara įsijungimui į 
europines ir transatlantines 
struktūras. Savo kalbą Europos 
parlamento narys baigė lietuviš
kai, linkėdamas “gero savaitga
lio” ir už tai susilaukė stipraus 
plojimo.

Padėkos žodis
Akademinę dalį baigė PLB 

pirm. V. Kamantas, dėkodamas 
vokiškai už atvežtą lietuviškai 
gimnazijai pažymą bei linkėji-

Lietuvių iškilmėse Vasario 16 gim
nazijoje Julija Šiugždinytė įteikia 
rožę Lietuvos prezidento žmonai 
ALMAI ADAMKIENEI

mais ir lietuvišku “ačiū” visiems 
dalyviams, o Vokietijos LB val
dybai ir jos nariams už puikiai 
suruoštą Lietuvių chartos 50-čio 
minėjimą.

Pabaigoje smuikininkų gru
pė iš Vilniaus, vad. A. Krevne
vičiaus, atliko F. Mendelsono, 
J. Brahmso, St. Šimkaus, Sc. 
Joplino ir kt. kompozitorių kū
rinius. Grojant smuikų grupei 
visi dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną. Deja, padaryta didelė 
klaida - nebuvo sugiedotas Vo
kietijos himnas.

Kruopštus darbas
Vokietijos LB krašto valdy

ba, Huettenfeld’o lietuviai, atli
ko milžinišką darbą. Kaip tos 
darbo bitelės triūsė moterys - 
M. Dambriūnaitė-Šmitienė, O. 
Šiugždinienė, likusios mokinės, 
vyrai - A. Šmitas, A. Jankūnas, 
A. Šiugždinis, V. Damijonaitis 
ir kt. Juk iškilmės paruošimą 
reikėjo pradėti prieš gerą pus
metį - rašyti laiškus, prašyti 
PLB kraštų valdybų ir organiza
cijų parodai reikalingų nuotrau
kų (parodą puikiai suruošė M. 
Dambriūnaitė - Šmitienė, pade
dant gimnazijos mokinių).

Iškilmės baigtos sekmadie
nį, liepos 18, aukojamom vysk. 
Pauliaus Baltakio Mišiomis ir 
bendrais pietumis.(Nukclta j 2-rą psl.)

Lankėsi Palestinos vadovas
Liepos 14 d. Lietuvoje lan

kėsi Palestinos savivaldos pir
mininkas Yasser Arafat. Jis, at
vykęs savo iniciatyva, vakarie
niavo su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. Kaip rašo 
“Lietuvos aidas”, Y. Arafat ne
prašė, kad Lietuva paremtų sie
kį paskelbti nepriklausomą Pa
lestinos valstybę. Iš Vilniaus pa
lestiniečių vadovas išskrido į 
Helsinkį susitikti su Suomijos 
prezidentu.

Atleistas LE vadovas
Liepos 15 d. iš pareigų buvo 

atleistas “Lietuvos energijos” 
(LE) generalinis direktorius 
Virmantas Jurgaitis. Jis, vado
vavęs įmonei nuo š.m. sausio 15 
d., atstatydintas jo paties prašy
mu, nors pasitraukimas jam bu
vo pasiūlytas. Ūkio ministerija 
nepatenkinamai įvertino LE va
dovybės veiklą, atšaukė netin
kamai organizuojamą elektros 
energijos linijos į Vakarus tiesi
mo konkursą. O vyriausybė už
draudė LE pasirašyti bendra
darbiavimo sutartį su Rusijos, 
Gudijos, Latvijos ir Estijos ener
getikos bendrovėmis. LE vado
vu paskirtas bendrovės “Vil
niaus šilumos tinklas” generali
nis direktorius Bronius Cicėnas.

Paminėtas chartos 50-metis
Liepos 17 d. Vasario 16-to- 

sios gimnazijoje, kur vyko 46-oji 
Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitė ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės kraštų pirmininkų su
važiavimas, buvo paminėtas Lie
tuvių chartos penkiasdešimtme
tis. Pagrindinį pranešimą skaitė 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, pabrėždamas išeivi
jos svarbą atstovaujant Lietuvai 
pasaulyje ir ginant jos interesus.

Pasaulio lietuvių bendruo
menė paskelbė Lietuvių chartą 
1949 m. birželio 14 d. Jame pa
reikšti pagrindiniai principai ir 
pareigos lietuviams ginant ir iš
laikant Lietuvos nepriklauso
mybę bei perduodant tautos gy
vybę ateities kartoms.

Atidarė Būtingės terminalą
Liepos 22 d., dalyvaujant 

valstybės vadovams bei diplo
matams įvyko oficialus Būtingės 
terminalo atidarymas. Į pirmąjį, 
70,000 tonų talpos tanklaivį 
“Centaurus” liepos 21 d. pradė
ta pumpuoti naftą. Atidaryme 
sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
AB “Mažeikių nafta” generali
nis direktorius Gediminas Kie- 
sus, seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis bei “Williams 
International” investuotojų at
stovas, taipgi Rusijos naftos 
bendrovės “Jukos” viceprezi
dentas.

AB “Būtingės nafta” vy
riausiojo inžinieriaus Viliaus 
Aksinovičiaus teigimu, “visi ter
minalo saugumo klausimai iš
spręsti ir objektas techniškai 
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Rašytojas Anatolijus Kairys švenčia savo 85-tąjį gimtadienį

tvarkingas, veikia patikimai”, 
skelbia “Lietuvos aidas”. Pla
nuojamas terminalo pajėgumas 
- 8 mln. tonų per metus, nors 
kol kas veikiama puse pajėgu
mo. Po 2 mėnesių bus baigta 
statyba, kainavusi 218 mln. JAV 
dolerių (trūksta dar 48 mln. 
JAV dolerių).

Gaus ES paramą
BNS žiniomis, Europos ko

misija (EK) nutarė nuo 2000 m. 
skirti kasmet po 41.6-62.4 mln. 
eurų (174,500-261,700 mln. litų) 
Lietuvos pasirengimui stoti į 
Europos sąjungą (ES). Šešerius 
metus Lietuva gaus vidutiniškai 
po 200 mln. litų ES lėšų tran
sporto žinybai bei aplinkosaugai 
patobulinti.

Iš viso skiriama 1.04 bin. 
eurų nuo 2000 iki 2006 m. de
šimčiai narystės ES siekiančių 
Vidurio ir Rytų Europos valsty
bių. Lietuvai bus skiriama 4-6% 
numatytos sumos, Latvijai - 
3.5-5.5%, o Estijai - 2-3.5%. 
Didžiausią dalį lėšų gaus Lenki
ja (30-37%), o mažiausią - Slo
vėnija (1-2%).

Paminėtos Smetono gimimo 
metinės

Rugpjūčio 10 d. Vilniuje, 
Prezidentūros rūmuose buvo 
paminėtos Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos gimimo 125- 
sios metinės. Surengtame minė
jime kalbėjo prezidentas Valdas 
Adamkus, A. Smetonos gyveni
mą apibūdino istorikas Vincas 
Trumpa. Muzikinę programą 
atliko M.K. Čiurlionio kvartetas 
su soliste R. Maciūte ir pianis
tu, pirmojo prezidento vaikaičiu 
Antanu Smetona. Iškilmės taip 
pat buvo surengtos A. Smeto
nos gimtinėje Ukmergės rajone 
bei Kaune, buvusios preziden
tūros sodelyje.

Protestavo Latvijos žalieji
Liepos 21 d. Lietuvos pasie

niečiai sulaikė ir į Klaipėdą nu
gabeno, vėliau deportavo ketu
ris Latvijos žaliuosius, surengu
sius protesto veiksmus ant Bū
tingės naftos terminalo plūdu
ro. Nustatya, kad latviai, turėję 
ryšio priemones ir antrankiais 
prisirakinę prie plūduro, buvo 
pasirengę ant jo likti tris-ketu
rias dienas ir protestuoti prieš 
pirmojo tanklaivio atvykimą bei 
naftos terminalo atidarymą.

Kaip praneša “Lietuvos ry
tas”, terminalas dar nebaigtas, o 
pirmas tanklaivis pripildytas. 
Lietuva ir Latvija dar nepasira
šė sutarties dėl bendrų veiksmų 
likviduojant avarijos padarinius. 
Dėl žaliųjų protesto veiksmų ter
minalas patyrė nuostolių, pir
masis tanklaivis “Centaur” vėla- 
vosi. Lietuvos ūkio ministerio 
Eugenijaus Maldeikio nuomo
ne, žaliųjų išpuolis yra konku
rencijos išraiškos forma, nes Bū
tingės naftos terminalas “taps 
rimtu konkurentu panašiam 
Latvijos Ventspilio komplek
sui”. RSJ
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1999 m. liepos 5-25 d.d. Lietuvos Dailės muziejaus paveikslų galerijos kieme Vilniuje buvo iškabintos 
Lietuvos istorinės vėliavos, paskolintos iš išeivijos Lietuvių skautų sąjungos archyvo Lemonte. Atidaryme 
grojo “Trimito” orkestras, žodelį tarė Marįja Stankus-Saulaitė iš JAV. Šių 50 vėliavų pavyzdžiai (prototipai) 
kabo “Romuvos” skautų stovyklavietėje Kanadoje

Stambieji lietuvių renginiai Vokietijoje

Tarp patoso, prakalbų ir ašarų
Amerikos šventė ir lietuvių rengiami minėjimai

AURELIJA M, BALAŠAITIENĖ

Amerikoje liepos 4 dienos 
nepriklausomybės šventė truko 

, dvi dienas, nes šventės data iš
puolė sekmadienį, todėl ir pir
madienis buvo šventės bei ne
darbo diena. Šventė praėjo su 
įprastu triukšmu, raketomis, fe
jerverkais ir, žinoma, koncertais 
po atviru dangumi, prisitaikant 
prie visokio skonio klausytojų, 
nuo operų arijų iki negrų “spiri
tuals” ir roko, tuo kiekvienam 
piliečiui pripažįstant teisę sa
vaip išgyventi nepriklausomybės 
šventės džiaugsmą.

Parkuose, ežerų pakrantėse 
susirinko tūkstančiai šeimų, ne
šinų sulankstomomis kėdėmis ir 
maistu. Ant atviros ugnies dau
guma kaitino dešreles, svilino 
šonkaulius, užsigerdami gaivi
nančiais gėrimais, bet alkoholis 
buvo griežtai draudžiamas. 
Tvarką prižiūrėjo uniformuoti 
policininkai ir netoliese stovėjo 
greitosios pagalbos automobi
liai su medicinos personalu.

Pirmadienio vakare visame 
pasaulyje pagarsėjęs Klyvlando 
simfoninis orkestras centrinėje 
miesto aikštėje davė klasikinės 
muzikos koncertą, kurio reper
tuarą kiek gadino pastoviai šau
namos raketos.

Žodžiu, tai linksma šventė 
su fejerverkais ir muzika, tačiau 
istorija rodo, kad ir to krašto 
laisvė buvo atgauta ne be aukų. 
Tiek Amerikos revoliucija, civi
linis karas, tiek vėliau dalyvavi
mas pasauliniuose karuose pa
reikalavo daug aukų, kurių taip 
pat nedera pamiršti, tačiau ne
norima drumsti džiaugsmo nuo
taikos gedulo maršais. Žuvusių 
karių ir veteranų pagerbimui 
yra paskirtas paskutinis gegužės 
pirmadienis, paskelbtas visuoti
ne tautos švente, kurios metu 
lankomi kapai, o dvasiškija lai
ko iškilmingas gedulines pamal
das. Veteranų^ kapai puošiami 
vėliavėlėmis. Žodžiu, tiek lais
vės džiaugsmui, tiek jos aukų 
pagerbimui yra atskiros dienos. 
Tai ir logiška, ir teisinga.

Didžioji spauda trumpai 
primena skaitytojams, kad šven
tės proga bus uždarytos visos 
valdinės įstaigos ir bankai, o 
puslapius užpildo dienos aktua
lijos ir naujienos. Deja, užsienio 
lietuvių spaudoje matome visų 
švenčių progomis, ypatingai per 
Kalėdas ir Velykas, ilgus pa
mokslų ir prakalbų tekstus bei 
graudžius prisiminimus. Kitaip 
sakant, neleidžiama išgyventi 
džiaugsmo, nenuliejus ašarų.

Atrodo, kad lietuviai nepa
jėgia atskirti džiaugsmo nuo 
ašarų, todėl per ilgus dešimtme
čius atšvęstų nepriklausomybės 
minėjimų išdavoje praradome 
jaunesnes kartas, nes jaunimą 
ašaros atstumia ar net baugina.

Prisimenu, kai vieno minėji
mo programos vedėjas daugiau 
kaip pusvalandį kalbėjo apie 
kviestą kalbėtoją, pasakodamas 
jo sudėtingą biografiją, o po jo 
kalbėtojas ilgiau kaip valandą 
pasakojo Lietuvos istoriją.

Kartą į minėjimą išvykau su 
viena savo bičiule. Pakeliui ji 
nusijuokusi spėliojo, kad kalbė
tojas turbūt pradės Lietuvos is
toriją nuo Mindaugo laikų. Ne
galėjome susilaikyti nuo juoko, 
kai kalbėtojas prabilo. “Su Min
daugo karūnavimu prasidėjo...” 
Po dviejų valandų kalbų, žuvu
sių pagerbimo, nuvargusi publi
ka bėgo iš salės, meninei pro
gramai palikusi daugybę tuščių

vietų. Jaunos lietuvaitės apsi
rengusios tautiniais drabužiais, 
nurodinėjo svečiams vietas ir 
kalbėtojui įteikė gėles, bet joms 
net prisėsti neteko.

Vienos grandiozinės šokių 
šventės metu milžiniškame 
Klyvlando koliziejuje susirinko 
tūkstantinė publika, kurioje bu
vo nemažai amerikiečių, nes 
šventė buvo labai išgarsinta. 
Lauke buvo labai karšta, o are
nos priesaliuose, kur nėra vėsi
nimo, daugiau kaip valandą sto
vėjo suprakaitavę, tautiniais 
drabužiais apsirengę šokėjai, 
laukdami programos pradžios. 
Publika pradėjo nerimauti, nes 
per garsiakalbius aidėjo ilgos 
prakalbos, nors pats Amerikos 
prezidentas tarė tik vieną minu
tę trukusį sveikinimo žodį.

Džiugu pastebėti, kad pas
kutiniųjų kelerių metų laikotar
pyje Klyvlande kiek pasikeitė 
minėjimų pobūdis, j visuomeni
nę veiklą įsitraukus jaunesnei 
kartai. Šių metų Vasario 16- 
osios minėjime dalyvavo gana 
daug jaunimo, ir minėjimo pro
grama buvo įvairi, įdomi, turi
ninga, pritaikyta kiekvienam 
skoniui, net visa publika įsijun
gė į dainas. Minėjimo oficialiai 
daliai pasibaigus, dalyviai buvo 
vaišinami skaniais pietumis, o 
atsigaivinti buvo galima netolie
se veikiančiame bare.

Patosas, gedulas, ilgos pra
kalbos nesukelia patriotinių 
jausmų, nesužadina įsipareigoji
mo Lietuvai, tik sukelia abejin
gumą ir nenorą dalyvauti vi
suomeninėje veikloje. Spauda 
privalo skirti daugiau dėmesio 
gyvenamo krašto aktualijoms, 
nes jos liečia mus visus, ar tai 
būtų politiniai, finansiniai ar 
teisiniai pasikeitimai. Gyvena
moji aplinka JAV, Kanadoje ar 
kituose kraštuose, yra mūsų 
kasdieninio gyvenimo tikrovė, 
kurios ignoruoti negalima, o 
pozityvią bei patriotišką, tik ne 
graudžią nuotaiką reikia skleisti 
bet kuria proga.

Politiniai ir ūkiniai rūpesčiai
J. P. KEDYS, Vilnius

Naujas paslapčių įstatymas
Pagal šį įstatymą valstybinės 

tarnybos paslaptys - politiniai, 
ekonominiai, kariniai, teisėtvar
kos, mokslo ir technikos duo
menys, kurių platinimas riboja
mas Valstybės ir jos institucijų 
interesais.

Vietoje senų pažyminių “vi
siškai slaptai” ir “slaptai”, bus 
vartojami nauji “konfidencia
liai” ir “riboto naudojimo”. 
“Konfidencialiai” vadinama in
formacija, kurios atskleidimas 
ar praradimas gali padaryti ža
los valstybei, o “riboto naudoji
mo” žinių atskleidimas - nenau
dingas valstybės institucijų inte
resams.

Slaptos informacijos saugo
jimo laikas - 15 metų, išskyrus 
informaciją apie slaptuosius ope
ratyvinės veiklos dalyvius, ku
rios saugojimo laikas neribo
jamas. Leidimas dirbti su slapta 
informacija neišduodamas asme
niui, kuris Lietuvoje pastoviai 
gyveno trumpiau kaip 3 metus.

Įdomiausias šio įstatymo 
bruožas, kuris rodo kaip mūsų 
seimo nariai uoliai prisideda 
prie valstybinės lietuvių kalbos 
naikinimo įstatyme, pakeisdami 
žodį “visai slaptai” - į svetim
žodį - “konfidencialiai”. Pasta
rasis reiškia tą patį!!!

Turėjome 50 metų sovieti
nius lietuvių kalbos naikintojus, 
dabar išsirinkome lietuviškuo
sius. Nerašytas įstatymas visoms 
tautoms galioja: kalbai išnykus, 
išnyksta tauta!

Festivalių organizatorė - 
politinė patarėja

Naujasis min. pirm. R. Fak
sas daugelio nustebimui pasi
kvietė politine patarėja Ritą 
Vanagaitę, pramoginių festiva
lių rengėją. Ilgame pasikalbėji
me su “Lietuvos aido” kores
pondente paklausta, “Kaip jau
čiatės patekusi į didžiąją politi
ką?”, trumpai atsakė: “Nežinau

AtA
STASEI KANOPIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui, seserims ir 
dukrai -

Petrė Vitienė

A+A
BIRUTEI V. AUKŠTAITIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui JONUI, 
sūnums - JONUI, PAULIUI su šeima, sesutei 

RAMUTEI ir visiems artimiesiems -
A. ir S. Draugeliai J. ir A. Krasauskai

J. ir L. Lukšos F. ir V. Mockai

kas yra didžioji politika...” Į an
trą klausimą: “Jūs irgi be dide
lio noro atėjote į vyriausybę?” 
Atsakymas: “Taip, bet prem
jerui padėti labai noriu... darbų 
daug, daug, pradedant priima
mojo šefavimu, baigiant prem
jero proginių kalbų rengimu...” 
Korespondentė: “Jau Jus gali
ma vadinti politike?” - “Jokiu 
būdu! Aš tik dirbu politinėje 
institucijoje, bet, politika neuž- 
siimsiu...”

Žudikų bylos
Generalinė prokuratūra su

kvietė Valstybės saugumo de
partamento bei Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro atstovų pasitari
mą. Paaiškėjo, jog generalinė 
prokuratūra yra iškėlusi 72 bau
džiamąsias bylas dėl atsakomy
bės už Lietuvos gyventojų žudy
mą nacių ir sovietų okupacijos 
metu. Dar dvi bylos ruošiamos 
iškelti ryšium su Vyzentalio cent
ro pateiktais kaltinimais. Po
litinių kalinių ir partizanų or
ganizacijos yra surinkusios ir Ge
nocido centrui pateikusios stribų 
sąrašus, bet dabartiniai Lietuvos 
teismai nėra jų nuteisę!

Skundai 
’J ,

Antrąjį šių metų ketvirtį 
(balandžio-birželio mėn.) seimo 
kontrolierių įstaiga gavo 483 
skundus. Iš 455 išnagrinėtų 175 
pasitvirtino. Valstybės pareigū
nų veiksmai buvo apskųsti 359 
kartus. Dėl vietos valdžios pa
reigūnų veiklos gauti 144 skun
dai. Daugiausia skundų (99) su
rašė piliečiai, nepatenkinti dėl 
“jėgos struktūrų”, krašto apsau
gos ir vidaus reikalų ministerių 
bei Valstybės saugumo departa
mento veiklos. Daug skundų 
(76) gauta dėl nuosavybės teisių 
į žemę (49).

Atlyginimai
Buvęs premjeras G. Vagno

rius, norėdamas įvesti “teisingu
mą” Lietuvoje, pakėlė konstitu
cinio teismo teisėjams algas net 
iki 17,000 lt. Pensininkų atly
ginimai 200-375 lt., gydytojų 
600 - 800 lt., mokytojų 600-700 
lt. ir t.t. Teisėtvarka dėl to ne
pagerėjo.

Sovietinis muziejus
Jau daugiau kaip metai eina 

kova prieš leidimą Dzūkijoj - 
Grūto miške įrengti buvusių ko

munistų paminklinį muziejų. 
Dėl gyventojų, ypač dzūkų, pa
sipriešinimo seimas buvo numa
tęs posėdį tam leidimui panai
kinti, tačiau seimo narių reikia
mas skaičius nesusirinko, ir bol
ševikinio muziejaus likimas bu
vo atidėtas rudeniui. Seimo na
rių nenoras eiti į tą posėdį rodo 
dalies jų pritarimą bolševiki
niam muziejui! Tai jau ne pir
mas šio seimo narių pasirody
mas: jis nuteistą kriminalinį nu
sikaltėlį A. Butkevičių paliko 
seimo nariu!

Privatizacija
Europos ir ŠAS (NATO) 

atstovai jau daug metų ragina 
Lietuvą privatizuoti didžiumą 
valstybės ūkių bei įmonių. Jie 
tai daro sekdami savo patirtį, 
nes tik ūkio bendrovės sugeba 
pakelti ūkio gamybą. Tačiau 
Lietuvos sąlygomis įmonių pri
vatizavimas reiškia valstybės 
turto - bankų ir kt. pardavimą 
užsieniečiams, nes po sovietme
čio Lietuvoje turtuolių nebuvo. 
Keletą metų Lietuvos valdžia 
nenorėjo užsienio lietuviams 
duoti net pilietybės! Lietuvos 
ūkio privatizavimas - tai jo už 
tam tikrą kainą, kartais už gana 
žemą, perdavimas j užsienio 
rankas! Esamomis sąlygomis at
likę privatizaciją mes prarasime 
tautinę nuosavybę ir liksime 
užsieniečių bernais.

Vienintelė iš šios painios 
padėties išeitis - privatizaciją 
vykdyti ne parduodant valstybi
nes įmones užsieniečiams ir 
gautus pinigus prašvaistant po
litikų pasivažinėjimams, bet 
steigti kooperacines bendroves. 
Jų darbuotojai su mažais įnašais 
būtu šių įmonių savininkai.

Šiuo atveju reikalingos dvi 
sąlygos. Pirmoji - tokiai koope
ratinei įmonei būtina pasiųsti į 
užsienį vieną ar du specialistus, 
kad gerai išmoktų aukštos kla
sės amato. Antra sąlygą - pini
gus, kuriuos dabar pravažinėja 
politikai ir jų palydovai, skirti 
geresnėm gamybos priemonėm 
įsigyti. Be to, politikų pasivaži
nėjimus ir jų medalių dalinimą 
sumažinti 80%. Mes turime 
apie 40 užsienio atstovybių, ku
rios jau 10 metų yra “bedar
bės”. Palikime ryšius su užsie
niu atlikti joms, o Lietuvos val
džia turi pasistengti visomis jė
gomis pagerinti gamybą prekių, 
tinkamų eksportui.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Veikėjų suvažiavimas
Minėtinas liepos 17 d. PLB 

kraštų valdybų pirmininkų pasi
tarimo su prez. V. Adamkumi 
bei Europos lietuvių studijų sa
vaitė vykusi nuo liepos 11 d. 
Pirmininkų suvažiavimą liepos 
15 d. pradėjo PLB vicepirm. 
Tomas Bartusevičius (Vokieti
ja). PLB valdybos ataskaitinį 
pranešimą padarė pirm. inž. 
Vytautas Kamantas. Paskaitą 
apie PLB tikslus ir uždavinius 
skaitė Milda Lenkauskienė ir 
Algis Rugienius. Apie kraštų ben
druomenių ir PLB ryšius kalbėjo 
Regina Narušienė ir Solveiga 
Valatkaitė. Apie “Rytų kraštų 
bendruomenes PLB seime” kal
bėjo dr. Vytis Viliūnas. Vilnietis 
dr. Remigijus Motuzas pranešė 
apie Tautinių mažumų bei išei
vijos departamento veiklą.

Atstovai išklausė Europos 
lietuvių studijų savaitės proga 
dr. Vinco Bartusevičiaus pas
kaitą “Lietuviai pabėgėliai-tem- 
tiniai Vakaruose - iš stovyklų 
Vokietijoje į platųjį pasaulį”.

Penktadienį, liepos 16, pasi- 
tarimų-paskaitų tęsinys. Švieti
mo reikalai - Regina Kučienė ir 
Andrius Šmitas, PL Jaunimo s- 
ga, jos veikla, ateitis, kongresai
- Rimas Baliulis, Lėšų telkimas
- Gabrielius Žemkalnis, Danu
tė Čiornyj, Milda Lenkauskie
nė, Horstas Žibąs. Pasaulio LB 
seimo programos projektą pa
teikė V. Kamantas. Plačiai ap
tarti atstovavimo reikalai lietu
vių gyvenamuose kraštuose. Tą 
klausimą gvildeno Gabrielius 
Žemkalnis.

Pokalbiai su svečiais
Beveik po 35 metų malonu 

buvo susitikti su Lietuvos prez. 
Valdu Adamkum, jo žmona Al
ma. Gan ilgokai gvildenom įvai
rius klausimus. Esu gimęs lenkų 
okupuotame Vilniuje, gerai pa
žįstu tikrų lenkų būdą (ne su
lenkėjusių Vilniaus krašto), len
kų klastą, iškėliau Punsko už
kardos reikalus. Prezidentas už
tikrino, kad artimiausiame susi
tikime su A. Kwasniewskiu jis 
“prispaus” Lenkijos prezidentą,

nes juk jis žadėjęs šią žalą ištai
syti. Paliečiau taip pat prof. 
Žinkevičiaus atleidimą iš švieti
mo ministerio pareigų, lietuviš
kų mokyklų Lietuvos rytuose 
klausimą, bendrabučiuose “var
ge” gyvenančius lenkų vaikus. 
Atsakymas: laiku viskas bus iš
taisyta, nauja vyriausybė turinti 
įeiti į vėžes.

Su R. Gaška (jis eina Lietu
vos prezidentūroje jaunimo ir 
sporto reikalų referento parei
gas) ilgai kalbėjome apie sporti
nį gyvenimą. Matęs Paryžiuje 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybes R. Gaška pasakė, kad 
Europos meisterio vardą Pran
cūzijoje Lietuva padovanojo 
Italijai, Kauno “Žalgirio” ko
manda pabiro ir dar negreit pa
sieks 1998/99 m. lygį. Prižadė
jau, jeigu mano sveikata leis, 
dar susitikti Gedimino mieste.

Su vysk. Paulium Baltakiu, 
OFM, prisiminėme Toronto 
“Aušros” ir Hamiltono “Kovo” 
varžybas, rungtynes, bendrus 
pažįstamus sportininkus, kurių 
ne vienas jau pasitraukė į kitą 
pasaulį.

Iš Lietuvos ambasadoriaus 
Vokietijoje dr. Zenono Nama- 
vičiaus sužinojau, kad dalis tar
nautojų (ambasadoje dirba 14 
tarnautojų) jau persikėlė į Ber
lyną. Lietuvos vyriausybė pri
ėmė keturių lietuvių architektų 
ambasados rūmų statybos pla
nus 1.2 tūkst. kv. metrų sklype, 
nes Lietuvos nepriklausomybės 
laikų rūmai karo metu buvo 
subombarduoti. Po karo Berly
no senatas sklypą išnuomojo 
automobilių aikštės reikalams. 
Pernai dr. Z. Namavičius teis
mo keliu sklypą atgavo. Jo šian
dieninė vertė - 8 milj. markių 
(6.35 milj. kan. dol.), o rūmų 
statyba kainuosianti 6 milj. mar
kių (4.76 milj. kan. dol.). Rūmų 
statybą vykdys Lietuvos darbi
ninkai ir rūmus numatoma už
baigti dar šiais metais.

Vizų laikotarpyje išlaikyti 
ambasadą užtekdavo vizų mo
kesčio, kartais pasiunčiant likutį 
Lietuvos iždui. Po vizų panaiki
nimo išlaikyti ambasadą Vokie
tijoje jau reikia finansinės Lie
tuvos iždo paramos.

Lietuvių iškilmėse Vasario 16 gimnazijoje. Iš dešinės: Lietuvos prezi
dentas VALDAS ADAMKUS, ALMA ADAMKIENĖ, Lampertheim’o 
meras ERICH MAIER. Nuotrauka iš vokiečių spaudos

AtA
EMAI ŠTURMIENEI 

mirus,
jos sūnų PETRĄ ŠTURMĄ ir šeimą nuo
širdžiai užjaučia -

Simas Karnas 
Anicetas Povilauskas 
Kazys Žilvytis 
Petras Zubas

A+A
STASEI KANOPIENEI

mirus, liūdintį jos vyrą POVILĄ KANOPĄ, buvusį 
“Talkos” kredito kooperatyvo valdybos narį, dukrą, 
seseris bei visus kitus gimines skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka ” valdyba, 
kredito komitetas ir tarnautojai

CHORISTEI

a.a. STASEI KANOPIENEI 
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai su šeima, 
vyrui, sesutėms ir visiems jos giminaičiams -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

You could be calling LitlllKiniCl right now for "nlv $0.66 a minute!
That’s right.

Only
minute

CHECK OUT THESE GREAT
LONG DISTANCE RATES:

EVERY MINUTE-ANYDAY YOU CALL 
ANY TIME YOU CALL

Altline’s new flat rate service guarantees you the 
lowest long-distance charges-from Canada to 

Lithuania and around the world.

Austria $0.34
Australia $0.19
Belgium $0.25
Denmark $0.25
France $0.23
German) $0.24
Poland $0.49

GREAT RATES TO
WE ALSO OFFER

NO contract CANADA AND U.S.

NO monthly fee
NO hidden cost

CANADA $0.09

U.S. $0.15

NO hassle (Evenings and weekends)

NO extra numbers to dial
Call us at: (416) 363-8894 or 1-800-567-8040

Artline Communications has been helping 
Canadians save on their long distance 
since 1990. Our full range of services 
includes data lines, 800/888 numbers, 

calling cards and Internet Service.

// LT LINE
w .x communication*

100 Adelaide Street West, Suite 1101, 
Toronto. Ont. M5H 1S3

AtA
STASEI KANOPIENEI 

mirus,
jos vyrą POVILĄ, dukrą AUDRĄ su šeima, seseris 
ir visus gimines gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame -
Aldona Čerškienė Elena Kairienė

mailto:tevzib@pathcom.com


Venezuelos užsienio reikalų ministeris dr. MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS pristato dalyviams aukš
čiausiu valstybės ordinu apdovanotų Lietuvos respublikos ambasadorių dr. VYTAUTĄ A. DAMBRAVĄ

Lietuvai reikia politinės 
išeivijos talkos

Kraštas, kur Lietuva gerai žinoma
Ambasadoriaus dr. VYTAUTO DAMBRAVOS nuopelnai Lietuvai ir Venezuela! 

įvertinti aukščiausiu pastarosios žymeniu

FELIKSAS ZUBRAS, Caracas

Neseniai pavyko gauti video 
juostą vieno iškilmingo akto, 
oficialiai filmuoto Venezuelos 
Užsienio reikalų ministerijoje, 
“Casa Amarilia” rūmuose, 1999 
m. sausio 18 d. Įvykis buvo Lie
tuvai svarbus, todėl jaučiu pa
reigą pasidalinti įspūdžiais.

Visai neseniai savaitinis 
žurnalas “Gran Clase” pateikė 
pluoštą spalvotų nuotraukų 
apie Lietuvos ambasadoriaus 
Venezueloje dr. Vytauto Anta
no Dambravos apdovanojimą 
aukščiausiu Venezuelos valsty
bės garbės žymeniu “EI Liberta- 
dor” - išlaisvintojo Simono Bo
livaro “Gran Cordon” pirmos 
klasės ordinu. Šiuo būdu Or
dino taryba, vyriausybė ir Res
publikos prezidentas norėjo iš
reikšti didelę pagarbą Lietuvai ir 
jos atstovui, įvertindami ir atsi
dėkodami už jo atliktą nepap
rastą išliekančios vertės darbą.

Iškilmingame akte dalyvavo 
kelios dešimtys iškilių krašto as
menybių, jų tarpe užsienio ir vi
daus reikalų ministerial, svar
biausi ministerijos pareigūnai ir 
kiti kviesti asmenys.

Pusę valandos trunkančios 
video juostos pradžioje pasiro
do ministerijos inicialai - MRE 
(Ministerio de Relaciones Exte- 
riores), po to dekoratyviai su
klostytas Išlaisvintojo ordinas 
su valstybės trispalve - geltona, 
mėlyna ir raudona - juosta ir 
žvaigžde.

Ministerio kalba
Užsienio reikalų min. Bure

lli savo kalboje pažymėjo, jog 
šiuo apdovanojimu yra apvaini
kuojamas kelių dešimčių metų 
darbas, kovojant už jo paverg
tos Lietuvos laisvę (visa jo šei
ma buvo ištremta į Sibirą), įtvir
tinant savo valstybę Venezuelo
je ir pasaulyje. Ambasadorius 
yra vienintelis Lietuvos atstovas 
visoje Lotynų Amerikoje. Savo 
misiją jis vykdė vedinas patrio
tizmo, o svarbiausia - savo tikė
jimo. Iš tikro, jo kovoje ir visoje 
veikloje jį vedė gilus tikėjimas, 
energija spinduliuojąs jo cha
rakteris ir pastovi valia. Amba
sadorius dr. Dambrava atsklei
dė Lietuvą visoje didingoje savo 
istorijoje.

Ministeris didžiuodamasis 
sakė buvęs pirmas Venezuelos 
užsienio reikalų ministeris, jau
tęs pareigą padaryti oficialų vi
zitą Lietuvai, tuo pabrėždamas 
šios istorinės valstybės svarbą 
Europai ir pasauliui. Sakė bu
vęs Lietuvos respublikos prezi

MYLIMAI DRAUGEI

A+A
BIRUTEI AUKŠTAITIENEI 

mirus,

reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui 

JONUI, sūnums - JONUI ir PAULIUI su 

šeima bei visiems giminėms Lietuvoje -

Valerija Gustainienė, 
St. Catharines, Ont.

dento apdovanotas Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinu. 
Ten jis prisipažino, jog tik dėl 
meilės Lietuvai jautėsi vertas 
tokio apdovanojimo.

Ministeris sakė negalėjęs 
atsigėrėti ta šalimi ir jos žmonė
mis: “Šalis - tikra grožybė, gam
tos peizažai ramūs, žmonės pui
kūs”. Aplankęs Vilniaus univer
sitetą ir jo milžinišką didžios 
vertės biblioteką, šventoves ir 
kitas istorines sostinės vietas. 
Buvęs Trakuose, pažinęs krašto 
vidų, matęs Lietuvos kaimo vei
dą. Rumšiškės padariusios di
džiausią įspūdį jo gyvenime: su
jaudintas regėjo, kaip lietuvių 
kaimas gyveno ir tebegyvena. 
Tauta, patyrusi tiek nelaimių, 
tiek iškentėjusi, išlikusi šviesi, 
nuostabi, heroiška ir giliai kata
likiška.

Visa tai esą atsispindi Vyto 
asmenyje. “Draugiškai mes jį 
vadiname ‘Vytas aeternus’ - 
amžinasis Vytautas dėl jame 
‘amžinai’ rusenančios tėvynės 
meilės, pasireiškiančios dide
liais ir drąsiais darbais. Jį pažįs
tame kaip pasižymėjusį žurna
listą, intelektualą, diplomatą, 
bet virš visa ko - kaip lietuvį, be 
perstojo kėlusį Lietuvos vardą 
pasaulyje. Jis užsibrėžtą tikslą 
pasiekė. Todėl mes jį išskirtinai 
gerbiame: ne vien dėl draugiš
kumo ar protokolinių motyvų, 
bet ir dėl jo atliktų nepaprastų 
darbų. Vien savo diplomatinės 
veiklos metu ambasadorius re
kordiniu greičiu siūlė ir derino 
eilę svarbių sutarčių, įvykdė 
daugelį projektų ir programų, o 
ambasada gyvuojanti vos šešeri 
metai. Jo asmenybės ir jo ener
gijos dėka ši ambasada yra pati 
darbščiausia, pirmaujanti Vene
zueloje akredituotų valstybių 
tarpe. Šis ambasadorius, kaip 
niekas kitas, sugebėjo iškelti 
mažą, bet didingą Lietuvos vals
tybę, drauge parodydamas ir 
savo sielos didingumą”.

Baigdamas kalbą, dr. Bure
lli Rivas sakė norįs su šeima 
aplankyti Lietuvą dar daugelį 
kartų. Apgailestaudamas jis su
minėjo Lietuvos valstybės pla
nus jį perkelti į kitą svarbią 
valstybę, kur Lietuva turi svar
bių interesų. “Šiam šviesiam, 
savo nepaprastumu išsiskirian
čiam heroiškam ambasadoriui 
išvykus, Venezuela kito jam pri
lygstančio tikrai neturės. Jis pa
sėjo sėklą derlingoje Venezue
los žemėje, ir mūsų pareiga yra 
mokėti nuimti sunokusį derlių”.

Ambasadoriaus žodis
Baigus ministeriui savo kal

bą, įvyko ambasadoriaus apdo
vanojimas. Ambasadorius dr. V. 
A. Dambrava savo žodyje ap
žvelgė lietuvių tautos praeitį, 
sugretino lietuvių laisvės troški
mą su Venezuelos didvyrio iš
laisvintojo Simono Bolivaro 
skleidžiama dvasia. Ambasado
rius didžiavosi savo tėvynės is
torija, reiškė dėkingumą Vene
zuela! už Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės pastangų rėmi
mą, iškėlė ir paties ministerio 
Burelli talką ginant Lietuvos 
bylą, net pasisakant apie ją tele
vizijoje su sovietinio režimo at
stovais. Ambasadorius dr. Dam
brava nurodė, kad socialinės 
komunikacijos srityje Venezue
los jam suteiktoji talka išeivijos 
lietuvių istorijoje neturi palygi
nimo. Pasidžiaugė aukščiausia
me vyriausybių lygyje įsteigta 
“Simono Bolivaro lietuvių-ve- 
nezueliečių draugystės” sąjun
ga. Galiausiai prisiminė savo 
žmonos Undos Apolonijos Ve
nezueloje atliktą tylų, bet efek
tyvų šalpos darbą, vadovaujant 
diplomatų žmonų grupei, kuri 
rūpinasi apleistais vaikais, pa
liegusiais seneliais, vėžio auko
mis ir net raupsuotais. Kartą 
žmona pakvietusi į apleistą ligo
ninę su šimtu raupsuotųjų. Jis 
pirmą kartą savo gyvenime juos 
palietęs savo rankomis. Amba
sadorius pažymėjo: “Šiandien 
kiekviena šalis, be išimties, te
bėra reikalinga šalpos ir gailes
tingumo darbų”.

Vaišės
Su “Lithuanian” degtine bu

vo pasiūlytas tostas ambasado
riaus garbei. Visi labai draugiš
koje aplinkoje gyrė abi pasaky
tas kalbas ir iš eilės sveikino 
apdovanotąjį ambasadorių.

“Casa Amarilia” didžioje 
svetainėje min. Burelli suruošė 
oficialius šampano pietus amba
sadoriaus garbei. Juose dalyva
vo 24 rinktiniai svečiai. Ir čia 
buvo keliami tostai už ambasa
dorių ir Lietuvą, - už Venezue
los Prezidentą, ministerį Burelli 
ir Venezuelą.

Iškilminguose pietuose da
lyvavo ministerio ir ambasado
riaus žmonos Maria de Burelli 
ir Unda Dambravienė, vidaus 
reikalų ministeris (antrasis as
muo valstybės hierarchijoje) dr. 
Asdrubai Agular Arranguren, 
valstybės min. dr. Raul Domin
guez Castellanos, užsienio rei
kalų viceministeris amb. Carlos 
Ribero, prezidentūros vyr. pata
rėjas švietimui ir kultūrai dr. 
Rafael Ramon Castellanos, Tei
singumo ministerijos gen. direk
torius amb. Jorge D’Angelo 
Bruno, URM ministerio kabi
neto direktorė amb. Alida Rod- 
riguez, URM generalinio direk
torato direktorė-koordinatorė 
amb. Carmen Martinez de Gri
jalva, gen. direktorato daugiaša
lių santykių dept, direktorė 
amb. Adriana Pulido, Europos 
reikalų direktorius amb. Jose 
Lopez Contreras, juridinio dept, 
direktorius amb. Roger Yepez, 
tarptautinių ekonominių santy
kių direktorius amb. Norman 
Pino, ministerio privati asisten
tė Angelina Risguez ir kiti. Lie
tuvos ambasadai atstovavo mi- 
nisterė patarėja dr. Hilda Griš- 
kevičienė.

Apdovanojimo iškilmės bu
vo staigmena Lietuvos ambasa
doriui, nes jis iš anksto apie tai 
nežinojo.

Užplūdus antrajai sovietų oku
pacijai, tūkstančiai lietuvių buvo 
priversti pasitraukti į laisvus Va
karus. Tuometinė jų vadovybė pa
skelbė Lietuvių chartą, kuria buvo 
nubrėžtas išeivijos kelias bei jos 
įsipareigojimai pavergtai Tėvynei 
ir įsteigta Pasaulio lietuvių bend
ruomenė. Lietuvių chartos 50 metų 
sukaktis buvo paminėta 1999 m. 
liepos 17 d. Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietįjos Huettenfeld’e, kur Lietu
vos prezidentas VALDAS ADAMKUS 
pasakė atitinkamą kalbą. Čia patei
kiama didžioji jos dalis. red.

Prieš pusę amžiaus tvyrant 
netikrumui dėl ateities Lietuvių 
Charta tapo mūsų laisvės ir ta
patybės orientyru, patvirtinan
čiu mūsų dvasinę vietą, mūsų 
tautinę ir pilietinę savimonę. Iš
kilus istorinei būtinybei, buvo 
dar kartą atsigręžta į pamati
nius tautą kuriančius, saugan
čius ir tęsiančius veiksnius - 
kalbą ir istoriją, kultūros tradi
cijas ir tautinį solidarumą.

Tąkart lietuvybei išsaugoti, 
lietuviškai kultūrai ugdyti buvo 
sukurta Pasaulio lietuvių ben
druomenė. Ši organizacija, su
telkta bendrų tradicijų ir ben
drų tautinių interesų pagrindu, 
atvirame demokratiniame pa
saulyje ieškojo ir atrado gyvy
bingų lietuvybės raiškos formų 
bei būdų. Steigtos ir remtos lie
tuviškos mokyklos, spauda, kny
gų leidyba, radijo laidos, sporto 
klubai, dramos ir operos teat
rai, chorai, dainų ir šokių an
sambliai, vaikų ir jaunimo orga
nizacijos. Bendruomenės su
kaupta patirtis, išmėginti darbo 
metodai išlieka šiandien reika
lingi ir išeivijos, ir Lietuvos gy
venimui. Manau, kad išeivių ug
dyta asmens įsipareigojimo eti
ka, tautinis solidarumas ir ben
druomeniškumas tampa itin 
svarbūs dabartinei Lietuvos vi
suomenei, jos pilietinei brandai.

Išeivijos ir Tėvynės ryšys. 
Tiesioginis ir dvasinis. Jis buvo 
būtinas lietuvių išeivijai išlikti. 
Jis buvo reikalingas Tėvynės 
laisvei atkurti. Manau, kad ir 
dabarties pasaulyje šis ryšys ne
praranda egzistencinės svarbos. 
Gyvybinga, kūrybinga išeivija 
gali ir turi būti įtakinga Lietu
vos interesų gynėja. Stiprėjanti 
Lietuvos valstybė privalo tapti 
patikimu išeivijos kultūrinės gy
vybės pagrindu.

Mykolas Krupavičius yra 
teigęs, kad “politinės išeivijos 
vaidmuo pasibaigs tuomet, kai 
Lietuva atgaus savo nepriklau
somybę, ir kai vietoj išeivių pra
dės kalbėti savo žodžiu Lietuvos 
valstybinės įstaigos”. Laikas pa
rodė, jog toks spėjimas nebuvo 
teisingas. Išeivijos vaidmuo iš
lieka itin svarbus ir šalies ne
priklausomybę atkūrus.

Išeivių organizacijos nuvei
kė didelį, istorinės reikšmės 
darbą kelis dešimtmečius kelda
mos ir gindamos Lietuvos lais
vės idėją tarptautinėje plotmėje. 
Šiandien Lietuvai reikia politi
nės išeivijos talkos tautos laisvei 
ir valstybės nepriklausomybei 
užtikrinti. Sėkmingai mūsų ša
lies integracijai į Vakarų saugu
mo struktūras gali turėti įtakos 
ir Lietuvos žingsnius remiantys 
išeivių bendruomenių balsai. 
Nuoširdžiai dėkodamas kraštų 
bendruomenių atstovams už lig
šiolinę Lietuvos valstybei teiktą 
šios srities paramą, tokios para
mos norėčiau prašyti ir ateityje. 
Manau, kad šiuo metu išeivija 
neturėtų atsisakyti kadaise pri
siimtos pilietinės pareigos - at

AtA
ANTANĄ PRANCKEVIČIŲ, 

buvusį pensininkų klubo vicepirmininką, pašaukus į Viešpaties 
namus, giliai pergyvename jo netektį ir nuoširdžiai užjaučiame 
jo žmoną STASĘ, jo vaikus su šeimomis - RAYMOND, RON, 
LILLIE bei visus artimuosius -

Hamiltono pensininkų klubas

ILMAMEČIAM CHORISTUI

A+A
LIUDUI MONSTVILUI
atsiskyrus iš šio pasaulio,

nuoširdžiai užjaučiame velionies žmoną ADĄ, sūnų 
VIDĄ, dukras AURELIJĄ ir RŪTĄ bei jų šeimas, ir 
kartu liūdime -

Išganytojo parapijos choristai

stovauti Lietuvai pasaulyje, gin
ti jos interesus.

Lietuvai buvo ir lieka reikš
minga išeivijos socialinė bei kul
tūrinė parama. Lietuvių ir Tau
tos fondų, išeivių šalpos organi
zacijų bei privačių asmenų tei
kiama pagalba krašto žmonėms 
ir institucijoms padeda įveikti 
dabartinius materialinius sun
kumus, skatina imtis reikalingų 
visuomeninių iniciatyvų. Esu 
tikras, kad Lietuvos partijoms 
skirtos išeivijos lėšos nemažai 
prisidėjo prie lietuviškos parla
mentinės demokratijos sustiprė
jimo. Išeivijos mokslininkai ir 
kultūrininkai vien per pastarąjį 
dešimtmetį svariai įtakojo Lie
tuvos kultūros ir švietimo raidą. 
Atkurtas Vytauto Didžiojo uni
versitetas, Algirdo Juliaus Grei
mo, Marijos Gimbutienės, Vy
tauto Kavolio, Jono Meko kul
tūriniai projektai - tai tik dalis 
šios įtakos pavyzdžių.

Ir vis dėlto jaučiu, kad daug 
išeivijos galimybių ir intelektua
linių jėgų padėti Lietuvai dar 
lieka neišnaudotų, kad daugeliu 
galimybių nepajėgia pasinaudo
ti pati Lietuva. Ir atvirkščiai - 
Lietuvos parama užsienio lietu
vių švietimui ir kultūrai toli gra
žu nėra pakankama.

Išeivijai lieka svarbus užda
vinys išlaikyti lietuvybę - visų 
pirma, ugdyti, brandinti vaikų ir 
jaunimo lietuviškąją tapatybę. 
Derėtų ieškoti būdų, kaip efek
tyviau išeivijos švietimo reika
lams galėtų talkinti Lietuvos 
valstybės institucijos, aukštosios 
mokyklos. Žinau, kad per pa
staruosius metus šioje srityje 
nemažai padaryta. Vis dėlto 
manau, jog užsienio lietuvių 
jaunimui daug plačiau duris tu
rėtų atverti Lietuvos universite
tai, o gal net ir gimnazijos. 
Tebėra neišnaudotos vasaros 
studijų ir kultūrinio turizmo 
Lietuvoje galimybės. Esu įsitiki
nęs, kad krašto valstybinės insti
tucijos turėtų į darbą priimti 
kur kas daugiau Vakaruose 
mokslus baigusių išeivijos jau
nuolių. Čia gerokai didesnį dar
bą galėtų nuveikti ir Lietuvos 
vyriausybės neseniai įsteigtas 
Lietuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centras.

Manau, kad kol kas nei Lie
tuvos valstybės, nei tradicinių 
išeivijos organizacijų pakanka
mo dėmesio nesulaukia naujieji 
lietuvių išeiviai. Mažai ką žino
me apie tūkstančius iš Tėvynės j 
Vakarus atvykusių žmonių. Bū
tų apmaudu, jei jų ir jų vaikų 
ryšys su lietuvių kultūra bei 
Lietuvos pilietiniu gyvenimu 
nutrūktų.

Pasaulio politinės permai
nos lėmė ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pokyčius, jos 
veiklos plėtrą. Pagaliau ši orga
nizacija tapo ir tikrųjų Pasaulio 
lietuvių bendruomene, jungian
čia ne tik Vakarų, bet ir poko
munistinių Rytų lietuvius - ir iš
eivius, ir tremtinius. Jau keletą 
metų Bendruomenės atstovybė 
prasmingai veikia Vilniuje, Lie
tuvos Respublikos Seimo rū
muose. Manau, kad ir pirmo
sios, ir dabartinės Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovų 
kelionės į tremties vietas, vieš
nagės pas Sibiro lietuvius turi 
simbolinę prasmę. Bet vien ja 
nederėtų pasitenkinti.

Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
valstybė galėtų būti kur kas dė
mesingesnė Rytų kraštų lietu
viams, tremtiniams, jų vaikams ir 
anūkams. Talkindami jiems, be-

(Nukclta j 4-tą psl.)
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Naujai pastatytos Elektrėnų šventovės kolonos, vaizduojančios 600 
metų krikščionybės sukaktį Lietuvoje Nuotr. K. Dubausko

Milijonai paminklams, 
ginklams, trupiniai varguoliams
Daug padaryta Lietuvoje per 10 metų, bet daug ir nepadaryta

DR. R. GAJAUSKAITĖ

Jau 10 metų paskelbta ne
priklausomybė, jau 10 metų pri
imti pagrindiniai įstatymai, 
orientuojantys Lietuvą į demo
kratijos kūrimą, tačiau visi ma
tome - jau 10 metų vienaip šne
kama, o kitaip daroma. Iki šiol 
negrąžinta žemė savininkams - 
dalis jų jau spėjo ir numirti. Iki 
šiol savininkai neatgauna išliku
sio turto, už tai “būsimi bena
miai” išsikovojo privilegijas iš 
mokesčių mokėtojų kišenės. O 
mūsų valstybė, kaip “gerais so
vietiniais” laikais, nemokamai 
naudojasi šiuo turtu ir žeme.

Panaši padėtis visuomeni
nio gyvenimo srityse. Ir jokios 
perspektyvos nematyti. O kaip 
pamatysi, jei tie patys “buvę ir 
nepražuvę”, dabar jau tapę 
“valdininkais”, gali puikiai gy
venti iš biudžeto lėšų ir toliau 
dirbdami jiems taip gerai pažįs
tamą skirstymo darbą.

Įstrigusi reforma smukdo 
pragyvenimo lygį. Prasidėjo 
streikai ir piketai prie seimo ir 
vyriausybės. Piketuoja smulkūs 
verslininkai ir žemdirbiai, pike
tuoja darbininkai ir pensininkai. 
Buvo pasiruošę streikuoti ir 
medikai, nes reformų alfa ir 
omega - lėšos, skiriamos ne 
sveikatai, o karui. Krašto apsau
gai 60% buvo padidintos lėšos, 
o ne medikams, nors buvo ža
dėta pakelti atlyginimus iki 
30%. Kaip galėjo padidėti gydy
tojų atlyginimai 30%, jei biu
džete tam lėšų duota tik 4% 
daugiau? Gydytojų atlyginimai 
taip ir liko sovietmečio valyto
jos algelės dydžio - vidutiniškai 
po 800 litų. O tuo tarpu papras
tai sekretorei (dabar mandrai 
referente vaidinamai) skiriama 
2000 litų algos. Jau nekalbant 
apie dešimt tūkstantines valdi
ninkų algas. Šie valdininkai dar 
svarsto būtinumą nustatyti me
dikų atsakomybę už paciento 
sveikatą ir gyvybę.

Jau dabar dėl lėšų atokos 
uždaromos slaugos ligoninės, 

AtA
SOFIJAI BRUZGIENEI 

mirus,
jos vyrui VACLOVUI, šaulių kuopos nariui, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopa

Buvusiai moterų šaulių skyriaus vadei

a.a. STASEI KANOPIENEI 
mirus,

jos vyrą POVILĄ, buvusį šaulių kuopos vadą, 
nuoširdžiai užjaučia -

Hamiltono DLKAlgirdo šaulių kuopa

sustojo inkstų persodinimo ope
racijos, kelerių metų eilėje kan
kinamas! laukiant sąnario pro
tezo ir t.t. Nėra pinigų klipa
toms, už tai valdžia “mostelėjo” 
14 milijonų litų krepšininkams! 
O tuo tarpu apie 40,000 invali
dų be teismo nuosprendžio įka
linti namuose, nes be kompen
sacinės technikos negali pakilti 
iš lovos. Ir kas gali paneigti, kad 
tai labai patogu valdžiai - tokia 
masė nuskriaustųjų negali ateiti 
piketuoti nei prie seimo, nei 
prie vyriausybės! Todėl 300,000 
Lietuvos invalidų gavo 9 milijo
nus pagalbos, - užteks ir tų tru
pinių. O, va, už 22 milijonus litų 
bus perdengta Katedros aikštė 
- bus kur gražiai klipatėlėms 
susėsti ir elgetauti.

Dar šimtas milijonų vienai 
kitai piliai atstatyti, keli milijo
nai kokiam paminkliniam stul
pui, ne žmogui, kuris plikomis 
rankomis gynė Tėvynę sausio 
13-ją, o tankams ir patrankoms. 
Kad į ŠAS priimtų su visu Tro
jos arkliu - Kaliningrado karine 
base, baltiečių žemėje mūsų pi
gia elektra ir mėsa išlaikoma. 
Ne invalidams pagalba, kurie 
turi tas pačias žmogaus teises, 
bet grynai sovietinei “pakasū- 
chai” - representacinių vietų 
restauravimui. Tuo pačiu metu 
mūsų neįgaliuosius ta pati Eu
ropa šelpia padėvėtais akiniais, 
invalidų vežimėliais ar net laz
delėmis... Ir taipjau 10 metų.

Ar netrūks kantrybė, ar ne
susijungs medikai su savo pa
cientais? Ar neateis jie su visais 
savo ramentais, vežimėliais ir 
pasenusiais protestais pačiu ne
patogiausiu Europos sąjungos 
vizitatorių viešnagės metu ir pa
rodys savo 10 metų senumo 
žaizdas bei pareikalaus priorite
to sveikatos apsaugai? Juk krei
pėsi j Europos institucijas kali
niai ir laimėjo! Kreipėsi nelega- 
lai ir laimėjo. Kreipėsi net... ly
tinės orientacijos mažumos ir... 
laimėjo. Nors jų padėtis 2-9 
kartus geresnė nei ligonių ar in
validų.

i
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© LAISVOJE TĖVYMEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
NAUJOS PROGINĖS MONETOS

Lietuvos banko valdyba lie
pos 8 d. nutarė nuo rugpjūčio 16 
d. išleisti apyvarton vieno arba 50 
litų progines monetas, skirtas 
Baltijos kelio 10-mečiui. Nustaty
ta, kad 50 litų monetos pardavi
mo kaina bus 90 litų ir bus išleista 
4,000 tiražu. Vieno lito monetų 
bus išleista milijonas, maždaug 
tiek, kiek Lietuvos gyventojų da
lyvavo Baltijos kelyje 1989 m.

KONTROLĖS TYRIMAI
Liepos pradžioje Valstybės 

kontrolė, baigusi tyrimą Vidaus 
reikalų ministerijoje (VRM) at
skleidė premijų dalybą valdinin
kams ir pareigūnams. Buvusiai 
ministerijos sekretorei už 1999 m. 
pirmojo ketvirčio darbo rezulta
tus ir šv. Velykų proga buvo skir
ta 9,000 litų, po 7,000 litų depar
tamentų vadovams ir kai kurių 
“centrinio aparato” darbuoto
jams. Panašias sumas (6825 Lt.) 
gavo viceministeriai, kiti VRM 
vadai - mažesnes sumas. “Vals
tiečių laikraštis” paskelbė, kad 
VRM besidalinant tūkstantinėmis 
premijomis, policijos komisaria
tuose “policininkai buvo priversti 
rašyti pareiškimus, kuriuose ‘pa
tys prašė’ sumažinti savo atlygini
mus”, o tie atlyginimai dažnai ne
siekę net 1000 Lt. “Policininkams 
nesumokami pinigai, priklausan
tys už dirbtus viršvalandžius, jau 
keli mėnesiai neatlyginama už 
naktinį darbą.” Pasklidus šiai ži
niai, VRM vadovybė pažadėjo su
mažinti ministerijos bei departa
mentų vadovų algas.

KRIZĖS PADARINIAI
ELTA skelbia, kad Rusijos 

krizė labiausiai pažeidė Lietuvos 
gamybos, perdirbimo pramonę 
bei transportą. Jų apimtys per 
pirmąjį šių metų ketvirtį, palygin
ti su praėjusių metų tuo pačiu lai
kotarpiu, sumažėjo atitinkamai 
27.3%, 9.1% ir 21.8%. Statistikos 
departamento duomenimis, per 
pirmąjį š.m. ketvirtį žemės ūkis 
patyrė 77 mln. litų, o perdirbimo 
pramonė - 368 mln. litų nuosmu
kį, palyginti su tuo pačiu praėju
sių metų laikotarpiu.

ATIDENGTAS PAMINKLAS
Liepos 18 d. Molėtų rajone, 

Dubingiuose, atidengtas pamink
las Armijos krajovos aukoms. Pri
simintos 1944 m. birželio 23-sios

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Sįjr

Jurgis Jurgutis
Te! 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

IvMIYA
BALTIC EXPEDITING

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

siunčiant tuo pačiu adresu 
kitam asmeniui.

• Prašom neruošti per sunkių dėžių. 

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

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

naktį Armijos krajovos vykdytos 
lietuvių skerdynės Dubingių, In
turkės, Molėtų, Bijutiškės, Gied
raičių bei Sužionių apylinkėse. 
ELTA skelbia, kad Lietuvos vy
riausybės sudaryta komisija Ar
mijos krajovos veiklai Lietuvoje 
įvertinti nustatė, jog Rytų Lietu
voje veikę Armijos krajovos Vil
niaus apygardos daliniai, bendra
darbiaudami su naciais, prievarta 
kėsinosi į Lietuvos teritorijos 
vientisumą, terorizavo ir žudė ne
kaltus civilius gyventojus, dau
giausia lietuvius, jų etninėse že
mėse, jų valstybėje vykdydami 
tautžudystę.

DAUGIAU MOKOSI
Statistikos departamento duo

menimis, 1998-1999 mokslo me
tais Lietuvos švietimo įstaigose 
mokėsi 746,000 vaikų ir jaunuo
lių. Bendrojo lavinimo mokyklose 
moksleivių skaičius padidėjo 
15,000 nuo praėjusių mokslo me
tų, o visose institucijose besimo
kančių iš viso padaugėjo 29,000. 
Paskutiniaisiais mokslo metais 
mokėsi 97.7% nuo 7 iki 10 m. am
žiaus vaikų. Tad tik 2.3% nelankė 
bendrojo lavinimo mokyklos. O 
privačiose mokyklose besimokan
čių skaičius nuo 1993-1994 m. pa
daugėjo daugiau kaip 5 kartus, 
dabar sudaro 0.7% visų moks
leivių.

SULAIKYTA KONTRABANDA
BNS skelbia, kad pasienio 

policijos pareigūnai Lietuvoje su
laikė du Gudijos piliečius, kurie 
automobiliu vežė daugiau kaip 
200,000 JAV dol. ir 200 g aukso, 
iš viso arti milijono litų vertės 
kontrabandą. Jei automobilyje 
paslėptus pinigus būtų deklaravę, 
keleiviai nebūtų pažeidę įstatymo. 
Jie uždaryti Šalčininkų rajono 
policijos komisariato areštinėje.

KALTINA TAUTŽUDYSTĘ
Lietuvos generalinė prokura

tūra iškėlė baudžiamąją bylą išei
vijos lietuviui Antanui Gudeliui, 
kuris įtariamas karo nusikaltimais 
bei tautžudystę, rašo “Lietuvos 
aidas” (nr. 139). Prokuratūra turi 
duomenų, kad 1911 m. gimęs A. 
Gudelis nacių okupuotoje Lietu
voje per 1941-jų liepą dalyvavo 
šaudant civilius krašto gyventojus, 
tarp kurių buvo ir žydų. Jis taip 

■pat įtariamas tarptautinės huma
nitarinės teisės saugomų asmenų 
žudymu. Surinktą medžiagą pa
pildo nacių nusikaltimus tiriančio 
Simono Wiesenthalio centro pa
teikti duomenys. Manoma, kad 
A. Gudelis šiuo metu gyvena 
Australijoje.

BANKAS ŠVENTĖ SUKAKTĮ
Lietuvos taupomasis bankas, 

didžiausias ir seniausias visame 
krašte, rugpjūčio 4 d. minėjo savo 
80 metų jubiliejų, praneša ELTA. 
Įsteigtas 1919 m. Taupomajam 
bankui 1990 m. buvo suteiktas 
valstybinio banko statusas. Ban
kas sukūrė plačiausią tinklą iš 366 
padalinių. Jo turtas sudaro 3.2 
bin. litų arba 33% komercinių 
bankų turto. RSJ

OFFORD
realty ltd.

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

Parduodam, perkam B 
ar lik dėl informacijos Ip7 
apie namus, vasarna- j|
mius, ūkius, žemes yJĮ
Wasagos, Slaynerio ir
Collingwoodo apy- In
linkėse kreipkitės HvBr **

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

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

Iš Mičigano “National Guard Camp Grayling” vykusių tarptautinių pratybų, kuriose dalyvavo daliniai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estuos, Kanados ir JAV. Nuotraukoje - Lietuvos kariai, dalyvavę pratybose po užbaigimo 
iškilmių su būreliu Mičigano lietuvių 1999.VI.25 Nuotr. J. Urbono

Hamilton, Ont.
A.a. STAN1SLOVOS KANO- 

PIENĖS atminimui aukojo Vaikų 
dienos centrui Lietuvoje: $40 - A. 
V. Adomoniai (Oakv.); po $20 - P. 
V. Lukošiai, J. Z. Rickai, J. Devei
kis; $10 - B. Stončius. Senelių prie
glaudoms Lietuvoje: $25 - G. J. Ka- 
žemėkai; po $20 - J. M. Gimžaus
kai, V. V. Beniušiai, S. Bartuse- 
vičienė (Missis.), L. Stukienė, P. Z. 
Sakalai, A. V. Adomoniai, M. Ri- 
bienė, Aid. Kažemėkienė; $10 - B. 
Stončius. Vaikų dienos centro ko
miteto veiklai paremti $25 aukojo 
Alb. Rimkienė.

Už aukas dėkingas VDC k-tas.
A.a. Jono Šimkaus atminimui, 

užjausdami žmoną Nijolę ir šeimą, 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $20 - L. R. Šniuoliai, V. Šniuo- 
lienė; a.a. Mykolo Janilionio atmi
nimui $10 aukojo M. Chorolavičie- 
nė; a.a. Petro Volungės metines 
prisimenant $50 aukojo žmona Al
dona; a.a. Prano Kalvaičio atmini
mui $100 aukojo žmona Stefanija.

A.a. Stasės Kanopienės atmi
nimui, vietoj gėlių, užjausdami vyrą 
Povilą ir artimuosius, aukojo: $25 - 
A. Rimkienė; $20 - T. J. Andriu
kaičiai, E. Bajoraitienė, E. V. Bile- 
vičiai, E. K. Gudinskai, D. M. Joni
kai, J. J. Kažemėkai, O. Linčiaus- 
kienė, A. Mikalauskienė, F. A. Po-

JONAS LAANSOO, 
baigęs 4 metų studijas Western 
universitete, Londone, įsigijęs tiks
liųjų mokslų (science) bakalauro 
laipsnį su pagyrimu, įstojo į Toron
to universitetą, kur sieks magistro 
laipsnio. Numato studijuoti medi
ciną. Jonas daugelį metų dirbo Va- 
sagoje “Kretingos” šeimų stovyk
loje, lankė lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą Toronte, Delhi ir Londo
ne, šoko tautinius šokius, dalyvavo 
tautinių šokių šventėje Čikagoje, 
uoliai tarnaudavo Mišioms Šiluvos 
Marijos šventovėje. Jo pasiekimais 
džiaugiasi mamytė Nijolė, brolis 
Petras ir močiutė-globėja Salomėja 
Pargauskienė ir nuoširdžiai linki 
jam sėkmės ateityje. 

Grupelė vaikų, kuriuos maitina Kauno arkivyskupijos “Caritas” 
skyrius

Ont. L4Z3M1

1N OOOOAllqfatP* DRAUDIMAS ž / IIIWlMlw 4555 Hurontario St.LMississauga, > 
You’re in good hands.

RAMŪNAS (RON) VANAGAS
“Take Two Advantage” 

planas sujungia namo ir automobilio
draudimą, sumažina Jūsų įmokas

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

vilauskai, T. J. Povilauskai, V. P. 
Pranskevičiai, A. A. Petrauskai, B. 
A. Pareščiai, F. Venskevičienė, A. 
Volungienė, A. K. Žilvyčiai; $10 - 
G. Agurkienė, F. M. Gudinskai, S. 
Matukaitienė, V. P. Piciniai, T. A. 
Žebertavičiai; $5 - M. Borusiehė.

Už aukas dėkojame ir kartu su 
artimaisiais liūdime -

“Pagalba Lietuvos vaikams” 
narės

Calgary, Alta.
GEGUŽINĖ. 1999 m. birželio 

27, sekmadienį po pietų, Vyšniaus
kų sodyboje įvyko Kalgario lietuvių 
bendruomenės surengta gegužinė. 
Oras šiam įvykiui buvo labai nepa
lankus: lietus, šaltas vėjas, sniegas 
kalnuose, Vyšniauskų sodyba gavo 
tik kelis šaltus lietaus lašus. Rengė
jų širdys nerimavo, nes nustatytu 
laiku dar laukiamų tautiečių nebu
vo. Na, bet po keliolikos minučių, 
automobiliai nuo plento pradėjo 
sukti į sodybą. Suvažiavo gausus 
būrys net su savo giminėmis iš Lie
tuvos: Zubienės sesuo, Šukienės 
pusseserė, Karlono uošvė ir žmo
nos sesuo. Buvo gera proga pasida
linti įspūdžiais apie Lietuvoje esa
mą dabartinę padėtį. Bendra išvada 
- daroma pažanga. Suneštas dova
nas loterijai laimėjusiems išdalino 
K. Dubauskas. Gegužinės surengi
mui vadovavo Aldona Condon su 
pagalbininkėmis Sylvia Kasper ir 
Cynthia Younish. Šeimininkams už 
jų nuoširdų dosnumą buvo įteikta 
kukli dovanėlė, kurią priėmė Julija 
Vyšniauskienė. K. Dubauskas

Ottawa, Ont.
PAGALBA ALKANIEMS LIE

TUVOJE. Otavos lietuviai įvairio
mis progomis aukoja Kauno arki
vyskupijos “Caritas” išlaikomoms 
vargšų valgykloms. Neseniai iš “Ca
ritas” reikalų vedėjos O. Virbašiū- 
tės gauta padėka Otavos lietu
viams. Savo laiške ji rašo: “Šiuo 
metu Kauno mieste maitiname 
apie 1000 varguolių ir 150 Vytauto 
Didžiojo universiteto studentų. Tu
rime 4 maitinimo punktus, kur kas
dien gauna maistą 184 pagyvenę 
žmonės iš 4-rių Kauno parapijų. 
Sunki šalies ekonominė padėtis iš
šaukė naują reiškinį - auga elgetau
jančių vaikų skaičius. Tad Kauno 
arkivyskupijos “Caritas” savaitga
liais maitina 188 miesto vaikus.Yra 
įkurti 2 vaikų dienos centrai, kur 
kasdien maitinami ir globojami 72 
vaikai... Mes labai vertiname tai, 
kad Jūs suprantate mūsų padėtį ir 
esame dėkingi už Jūsų kilnią para
mą”. (“Pagalba alkaniems Lietuvo
je” Otavos skyriaus komitetas: Gin
tas Mitalas, Irena Priščepionkienė 
ir Viktoas Priščepionka'). vip

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

Cambridge, Ont.
ALDONAI IR ANTANUI LAU- 

GALIAMS giminės, draugai ir kai
mynai surengė staigmeną, persikė- 
lusiems j naujus savo namus, 54 
Kerwood Dr., Cambridge, Ont. Su
važiavo svečių iš Hamiltono, Kit
chener, Cambridge ir kitur. Jų tar
pe buvo ir Hamiltono Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. Juvena
lis Liauba, OFM, palaiminęs šį 
naująjį pastatą ir jo šeimininkus. 
Tėvynės sąjungos Hamiltono ir 
Niagaros pusiasalio pirm. P. Šid
lauskas, pakėlus šampano taures, 
palinkėjo naujakuriams viso gero. 
Svečiai sugiedojo “Ilgiausių ir svei
kiausių metų”. Buvo sudėta $200 
savininkams kaip bendra dovana.

Šeimininkai padėkojo už staig
meną ir linkėjimus, o jiems skirtus 
pinigus paaukojo Tėvynės sąjungai 
prašydami, kad tie pinigai būtų pa
naudoti ateinančiuose savivaldybių 
ir seimo rinkimuose Lietuvoje. Pasi
vaišinę svečiai skirstėsi namo, dar 
kartą Aldonai ir Antanui palinkėję 
daug sėkmės naujuose namuose. L.P.

West Yarmouth, MA
JUOZAS KUCINAS, savo šei

mos, giminių bei draugų ratelyje 
š.m. rugpjūčio 1 d. atšventė am
žiaus 90-metį. Pokylis įvyko sukak
tuvininko dukters Rimos ir Jono 
Bačanskų namuose, Mashpee, MA. 
Šios džiugios šventės proga susi
laukta sveikinimų, linkėjimų bei 
dovanų. JAV LB Cape Cod’o apy
linkės vardu sveikino pirmininkė 
Regina Petrulienė. J. Kucinas, jur
barkietis, iki 1944 m. buvo Aukšta
dvario girininkas. Vokietijoje kurį 
laiką dirbo miškininku, po karo - 
anglų zonoje DP globos įstaigose. 
JAV-bėse su šeima įsikūrė Brock- 
tone, MA, vėliau apsigyveno Cape 
Cod’e. S.

Lietuvai...
’ (Atkelta iš 3-čio psl.) . 

je, kaip ir už Lietuvos gyvenan
tiems etninių žemių lietuviams, 
turėtume tęsti ir plėtoti jau prieš 
kurį laiką pradėtą bendrą Lietu
vos valstybinių, visuomeninių 
institucijų ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės darbą.

Gyvename sparčiai kintan
čiame pasaulyje. Nuotoliai tarp 
jo kraštų ir žmonių nuolat 
trumpėja, sienos nyksta. Lietu
va tampa atvira visuomene at
viroje tarptautinėje erdvėje. At
rodo, kad ateityje ribos tarp 
Lietuvos ir išeivijos žmonių bus 
vis mažiau pastebimos. Bet Lie
tuvos laisvei, jos istoriniam išli
kimui buvo ir visada bus reika
lingas tautinis krašto ir pasaulio 
lietuvių solidarumas, laisvo as
mens įsipareigojimas savo Tėvy
nei, jos gerovei. Pasaulio lietu
vių bendruomenės veikla šiomis 
nuostatomis nuosekliai rėmėsi, 
jas ištikimai gynė. Esu tikras, 
kad gins ir ateityje. Dėkodamas 
Jums visiems už nuveiktus kul
tūrinius, visuomeninius, politi
nius darbus, džiaugdamasis ma
loniais šiandienos rūpesčiais, su 
Bendruomenės ir Tėvynės atei
timi sieju gražiausias viltis. Ma
nau, kad jas įgyvendindami 
esame bendraminčiai ir bendra
darbiai. Esame Pasaulio lietu
vių bendruomenė.

Su gilia ir nuoširdžia pagar
ba sveikinu visus išeivijos lietu
vius, kiekvieną iš Jūsų su jubi
liejine Lietuvių Chartos švente.

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

JA Valstybės
Tautos fondo raštinės patalpo

se, Bruklyne, NY, birželio 22 d. po
sėdžiavo Tautos fondo (TF) taryba. 
Posėdį pradėjo TF tarybos pirm. J. 
Vilgalys, kartu pasveikindamas dvi 
naujas tarybos nares - dr. N. Bražė- 
naitę-Paronetto ir R. Žukaitę. Jis 
savo pranešime džiaugėsi sėkminga 
valdybos bei tarybos veikla, TF val
dybos pirm. A. Vedeckas supažin
dino tarybą su nauja valdyba, kurią 
sudaro pirm. A. Vedeckas, vice- 
pirm. V. Steponis, sekr. A. Katinie- 
nė, ižd. D. Banaitis, reikalų vedėja 
- V. Penikienė ir ypatingiems rei
kalams - A. Mackevičienė. Jis taip 
pat paaiškino apie Lietuvos moks
leivių apdovanojimą. Lietuvos švie
timo ir mokslo ministerija bei TF 
atstovybė Lietuvoje atrinko iš visų 
Lietuvos apskričių 150 abiturientų 
ir mokslo metų užbaigimo proga 
juos apdovanojo premijomis. Moks
leiviai turėjo parašyti ir rašinėlį te
ma “Lietuva ir aš”.

Šių metų rudenį bus surengtas 
TF vajus. Jo nariai ir rėmėjai bus 
kviečiami globoti savo pasirinktą 
mokyklą Lietuvoje. Aukotojai taip 
pat bus prašomi prisidėti prie už
mojo aprūpinti Lietuvos aukštąsias 
mokyklas profesiniais žurnalais. Ben
dradarbiaujant su Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministerija bei Lietu
vos gyventojų genocido centru, or- 
ganizauojamas Lietuvos mokslei
viams konkursas tema “Laisvės ir 
kančių keliais”. Norima paskatinti 
Lietuvos moksleivius domėtis pas
kutinių laikų Lietuvos kančios isto
rija. TF paramos skirstymo komisi
ja, peržiūrėjusi gautus prašymus, 
siūlė paskirti: $4,750 stipendijoms, 
$9,500 demokratizacijai, $19,300 
Lietuvos kančių istorijai, $7,300 
jaunimo organizacijoms, $3,000 
kultūriniams reikalams, $12,500 
spaudai, $30,750 švietimo reika
lams, $30,000 konkursui “Laisvės ir 
kančių keliais”, iš viso - $117,100.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių kultūros 

draugija liepos 5 d. išsirinko naują 
valdybą: pirm. St. Tamošiūnas, 
vicepirm. Pr. Dobilavičius, sekr. D. 
Leonavičius, ižd. J. Šleivys, jaunimo 
reikalams - N. Vėlo ir nariai - St. 
Goda, M. Cabrera. Urugvajaus lie
tuvių biuletenyje “Žinios” nr. 27 
džiaugiamasi, kad pusė valdybos 
yra nauji žmonės, o pirmininkauti 
sutiko St. Tamošiūnas, turintis gerą 
organizacinį patyrimą. Laukiama iš 
naujos valdybos našių darbų. Taipgi 
“Žiniose” nusiskundžiama, kad ma
žai tautiečių lanko lietuvių pamal
das. Buvę laikai, kai tautiečiai per 
pamaldas pripildydavę šventovę, o 
dabar galima juos lengvai suskai
čiuoti. Senesnioji karta iškeliavo ir 
iškeliauja į amžinybę, o jauniesiems 
esą nerūpi tikėjimas.

Australija
A. a. Aloyzas Stakaitis birželio 

21 d. paliko staiga savo artimuo
sius, kai šie rengėsi švęsti jo 80-jį 
gimtadienį. Velionis gimė 1919 m. 
birželio 21 d. Poviliškių kaime, 
Gruzdžių valsč., Šiaulių apskr. Šei
ma anksti neteko tėvo. Aloyzas ta
da turėjo palikti klasės suolą ir pa
dėti motinai ūkininkauti. Iš Vokie
tijos 1949 m. atvyko į Australiją 
(vėliau motina ir sesuo) ir apsigy
veno Adelaidėje. Buvo veiklus savo 
bendruomenės, parapijos narys, 
ypač pasižymėdamas savanoriškais 
darbais. Dalyvaudavo visuose bend
ruomenės bei parapijos renginiuo
se, taipgi dosniai rėmė ir piniginė

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ktat XT lietuvių kredito
A zVL/IVrV 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 uždarytą.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius...................4.50%
2 m. term, indėlius...................4.80%
3 m. term, indėlius................... 5.00%
4 m. term, indėlius................... 5.10%
5 m. term, indėlius...................5.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind.......................................4.50%
2 m. ind.......................................4.80%
3 m. ind................................. .....5.00%
4 m. ind.......................................5.10%
5 m. ind.......................................5.50% 

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

1NTERAC KORTELĖ

mis aukomis. Ypač jautrus buvo 
Lietuvos našlaičiams ir vaikams su 
negalia, dosniai šiam reikalui auko
jo. Į laidotuves atvyko iš Melburno 
sesuo Morta Prašmutienė ir kiti gi
minaičiai. Gedulines Mišias atnaša
vo kleb. kun. J. Petraitis. Per pa
maldas giedojo sesutės Zita ir Biru
tė Prašmutaitės. Šv. Kazimiero pa
rapijos vardu atsisveikino V. Balu
tis. Palaidotas Cheltenham kapinė
se. Šeimos vardu atsisveikino Linas 
Prašmutas.

Italija
Popiežiniuose universitetuose 

Romoje šiais metais studijavo 40 
lietuvių. Daugumą sudarė kunigai 
ir klierikai. Didžioji jų dalis taipgi 
gyveno Šv, Kazimiero lietuvių kole
gijoje, kuriai vadovauja prel. Algi
mantas Bartkus. Birželio pabaigoje, 
baigiantis mokslo metams, trys Sv. 
Kazimiero kolegijos auklėtiniai - 
kun. Tomas Skrudupis iš Panevėžio 
vyskupijos, kunigai Darius Trijonis 
ir Saulius Damašius iš Telšių vysku
pijos - įgijo pastoralinės teologijos 
licenciato laipsnius. Pastarieji du 
grįžta į Lietuvą. Vysk. Antanas Vai
čius kun. D. Trijonį paskyrė Mažo
sios ir Didžiosios kunigų seminari
jos prefektu bei šių seminarijų dės
tytoju. Kun. S. Damašius paskirtas 
Telšių vyskupijos “Caritas” direkto
riumi ir Telšių Švč. Mergelės Mari
jos į Dangų Ėmimo parapijos kle
bonu, taipogi jis keletą dalykų dės
tys seminarijoje.

Du kunigai - Kazimieras Mei
lus iš Vilniaus arkivyskupijos ir 
Juozas Šiurys iš Telšių vyskupijos - 
Laterano universitete įsigijo kano
nų teisės daktaro laipsnius. Kun. K. 
Meilus apgynė disertaciją apie Kat. 
Bendrijos provinciją, remdamasis 
Lietuvos Kat. Bendrijos provincijos 
istorija ir susilaukė aukščiausio 
įvertinimo. Kun. J. Šiurys apgynė 
disertaciją “Dovana būti kunigu” - 
tai projektas kunigų ugdymui Lie
tuvoje. Komisija jo darbą taipogi 
aukščiausiai įvertino ir net pasiūlė 
ištisai jį išspausdinti, kas retai pasi
taiko. Kun. J. Šiurys paskirtas Tel
šių vyskupijos kancleriu, seminari
jos dvasios vadovu ir seminarijos 
dėstytoju. Šv. Tomo universitete iš 
kanonų teisės licenciato laipsnį įsi
gijo kun. Gintaras Grušas iš Vil
niaus universiteto, kun. Visvaldas 
Kulbokas Šv. Kryžiaus universitete 
įsigijo moralinės teologijos licencia
to laipsnį. Abu kunigai pasiliks Ro
moje ir sieks daktaro laipsnio.

Gudija
Minske birželio pabaigoje įvy

ko Gudijos lietuvių bendruomenės 
antrasis suvažiavimas. Jame dalyva
vo, kaip skelbiama ELTOJE, Gar
dino, Pelesos, Apso, Breslaujos 
kraštų atstovai. Buvo pasidžiaugta 
vis labiau gerėjančia lietuvių švieti
mo ir kultūros veikla. Jau veikia dvi 
lietuvių vidurinės mokyklos, ketu
rios sekmadieninės; dviejose mo
kyklose lietuvių kalba dėstoma kaip 
dalykas. Dar numatyta atidaryti lie
tuvių sekmadieninę mokyklą Ly
doje. Lietuvių švietimo įstaigose 
darbuojasi apie pusę šimto mokyto
jų, taipgi daugėja mokinių skaičius. 
Visuomenė susidomėjo pernai vy
kusiomis lietuvių meno ir kultūros 
dienomis, lietuvių dailininkų paro
da. Gardine tautinių mažumų festi
valyje lietuvių meno vienetai užėmė 
pirmą vietą. Gudijos lietuviai pa
geidauja radijo laidų lietuvių kalba 
per valstybinį Gudijos radiją. Taip
gi lietuviams rūpestį kelia pasun
kėjęs sienos perėjimas. Suvažiavi
me išrinkta nauja Lietuvių bend
ruomenės valdyba su pirm. V. Tar- 
nauskaite. j.

PASKOLAS
Asmenines nuo..........11.50%
nekilo, turto 1 m.........7.15%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Dušimtai jaunimo džiugino tautiečius 
Los Angeles jaunimo ansamblis “Spindulys” atšventė 

auksinę sukaktį
1999 m. birželio 27 d. erd

vioje “Hollywood Palladium” 
salėje ne vien tik “Spindulys”, 
bet ir beveik visas Pietinės Ka
lifornijos lietuvių telkinys at
šventė ansamblio veiklos 50-tąją 
sukaktį.

Apie 200 įvairaus amžiaus 
šokėjų ir dainininkų, Br. Bu- 
driūno “Ei, jaunystė” maršo 
garsų lydimi, atžygiavo į salę, 
žiūrovų garsiais plojimais sutik
ti. Po vėliavų įnešimo sugiedoti 
JAV, Kanados ir Lietuvos him
nai. Šventę pradėjo A. Nelsie- 
nė, LB Vakarų apyl. pirminin
kė, trumpu žodžiu pasveikinusi 
“Spindulį” ir jo svečius: an
samblį “Gintarą” iš Toronto ir 
“Grandį” iš Čikagos. Sveikino ir 
gen. Lietuvos konsulas V. Če
kanauskas.

Gautas iš Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimas užbaigtas: “Telydi kiek
vieną iš jūsų žiūrovų šypsenos ir 
gražūs žodžiai. Tegu dar ilgus 
metus gyvuoja ‘Spindulio’ an
samblis mūsų visų džiaugsmui”. 
Tikrai džiugu, kad po 50 metų 
iš mažos, 13 šokėjų grupės išau
go didžiulis sambūris.

Meninę programą pradėjo 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
diriguojamas V. Ralio, ir Jono 
Aro orkestras tradicine an
samblio daina “Šiandien mūsų 
šventė” (ž. Bern. Brazdžionio, 
muz. Br. Budriūno). Po “Spin
dulio” sušoktos Kepurinės pasi
rodė lituanistinės mokyklos mo
kiniai “spinduliukai” su daina 
“Gintarėliai” (ž. P. Lemberto, 
muz. G. Gudauskienės) ir 3 
šokiais. Toliau “Spindulys” - su 
3 šokiais ir liaudies daina “Ty
lus vakars”; Čikagos “Grandis” 
- su šokiais Žolynėlis, Gailingis 
ir Paplėštuodegis; Toronto Gin
taras - su šokiais Mano protė
vių žemė, Žalnieriukas ir Kupo
linis. Pirmoji programos dalis 
baigta “Spindulio” ir svečių 
bendru Malūnu.

Žiūrovai džiaugėsi jaunimo 
gausumu, gražiais šokėjų įėji
mais ir sklandžiais išėjimais, ku
rių praeityje ne kartą pasigedo
me. Ypač įspūdingas Malūno iš
ėjimas, kai į visas puses “spar
nai” grakščiai išsisuko...

Antroji dalis pradėta “Spin
duliui” atmintina daina “Kur 
giria žaliuoja” ir “Spindulio” 
keturių kartų (nuo “spinduliu
kų” iki veteranų) šokiu Motinė
le, obelėle. Sekė dar 8-ni šokiai 
ir pagaliau paskutinis Suktinis, 
kuriame sukosi visi šokėjai. Pro
gramai vadovavo Audra Nelsai- 
tė-Narbutienė.

Iš abiejų pusių scenos buvo 
įrengti nedideli ekranai, kuriuo
se kalbų ar dainų metu buvo ro
domos begarsės vaizdajuostės - 
vaizdinė ansamblio istorija iš 
praėjusių švenčių. Buvo tikrai 
įdomu visiems prisiminti jau
nystę... Ta naujovė įnešta Aloy
zo Razučio, šios srities specia
listo. Vaizdajuostes parūpino 
Paulius Jasiukonis.

Žibutės ir Stepono Ignatavičių sū
nus, ilgametis Toronto “Aušros” 
sporto klubo narys, sėkmingai bai
gė “The Loomis Chaffee School”, 
Windsor, CT, USA ir gavo akade
minę bei atletinę (krepšinio) sti
pendiją tęsti studijoms “Aloysius 
College”, Cresson, PA, USA

ARAS IGNATAVIČIUS,

I)r. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Sukakties proga jaunimas 
išleido gražiai paruoštą ir įdo
mią programą-leidinėlį su žiups
neliais iš praeities, svarbesniais 
įvykiais ansamblio gyvenime. 
Kai dar ne per seniausiai mes, 
gerokai subrendusio amžiaus 
lietuviai dejavom, kas bus po 
mūsų, kas rūpinsis mūsų spauda 
ir t.t., po šio jaunimo leidinio 
galim nustot rūpintis: jaunimas 
įrodė, kad moka ne tik šokti ir 
dainuoti, bet ir sugeba rašyti: 
pasinaudodamas naujomis tech
niškomis priemonėmis, progra
mą redagavo labai patraukliai ir 
įdomiai. Viršelius piešė Rasa 
Matulaitytė-Hendrickson.

Šventės programą-leidinėlį 
paruošė Valerija Baltušienė, 
Dana Dabšienė, Rasa Matulai
tytė-Hendrickson, Regina Poli- 
kaitienė, Danguolė Varnienė. 
Redagavo Linas Polikaitis, Ta
das Dabšys, Leonas Vaitaitis.

Didžiausia padėka už šios 
šventės pasisekimą tenka Dan
guolei Razutytei-Varnienei, kuri 
sugebėjo įtraukti jaunimą į dar
nų darbą, pasitikėjo jų sugebėji
mais, pavedė jiems daug parei
gų, kurias jie puikiai atliko. 
Daug darbo įdėjo LB “Spindu
lio” šokių mokytojai: Dana Au- 
gutė-Scola, Daiva Giežė-Jurgele
vičienė, Sigita Barysienė, Daina 
Žemaitaitytė, Jonas Bužėnas.

Šventės rengėjų komiteto 
pirmininkai: Tadas Dabšys, Li
nas Polikaitis, nariai: Rasa Ma
tulaitytė-Hendrickson, Aloyzas 
Razutis, Kristina Dudor, Algis 
Mikuckis, Marytė Šepikaitė, 
Auris Jarašūnas, Audra Reivy- 
dienė, Leonas Vaitaitis.

Žiūrovų tarpe buvo ir ame
rikiečių, kurie žavėjosi mūsų 
tautiniais drabužiais, šokiais, 
dainomis. Stebėjosi, kad jauni
mas laisvalaikį atiduoda kilniam 
tikslui - tradicijų, lietuvybės iš
laikymui. Nustebo, sužinoję, 
kad ansambliečių tarpe, be jau
niklių ir mažiliukų “spinduliu
kų” (lit. mokyklos mokinių) yra 
ir aukštąjį mokslą baigusių - 
advokatų, inžinierių ir kt., kad 
visi dirba “tėvynės labui” be 
atlyginimo. r

“Spindulio” įnašą į Ameri
kos lietuvių kultūrinį gyvenimą 
vertino ir sukakties proga raštu 
sveikino vysk. P. A. Baltakis, 
OFM, Stasys Sakalauskas, Lie
tuvos ambasadorius, Lietuvių 
tautinių šokių institutas.

Valerija Baltušienė

Triukšmingi jaunuoliai lėktuve
Lietuvaičiai Kopenhagoje buvo išprašyti iš lėktuvo

EDVARDAS ŠULAITIS

Trys iš Vilniaus per Kopen
hagą į Čikagą skridusieji lietu
vaičiai buvo išprašyti iš SAS 
bendrovės lėktuvo, kai jie atsi
sakė atiduoti gerokai nugertus 
alkoholio butelius ir nepaisė 
lėktuvo tarnautojos perspėjimo 
netriukšmauti.

Kai šie “drąsuoliai” nekrei
pė dėmesio į šį perspėjimą ir tę
sė savo “puotą”, buvo iškviestas 
lėktuvo kapitonas. Tuomet mū
sų tautiečiai nenoromis turėjo 
palikti perpildytą, Čikagon pasi
ruošusį skristi lėktuvą.

Apie šį labai retai pasitai
kantį įvykį papasakojo Čikagos 
priemiestyje - Downers Grove 
gyvenantis veiklus tautietis 
Anatolijus Milūnas, kuris pats 
labai jaudinosi dėl tų jaunuolių 
išsišokimų. Jis pats matė šį klai
kų įvykį, nes buvo to lėktuvo 
keleivis, liepos 8 d. grįžtantis iš 
Vilniaus po malonių atostogų 
tėvynėje.

A. Milūnas teigia, kad jau 
skrendant iš Vilniaus į Kopen
hagą lėktuvo priekinėje dalyje 
girdėjęs lietuviškai kalbančių 
jaunų vyrų keliamą triukšmą ir 
garsų juoką.

Šiuos tris - 20-25 metų, 
trumpai kirptais plaukais, jau
nuolius jis iš arčiau pamatė Ko
penhagos oro uoste keleivių 
laukiamajame, skirtame į Čika
gą skrendantiems keleiviams. Į 
tą salę mūsiškiai energingai įsi
veržė, nešdamiesi du didelius 
butelius. Jie ten, atsidėdę ant 
grindų, iš tų butelių pasikeisda
mi gėrė ir garsiai lietuviškai 
kalbėjo. Arčiau prie “puotauto
jų” sėdėjusieji žmonės paliko 
savo kėdes ir traukėsi toliau.

Vėliau, kai A. Milūnas, jo 
šeima ir kiti keleiviai (jų daugu
ma buvo nelietuviai) jau buvo

Los Angeles lietuvių jaunimo sambūrio “Spindulys”, atšventusio 50 metų sukaktį vadovybė prie šventinio 
torto. Iš kairės: mokytoja Dana Seda, šventės rengėjų pirm. Tadas Dabšys, vadovė Danguolė Varnienė, 
kopirmininkas Linas Polikaitis, mokytoja Daiva Griežė Jurgelevičienė. Žemiau: spinduliečiai, susėdę į 
pavidalą 50 (1999.VI.27) Nuotr. V. Štoko

Aprašomi nykstantys Lietuvos kaimai
Apie juos jau surinkta daug medžiagos. Skelbiamas konkursas, skiriamos įvairios premijos

JULIUS AUKŠTAITIS, 
Lietuvai pagražinti draugijos 

kancleris
Lietuvos kraštotyros drau

gija, Lietuvai pagražinti draugi
ja ir “Valstiečių laikraštis” skel
bia konkursą “Lietuvos kaimas 
XXI a. išvakarėse”. Ši mintis ki
lo susir ašinėj ant su Kanadoje 
gyvenančiu Broniumi Saulėnu, 
kilusiu iš Pavarėnio kaimo Va
rėnos rajone.

Lietuvos kaimai ir jų žmo
nės XX amžiuje, o ypač jo pabai
goje, patyrė didelių permainų. 
Kolektyvizacija, melioracija, že
mės reformos sunaikino per 14, 
000 kaimų. Nykimo procesas te
besitęsia, nes kaime beveik ne
beliko jaunų žmonių. Sunku pra
dėti ūkininkauti jaunoms šei
moms atgavus žemės nuosavybę.

Kraštoryros draugija 1990 
m. kvietė rinkti duomenis apie 

sulipę į lėktuvą, pasirodė ir 
trukšmadariai. Vienas jų burno
je buvo įsikandęs banknotus, o 
kiti nešėsi jau nugertus butelius. 
Jie, nužygiavę į lėktuvo galą, tę
sė savo “puotą”.

Atėjusi lėktuvo tarnautoja 
paprašė atiduoti jai tuos bute
lius. Be to, ji pareiškė, kad 
triukšmautojai negaus alkoho
lio viso skrydžio į Čikagą laiko
tarpyje. Tai dar labiau įsiutino 
jau gerokai įsilinksminusius lie
tuvaičius.

Kai šio perspėjimo triukš
madariai nepaisė, patarnautoja 
pašaukė lėktuvo kapitoną. Sis 
su dviem pagalbininkais drą
sius, įkaušusius jaunuolius išve
dė iš lėktuvo.

Šį retą įvykį stebėjo apie 
300 keleivių, kurie, triukšmada
riams išeinant iš lėktuvo, su pasi
tenkinimu plojo, o kai vėliau ka
pitonas per lėktuvo garsiakalbį 
pareiškė, kad tokie keleiviai, 
kaip tie jaunuoliai, lėktuve nepa
geidaujami, visi smarkiai plojo.

Čia minimas čikagietis A. 
Milūnas apie šį įvykį parašė 
laišką “Draugui”. Laiško pabai
goje, aną retą, skandalingą įvykį 
stebėjęs mūsų tautietis taip 
samprotauja:

“Mums, lietuviams, buvo 
skaudu ir gėda matyti tokį mūsų 
tautiečių elgesį. Tiek daug gerų 
žmonių nori atvykti į JAV apsi
lankyti, bet, deja, negauna vizų. 
Kokiu būdu tie jaunuoliai suge
ba gauti vizas į JAV ir kas mūsų 
laukia, kai jie pasirodys mūsų 
pusėje? Matytas elgesys sukėlė 
gėdą, kad taip žeminamas lietu
vių vardas. Tokių pas mus tikrai 
nereikia”.

Dabar, kai labai suvaržytas 
iš Lietuvos atvykimas į JAV ir 
Kanadą, neaiškaus plauko vyru
kai vizas, atrodo, lengvai gauna 
-jas nusiperka nelegaliai. 

išnykusius ir nykstančius kai
mus. Bibliotekininkai, kultūros 
darbuotojai, mokyklos, aktyviai 
dalyvavo šioje akcijoje. Kaimų 
istorijos, žmonių likimai, surašyti 
rankraščiuose, saugomi archy
vuose. Dalis medžiagos pa
skelbta knygose, “Valstiečių laik
raštyje”, “Ūkininko patarėjuje”.

Skelbdami konkursą, nori
me tęsti pradėtą darbą - kaimo 
istorijų rašymą, papildyti istori
ne medžiaga iš įvairių istorinių 
leidinių ir archyvų bei žiniomis 
apie šiandienos kaimą, sukaupti 
medžiagą apie Lietuvos kaimą 
paskutiniaisiais dvidešimtojo am
žiaus metais.

Konkurse kviečiame daly
vauti kraštotyrininkus, Lietuvai 
pagražinti draugijos narius, kul
tūros ir švietimo darbuotojus, 
moksleivius, studentus ir visus, 
kurie gali rašyti.

Konkursas vyksta nuo šių 
metų gegužės 1 d. iki 2000 metų 
gegužės 1 d. Paruoštą konkur
sui medžiagą iki 2000 metų bir
želio 1 reikia pristatyti į Vilnių 
- Lietuvos kraštotyros draugijai 
(Trakų g. nr. 2) arba Lietuvai 
pagražinti draugijos centro val
dybai (2006 Vilnius, Smolensko 
g. nr. 16). Konkurso darbai bus 
išdėlioti parodoje ir aptarti kon
ferencijoje. Konkurso konfe
rencijos dalyviai - kaimo istori
jų autoriai, rėmėjai ir organiza
toriai.

Atskirai bus vertinami su
augusių, studentų ir moksleivių 
darbai. Vertinant darbus bus 
atsižvelgta j surinktos medžia
gos apimtį, išsamumą, sugebėji
mą pateikti faktus, apipavidali
nimą, iliustracijas (nuotraukų 
originalų pageidautina į rinki
nius nedėti).

Konkursui galima pateikti 
ir knygas, išleistas 1995 - 2000 
m. Geriausiai paruoštos me
džiagos autoriai bus premijuo
jami piniginėmis bei kitomis 
paskatinimo formomis. Pinigi
nės premijos priklausys nuo su
rinktų lėšų šiam konkursui su
rengti. Dalį lėšų šiam konkursui 
jau turime. Konkurso rėmėjai 
bus skelbiami spaudoje, radiju
je, televizijoje. Rašant kaimo is
toriją, bus galima pasinaudoti 
šiam tikslui paruošta anketa, tik 
siūlytume vien ja nesivadovauti. 
Anketa tebūna tarsi istorijos 
planas.

Nors nuostatai ir anketa 
skirti šiuolaikinio kaimo istori
jai rašyti, tačiau labai norėtume 
tuo neapsiriboti ir surinkti kuo 
daugiau žinių apie aprašomą 
kaimą. Pirmiausia, kiek yra kai
mų apylinkėje, kiek nykstančių 
ir kiek jau išnykusių. Šie sąrašai 
apylinkėje yra.

1923 m. Lietuvoje vyko vi
suotinis gyventojų surašymas. 
Šiame surašyme yra išvardinti 
visi buvusių valsčių, kurių ribos 
yra panašios į dabartines apylin
kių ribas, kaimai, jų pavadini
mai, juose gyvenusių žmonių 

skaičius. Turint prieškarinį su
rašymą, nesunku palyginti su 
dabartine būkle.

Svarbu aprašyti jau išnyku
sius apylinkės kaimus; jeigu tai 
sunku, aprašykit tik kaimyni
nius. Reikėtų išvardinti ten gy
venusių žmonių pavardes, pra
vardes, šeimose žmonių skaičių, 
kiek turėjo žemės ir kuo pasižy
mėjo kaimas. Reikia pasidomėti 
gal kas jau rašęs, o gal ir para
šyta Jūsų aprašomo kaimo isto
rija. Aprašykite, kiek apylinkėje 
yra ūkininkų, jų kūrimosi sun
kumus, kokio jie amžiaus, kieno 
žemėje kuriasi. Įdomu, kokia 
ūkininkavimo kryptis: augina 
dekoratyvinius medelius, augina 
braškes, apynius. Kaip jiems se
kasi verstis, kokios pagrindinės 
problemos, ką galvoja ūkininkai 
apie kaimo ateitį ir t.t.

Reikia pažymėti, kiek apy
linkėje senoviškų kaimų, kurie 
tarpukario Lietuvoje neišsis
kirstė į vienkiemius, kokia yra 
senojo kaimo struktūra, kokie 
išlikę seni pastatai. Aprašykite 
ir senus vienkiemius, kuo jie 
ypatingi: yra neperstatytų senų 
pastatų, sodyba gražiai tvarko
ma, dekoratyviniais medžiais 
apsodinta, įkomponuota j kraš
tovaizdį... Jeigu kaime yra ta
lentingų dainininkų, muzikantų, 
nagingų meistrų, neturinčių kur 
pritaikyti savo sugebėjimų, - 
aprašykite juos bei jų pastebė
jimus.

Greitai švęsime Nepriklau
somybės 10-metį. Kokie poky
čiai įvyko kaime per šį laiko
tarpį.

Kultūrinis gyvenimas kai
me: ar patenkinamas, ko trūks
ta. Kas galėtų būti kitaip. Su 
kuo bendravote ir kokio am
žiaus žmogus atsakinėjo į klau
simus, ar priklauso nuomonė 
nuo amžiaus.

Šių dienų kaimo žmonės tu
ri gilias senovines tradicijas, pa
pročius, savitą gyvenimo būdą. 
Apie tai irgi turime rašyti. 
Paimkime, kad ir karo, pokario 
laikotarpį. Partizaninės kovos, 
žmonių trėmimai, artimųjų ne
tektis palietė kiekvieną šeimą. 
Vėliau kolektyvizacija, prievar
tinis žmonių surašymas į kolū
kius, paimti gyvuliai, pastatai, 
nusavinta žemė. Nors ir sunkus 
buvo laikas, tačiau vakarais vy
ko gegužinės pamaldos, jauni
mo suėjimai, kaimo mokyklose 
vakarėliai...

Kokiais drabužiais, batais 
tada dėvėjo žmonės kaime. Au
dėjų menas ir jo perdavimas 
jaunimui. Maistas. Iš turimų sa
vų produktų: pieno, mėsos, mil
tų, bulvių aliejaus buvo gamina
mi įvairūs valgiai. Kokie patie
kalai buvo ruošiami pusryčiams, 
pietums, vakarienei. Pasninkų 
metui. Kuo vaišindavosi vestuvė
se, krikštynose, atlaidų metu, 
kuo pamylėdavo atvykusį svečią.

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Lietuvių užuovėja karui baigiantis
Vokietijos Eichstaett’o kunigų seminarija ir Rebdorf o 

gimnazija prieš 50 metų

Prof. ALBERTAS 
STEPONAVIČIUS, Vilnius

Liepos 18, sekmadienį, kun. 
Augustinas Steigvilas, MIC, at
našavo šv. Mišias Rebdorfo 
vienuolyno koplyčioje. Prieš 50 
metų čia pat kaimynystėje esan
čio Eichstaett’o katedroje jis 
buvo įšventintas į kunigus. Da
bar kun. Augustinas atšventė 
savo kunigystės sukaktį. Šios 
Mišios buvo skirtos ir Eich
staett’o lietuvių gimnazijai pami
nėti, kuri čia veikė iki 1949 m.

Baigiantis karui, kai 1944 
m. Lietuvą jau buvo užėmusi 
Raudonoji armija, Eichstaett’e 
ir RebdorPe atsirado ypač daug 
lietuvių pabėgėlių. RebdorPe 
jie įstaigė gimnaziją. Joje moky
tojavo Vytautas Žemkalnis (žy- 
mus architektas, Vytauto Lands
bergio tėvas). Joje mokėsi daug 
dabar plačiai žinomų politikos, 
mokslo ir kultūros žmonių - už
tenka jau vien paminėti prezi
dentą Valdą Adamkų, Algirdą 
Avižienį, brolius Mekus.

Eichstaett’e kunigų semina
rijoje savo studijas tęsė ir čia 
buvo įšventinti iš Lietuvos pa
bėgę klierikai Augustinas Steig
vilas buvo vienas iš to didelio 
būrio. Po įšventinimo jis kuni
gavo Vokietijos miestuose, 
1955-1959 m. toliau studijavo 
Romoje, o po šių studijų savo 
marijonų ordino buvo pasiųstas 
į Argentiną, kur jau išgyveno 40 
metų. Iš pradžių gyveno Buenos

Išlydėjus Adomą Kalnėną
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Šv. Petro R.K. kapinės 1999 m. 

liepos 14 d., šalia jose daugelio pa
laidotų lietuvių, priėmė tėvynės že
mės žiupsnelį su keliais gintarėliais 
ir a.a. Adomą Kalnėną, gimusį Vil
niaus krašto Rimšės istoriniame 
miestelyje 1914 m. rugpjūčio 25 d. 
Teofilio ir Marijos Bagušytės šei
moje.

Vilniaus krašto lenkų okupaci
jos 1920-1939 metais, velionis mo
kėsi Rimšės pradžios mokykloje 
(veikusioje jau 1877 m.) lenkų kal
ba. Protėviai buvę Zagorski. Šei
moje vyraujant lietuviškumui, pa
vardė tiksliai sulietuvinta į Kalnė
ną. Nors nebuvo galimybių siekti 
aukštesnio mokslo, Adomas puikiai 
kalbėjo lietuviškai ir tiksliai apval
dė lietuvišką rašytą kalbą. Jam teko 
tarnauti lenkų armijoje, bet liko iš
tikimas Lietuvai. Sovietų Rusijos 
armijai artėjant, Lietuvą teko pa
likti.

Į Kanadą velionis atvyko 1947 
m. iš Flensburgo DP stovyklos po
kario Vokietijos anglų zonos, per 
Hamburgą amerikiečių karo tran
sporto laivu į Kanadą miškų dar
bams. Baigęs šį įsipareigojimą, pe
rėjo į “Canadian National” (CN) 
geležinkelių darbus. Jo albumas pil
nas nuotraukų iš tų sunkių Kanado
je besikuriant dienų. Nemažai nuo
traukų iš pereinamosios stovyklos 
Vokietijoje ir transatlantinės kelio
nės laivu.

Po CN Adomas atvyko į Kana
dos Londoną. Čia jam teko dirbti 
su didele pokario DP naujų ateivių 
lietuvių grupe, šalia Londono 
“Pond Mills” elektros tiekimo maz
gų instaliacijos centro statyboje pa
prastu darbininku. Pagaliau perėjb 
į pastovų įstaigų valymo darbą 
“Gordon McEachern” ir po to - 
Edmundo Cicėno firmą, ligi pensijos.

Lietuviškoje veikloje velionis 
dalyvavo nuo pat atvykimo, ypač 
Londone, kur priklausė bevardei 
tautinių šokių grupei, įsteigtai 1948 
m. Pastarosios nuotrauka su Ado
mu priekyje puošia Jono Kardelio 
redaguotos “Nepriklausomos Lie
tuvos” 1949 m. sausio 21 d. pirmąjį 
puslapį.
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Aires’e, o dabar - Rosario 
mieste, maždaug 300 km nuo 
sostinės. Jis Argentinos - lie
tuvių draugijos pirmininkas, 
laikraščio “Laikas” redaktorius.

Kun. A. Steigvilas iškilmes 
pradėjo lietuviškai, o jo kalbą 
čia esantiems vokiečiams vertė 
profesorius Alfredas Bammes- 
berger’is. Vardu savo tėvynai
nių, kurie po karo rado prie
globstį RebdorPo pabėgėlių 
stovykloje, kun. Augustinas pa
dėkojo vokiečiams už pagalbą. 
Vokiškai pasakytam pamoksle 
jis iškėlė susitaikinimo idėją. Šia 
prasme Eichstaett’as yra ne 
vien graži ir tikroviška pokario 
legenda lietuviams, bet ir nau
jos Europos kūrimosi pavyzdys. 
Sena, dar karo metais prasidė
jusi istorija tęsiasi ir šiandien. 
Eichstaett’o katalikiškajame uni
versitete profesorius Alfredas 
Bammesberger’is tęsia lietuvių 
kalbos studijas, palaiko glau
džius ryšius su Lietuvos kalbi
ninkais. Gimnazijos mokytojai 
ir mokiniai, Anneliese Bam- 
mesberger iniciatyva, bendrauja 
su Kauno jėzuitų gimnazija. 
Eichstaett’o kunigų seminarijo
je stažuojasi kunigai iš Lietuvos 
(šiuo metu Arnas Abraitis ir 
Mindaugas Puidokas).
• Mirtis yra tada prasminga ir 

graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui 
skirta. Kada tauta prieina tokią lem
tingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tau
ta turėtą pasirinkti gyvenimą, ne 
mirtį. (J. Aistis)

A.a. Adomas Kalnėnas 
(1914-1999)

Iš Bavarijos Weideno atvykus 
skautų veikėjui Leonardui Eiman
tui ir atsivežus ten gyvavusios nuo 
1946 m. Simono Daukanto vieti- 
ninkijos vėliavą, jo atkurtoje vieti- 
ninkijoje Londone aktyviai dalyva
vo Adomas, tapdamas skautu vyčiu.

Organizuotiems Kanados lie
tuviams persitvarkant iš “Tarybos” 
į “Bendruomenę”, Adomas dalyva
vo, pagal įsikūrimo datą, KLB pir
mosios apylinkės (Londono) įstei
gime. Taip pat buvo vienas iš anks
tyvųjų KL Fondo narių, rėmė ir 
dosnus buvo visoje lietuvių bend
ruomeninėje veikloje, priklausė 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungai, 
vis augančiam (ir mažėjančiam) 
Londono pensininkų klubui. Buvo 
giliai religingas ir pamaldus, dosnus 
labdarai, ypač religinei. Velionis 
buvo tylios, ramios prigimties, ta
čiau nebuvo užsidaręs savo tauti
niame kieme. Be savo tautinės lie
tuvių Šiluvos Marijos parapijos, da
lyvavo vietinėse St. Martin of Tours 
ir Šv. Petro bazilikos parapijose, 
priklausė tretininkams. Buvo Kana
dos karių veteranų organizacijos 
narys.

Maždaug vienerių metų laiko
tarpyje suimtas sunkios ligos, pri
žiūrimas, slaugomas savo bičiulio 
Zigmo Uždravio paskutinę savo gy
venimo savaitę praleido visų gal ir 
per daug lankomas Parkwood ligo
ninėje. Gyvybė užgeso liepos 12 d. 
ankstų rytą. Šeimos ir artimų gimi
nių neturėjo, tačiau ilga laidotuvių 
vilkstinė liudijo pagarbą jam.

Išlydėjo velionį gausios maldos 
Rožinio grupės, Sv. Pranciškaus 
draugijos, užprašytos šv. Mišios, au
kos “Canadian Cancer Society” ir 
Kanados lietuvių fondui. Iškeliavo 
velionis išgyvenęs beveik 85 metus 
amžiaus, poilsiui pakilaus kapinių 
kalnelio aukštumoje prie paminklo 
su Aušros Vartų Marija.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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



Pasaulinio masto festivalis
Vilniuje įvyko tarptautinis koncertų festivalis, trukęs ištisą mėnesį 

ir sutelkęs pasaulinio masto muzikus - kūrėjus bei atlikėjus
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 

Vilnius

Vilniaus festivalis
Lietuvos valstybinės filhar

monijos generalinio direktoriaus 
Gintauto Kėvišo sumanytas, 
įgyvendintas šiemet Vilniaus 
festivalis truko nuo birželio 2 
iki liepos 6 d. Per tą laiką Vil
niaus šventovėse, kiemuose, fil
harmonijos salėje įvyko koncer
tų, kuriuose dalyvavo, be Lietu
vos, nemažai užsienio atlikėjų. 
Nors festivalio organizavimo 
tradicija nesena (šiemetinis tik 
trečias), bet jau spėjęs tapti mu
zikinio gyvenimo įvykiu tiek 
mūsų, tiek pasaulio muzikų pa
dangėje.

Tam pakanka prisiminti 
lordo Yehudi Menuhino laiško 
G. Kėvišui žodžius: ../ esu įsi
tikinęs, jog ši novatoriška ir 
vaizdinga (festivalio) programa 
sudomins daugelį muzikos my
lėtojų iš viso pasaulio”. Laiške 
ypač palankiai atsiliepiama apie 
pabaigoje numatytą atlikti Gus
tavo Mahler’io “Dainą apie že- 
mę .

Ir prasmingiausia atrodo 
tai, kad šiemet “Vilniaus festi
valis” pasieks viršūnę su “Das 
Lied von der Erde”. Salia daly
kiškų programos vertinimų laiš
ke yra labai nuoširdžių žodžių, 
atskleidžiančių troškimą atvykti 
į Vilnių, dalyvauti. “Aš nepa
prastai laukiu savo kasmetinio 
apsilankymo Vilniuje /.../”

Toronto tautinių šokių “Atžalyno” sambūrio jauniausioji grupė, šokusi 
“Delta Bingo” salėje

Ūkininkų streikas, tapęs sukilimu
Prieš šešis dešimtmečius įvykęs vadinamasis suvalkiečių sukilimas liudininkų ir dokumentų šviesoje

VYTAUTAS VOLERTAS

Gėrėjomės-1935 metų vasa
ra. Mūsų apylinkės ūkininkai, 
Lietuvos ekonomikai mažai 
svarbūs, bet dori Dzūkijos, Sei
rijų valsčiaus žemdirbiai, savo 
tarpe pradėjo kalbėti apie keis
tą įvykį. Dar neturėjau pilnų 14 
metų, bet jaučiau, kad vyksta 
kažkas svarbaus, gal net gąsdi
nančio. Esą važiuojantiems j 
turgus pastojami keliai, pjausto
mi grūdų maišai, laukan išlieja
mas pieninėn gabenamas pie
nas, jei nepaklausoma kažkokių 
įspėjimų, negrįžtama atgal ir 
mėginama tęsti kelionę.

Vasara - didelių darbyme
čių laikas. Į turgus važinėti nie
kas nenori. Gaila žmogaus ir 
arklio. Jei būtinai prireikia, ši 
pareiga paliekama šeiminin
kėms. Tačiau visai be turgaus 
gyventi neišeidavo. Visada rei
kėdavo lito, o ūkininkas jį susi
graibydavo tik turguje. Dėl ne
malonių gandų žmonės susirū
pino, nors mūsų apylinkėje nei 
kas kelius pastodinėjo, nei mai
šus pjaustė.

Tasai įvykis, ūkininkų strei
kas, vėliau gavo Suvalkiečių su
kilimo vardą. Apie jį “Lietuvių 
enciklopedijoje” (LE, Bostonas, 
XXIX t., 241-242 psl.) randame 
nemažai žinių. Štai jų atpasako
jimas, išleidžiant mažiau reikš
mingas pastabas.

Enciklopedijos žinios
Jau 1934 rudenį ūkininkai 

rašė prašymus vyriausybei, kad 
sumažintų mokesčius, atidėtų 
skolų išreikalavimą, sustabdytų 
varžytynes. Kas tokią tragišką 
padėtį sukėlė?

Buvo pasaulinės krizės vėly
vas metas. Anksčiau bankai ūki
ninkams lengvai duodavo pa
skolas gerinti javų pamainoms, 
gyvulių veislėms, trąšoms pirkti, 
naujoms ūkio mašinoms įsigyti. 
Juk vyriausybė ragino žemės 
ūkio pažangą ir skatino skolų 
nevengti. Ūkininkai pasitikėjo 
ir žemės ūkyje pažanga bėgte 

Troškimas, deja, neišsipildė - 
lordas Yehudi Menuhinas mirė 
kovo 12 d. Festivalis buvo skir
tas jo atminimui.

Didžiųjų linkėjimai
Renginio pasaulinė prasmė 

matyti ir Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus, kitų valdžios vyrų 
sveikinimuose, linkėjimuose. 
Antai, linkėdamas jo dalyviams, 
rengėjams, klausytojams geriau
sios kloties, prezidentas padė
kojo pirmiausia už pastangas 
skelbti Lietuvos vardą pasauly
je, taip pat “gausinti išmintį bei 
grožį tiek Vilniuje, tiek Lietuvo
je, tiek pasaulyje”.

Festivalio garbės pirminin
kas ir seimo pirmininkas V. 
Landsbergis, apgailestaudamas 
mirtį didžio Lietuvos draugo 
Yehudi Menuhino, išreiškė vil
tį, kad “jo pašaukimas /.../ suar
tinti tautas ir vienyti jas muzi
kos dvasia” išliks Vilniaus festi
valio idėja ir kryptis.

Į III tūkstantmečio išvaka
rių nuotaiką, gaubiančią rengi
nį, atkreipė dėmesį festivalio 
valdybos narys, min. pirm. R. 
Paksas: “Čia skambanti muzika, 
lyg nepaprastas laiko tiltas, su
jungia skirtingus amžius, kartas 
ir kultūras, praplečia pasaulio 
ribas”.

Festivalio valdybos pirmi
ninkas ekspremjeras G. Vagno
rius renginį pavadino tautiniu 
turtu, palinkėjo jam įrašyti “dar 
vieną garbingą puslapį į Lietu- 

skubėjo į priekį. Bet užpuolus 
krizės metui, buvo sunku ne tik 
paskolas, bet ir palūkanas mo
kėti. Todėl bankai be gailesčio 
įskolintus ūkius pardavinėjo iš 
varžytynių.

1935 m. liepos mėnesį pasi
rodė pirmi atsišaukimai, raginą 
ūkininkus rodyti nepasitenkini
mą. Prasidėjo vietiniai streikai 
Pakuonio, Prienų ir Gražiškių 
valsčiuose. Greitai jie persimetė 
į Liudvinavą, Jiezną, Pajevonį, 
Alytų, Butrimonis ir tuoj apėmė 
visą Užnemunę (kairę Nemuno 
pusę). Iš dalies pasiekė net 
Raseinių apskritį. Streikininkai 
laikėsi pasyvaus priešinimosi. 
Mokesčių sumažinimo, skolų 
atidėjimo, varžytynių sustabdy
mo pradžioje vyriausybę malda
vo nuolankiais prašymais. Vė
liau nutarė nevežti produktų į 
turgus, pieno į pienines, nemo
kėti mokesčių. Streikininkai kai 
kur net paleido iš kalėjimų su
imtuosius, trukdė telefono-tele- 
grafo susisiekimą. Buvo polici
jos ir streikininkų susirėmimų, 
nors streikininkai jokių ginklų 
nevartojo. Streikai nusitęsė į 
1936 metus.

Šis triukšmas prasidėjo dėl 
ūkinių problemų. Vėliau atsira
do ir politinių motyvų. Pradėta 
reikalauti rinkimų, seimo ir de
mokratinės vyriausybės. Kadan
gi reiškėsi demokratinės mintys, 
vokiečiai, jau tolokai pažengę 
diktatūros linkme, išdavinėjo 
per sieną pabėgusius streikinin
kus, nes demokratija buvo Vo
kietiją valdančių nacių priešas.

Lietuvos vyriausybė panau
dojo prieš streikininkus karo 
stovį ir ypatingus apsaugos 
įstatymus. Buvo nubausta 870 
asmenų, iš jų 18 mirties baus
me. 1936 gegužės 23 sušaudė 
Kazį Narkevičių, Alfonsą Pet
rauską, Bronių Pratasevičių ir 
Petrą Šarkauską. Aleksandrui 
Maurušaičiui mirties bausmė 
įvykdyta 1937.X.21, streikui jau 
senokai aprimus. Per susirėmi
mus su policija žuvo 6 ūkinin

vos ir pasaulio muzikos isto
riją”.

Pradinis koncertas
Dabar jau galima pasi

džiaugti, kad linkėjimai nenuėjo 
veltui, išsipildė. Tai parodė pats 
pirmas koncertas. Jame skam
bėjo lenkų kompozitoriaus ir 
dirigento, vieno žymiausių XX 
š. muzikų, K. Pendereckio ora
torija “Septyneri Jeruzalės var
tai” - premjera Lietuvoje. (Ją 
atliko du mūsų chorai - muzi
kos akademijos mišrus ir aklųjų 
draugijos, orkestras - Sinfonia 
Varsovia - ir solistai D. Ra- 
domska, I. Klosinska, J. Rappe, 
A. Zdunikowski, R. Žukovvski 
iš Lenkijos; skaitovas B. Carme- 
li iš Italijos; dirigavo pats kom
pozitorius).

Koncerto' (klausėsi jo ir 
prezidentas V. Adamkus) įspū
dį sustiprino labai vykusiai pa
rinkta vieta - Švč. M. Marijos 
ėmimo j dangų šventovė (Trakų 
gatvėje), paprastai vadinama 
pranciškonų; įdomu, kad šiems 
vienuoliams pastatyta šventovė 
minima jau 1322 m. Gedimino 
laiške popiežiui Jonui XXII; 
mūsų pirmtakas karalius Vyte
nis, kviesdamas atvykti šio ordi
no brolius, buvo paskyręs 
“jiems vietą ir jau pastatytą 
šventovę”.

Turinys, atlikėjai, autorius
Oratorija sukurta Jeruzalės 

3,000 metų sukakčiai, suėjusiai 
1997 m. Įspūdingas kūrinys! Jo 
filosofinė potekstė pagrįsta Se
nojo Testamento, psalmių, pra
našų (Izaijo, Jeremijo, Ezechie- 
lio, Danieliaus) tekstais, atsklei
džia amžiną žmogaus siekimą 
suprasti gyvenimo prasmę, pri
artėti prie Dievo. Neatsitiktinai 
kompozitorius yra pareiškęs 
“tik homo religiosus gali tikėtis 
išganymo”.

Puikiai atlikta oratorija (so
listai - garsenybės, orkestras - 
Sinfonia Varsovia - taip pat jau 
žinomas Europos, Amerikos 
kultūros pasaulyje, o kaip tiko 
senąja hebrajų kalba perskaitęs 
Ezechielio tekstą sodrus, žemas 
skaitovo balsas; neatsiliekantys 
nuo bendro lygio buvo mūsų 
chorai) patenkintas buvo kom
pozitorius, klausytojai, susižavė- 

kai. Sužeisti ir invalidais paliko 
12 ūkininkų.

Taigi šis streikas, vėliau 
pramintas Suvalkiečių sukilimu, 
kaip matome iš LE žinių, nebu
vo paprastas juokas. Tuo metu 
valdančioje Tautininkų partijoje 
jis sukėlė nuomonių skirtumus, 
bet prez. A. Smetona ir vyriau
sybė pasisakė už titnaginį stilių. 
Valstiečių liaudininkų ir krikš
čionių demokratų, uždarytų 
partijų, atstovai kreipėsi į vy
riausybę su memorandumu, 
prašydami sulaikyti ūkininkams 
mirties bausmes, tačiau dėme
sio nesulaukė. Po keturių ūki
ninkų sušaudymo pas preziden
tą siuntė delegaciją, kuriai va
dovavo buvęs prezidentas K. 
Grinius, bet A. Smetona šios 
delegacijos nepriėmė.

Čia baigiasi pasakojimas 
pagal LE. O kai šiandien mato
me, už ką ir kaip Vakaruose yra 
vykdomos mirties bausmės, su
kilimas atkreipia ypatingą dė
mesį. Demokratiniuose kraš
tuose net miriop pasmerkti 
žmogžudžiai išlaikomi keliolika 
metų kalėjimuose, sprendžia
mos įvairios apeliacijos. (Kaip 
buvo prieš 60 metų, neaišku). 
Lietuvos nubaustieji apeliaci
joms laiko neturėjo, buvo su
šaudyti tuojau pat po nuospren
džio. Apie šį įvykį kalbama ne
noriai, nors ir šiandien, kai 
žmonių materialinė padėtis 
tampa tragiška, gali iškilti ne- 
pramatytos staigmenos. Anks
čiau buvo mėginama dramati
zuoti - tai buvęs ne ūkininkų 
streikas, bet komunistų organi
zuotas perversmas. Šiai prielai
dai nepatikėta. Net bolševikinės 
okupacijos metu raudonieji ne
drįso Suvalkiečių sukilimo lai
kyti savo praeities veikla.

Kodėl dabar?
Kodėl šis nemalonumas, 

praėjus jau šešioms dešimtims 
metų nuo ūkininkų pagalbos 
šauksmų, užsimenamas?

Ne priekaištų, ne dėmių ieš
kant, ne norint sumenkinti tuo

Dailininko JONO RIMŠOS paveikslas Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje. Juo susidomėjo vokiečių spauda

jimą, padėką, pagarbą išreiškę 
netylančiais, ilgiausiais plojimais.

K. Pendereckis Lenkijoje, 
pasaulyje gavęs daugybę apdo
vanojimų, ordinų, išrinktas gar
bės daktaru - be Varšuvos, Poz
nanės universitetų, dar Ročes- 
terio, Belgrado, Vašingtono, 
Madrido, Glazgo; garbės nariu 
akademijose - Londono karališ
kosios muzikos, Romos “Santa 
Cecilia”, Stockholmo, Berlyno, 
Buenos Aires, Berno, Bordo, 
Dublino. Nuolat kviečiamas į 
daugybę renginių įvairiose šaly
se šį kartą pasirinko Vilniaus 
festivalį. Gal patraukė jo orga
nizatoriaus meninės ambicijos - 
įdomi programa (joje privalo
mas lietuvių kompozitoriaus 
kūrinys), aukščiausio lygio atli
kėjai. Beje, K. Pendereckis Vil
niuje viešėjo antrą kartą; yra 
pasakęs - taip sutikti, priimti 
mes nemokėtume... (Čia norė
tųsi priminti kitos muzikos gar
senybės, - Gidono Kremerio 
žodžius - Vilniaus publika vi
suomet puiki).

Klasikiniai kūriniai
Po kelių dienų (birželio 5) 

universiteto Didžiajame Skar
gos kieme buvo atlikta F. Schu- 
bert’o simfonija nr. 4, “Tragiš

laikinės Lietuvos valdžios pali
kimą. Stebint šiandieninį Lietu
vos gyvenimą, momentui kitam 
į galvą net įsimeta irzli baimė - 
kad nors vėl užguiti ūkininkai 
nepradėtų ryžtingai streikuoti.

Suvalkiečių sukilimu mane 
sudomino atsitiktinumai. Kai
mynystėje anksčiau buvo ir da
bar yra sukilimo metu nukentė
jusiųjų artimųjų. Baltimorėje 
pažinojau sušaudyto Pratasevi- 
čiaus dukrelę, dar vystykluose 
be tėvo likusią, ir jos mamą, 
vėliau antrukart ištekėjusią, iš
auginusią labai gražią, labai lie
tuvišką šeimą. Filadelfijoje gy
veno sušaudyto Narkevičiaus 
brolis (a.a. mjr. Naras) ir iki da
bar gyveno mirtimi nubaustojo 
žmona, antrukart ištekėjusi už 
K. Šiugždos, taip pat kalėjime 
sėdėjusio to paties sukilimo da
lyvio. Dekane, tik kelių šimtų 
metrų atstu nuo mūsų namų, 
gyvena Bronė Karaškienė, su
šaudyto Alfonso Petrausko se
suo. Šioje apylinkėje dar sutin
kame tuo metu policijoje tarna
vusių, sukilimą stebėjusių iš ki
tos tvoros pusės. Tad šalia LE 
žinių domina ir asmeniški pasa
kojimai. Juose, reikia manyti, 
subjektyviškumo negalima iš
vengti, bet taip pat yra apstu 
įvairių smulkmenų, kurios pa
ryškina ir gal net paaiškina do
kumentuotus faktus.
Sušaudytojo sesers atsiminimai

Čia seks pastabos iš užrašų, 
pasižymėtų pokalbio metu su 
Brone Petrauskaite-Karaškiene, 
veiklia visose gyvenimo srityse, 
ypač daug darbo ir lėšų atiduo
dančia lietuviškai labdarai. Po
kalbis vyko 1994.VI.14. Taigi 
nuo Suvalkiečių sukilimo jau 
buvo praėję beveik 60 metų. 
Įvykiai, apie kuriuos pasakoja
ma, skaudžiai palietė Petrauskų 
šeimą, todėl jie iš atminties 
traukiasi lėtai. Šias pastabas p. 
Karaškienė patikrino ir su jomis 
sutiko.

Bronė Petrauskaitė, kai su
šaudė jos brolį Alfonsą, tada 
jau sulaukusį 27 metų amžiaus, 
buvo tik peržengusi savo pirmą
jį dvidešimtmetį. Petrauskai tu
rėjo ūkį Būdviečių kaime, Paje
vonio vis., Vilkaviškio apskr. 

koji”, ir G. Rossini’o “Stabat 
Mater”. Kūrinius turėjo diri
guoti Y. Menuhinas. Kūriniai 
nebuvo pakeisti, bet dirigavo ne 
jis, o jo bičiulis iš D. Britanijos 
W. Boughton’as. “Tragiškoji” ir 
“Stabat Mater” skambėjo kaip 
pagarbos, atminimo ženklas di
džiajai muzikos legendai. Atli
kėjai - minėtoji Sinfonia Varso
via, Kauno valstybinis choras, 
solistai: T. Seidl, sopranas, Vo
kietija; L. Bizineche, mezzoso- 
pranas, Portugalija; A. Janutas, 
tenoras; B. Scholium, bosas, 
Austrija.

Kanadiečių orkestras
Birželio 11d. didžiojoje fil

harmonijos salėje barokinę mu
ziką atliko Kanados baroko or
kestras “Tafelmusik”, švenčian
tis savo 20-tį, priklausantis ge- 
riausiems šio muzikos stiliaus 
atlikėjams pasaulyje. Tą vakarą 
orkestras atliko italų “Acrielli, 
A. Scarlatti, F. Geminiani, A. 
Vivaldi ir vokiečių G. F. Han- 
del’io, G. P. Telemann’o kūri
nius. Vakaro siela - fleitininke 
M. Verbruggen, grojanti su ne
paprastu įsijautimu, muzikai at
siduodanti visa esybe; klausyto
jų puikiai suprasta, įvertinta.

(Nukelta j 7-ta psl.)

Ūkis namažas, 30 ha, žemė II ir 
III rūšies. Tėvas, buvęs Ameri
koje, po kilusio sodyboje gaisro 
pastatė gerus namus ir vėjo ma
lūną. Šeimoje augo keturios se
serys ir du broliai. Kaimas buvo 
didelis, ūkininkai turtingi.

Jos, buvusios Petrauskaitės, 
vyras Jonas Karaška taip pat 
buvo iš Būdviečių. Iš to paties 
kaimo kilęs ir Mickevičius-Kap- 
sukas. Petrauskų šeima katali
kiška, nors tėvas jautė didelę 
pagarbą Vincui Kudirkai. Se
nais laikais tėvas iš Vokietijos 
parnešdavo knygų. Ir šiaip ne
buvo plėšrus. Jam važiuojant į 
Ameriką, kaimo siuvėjas, turė
jęs šešis vaikus, prašė kiek že
mės, žadėdamas vėliau atsily
ginti. Tėvas jam atrėžė 6 mar-‘ 
gus, o ta žemelė taip ir liko 
siuvėjui visam amžiui be jokio 
atlyginimo. Siuvėjas buvo geras 
žmogus, tvarkingi buvo visi jo 
vaikai. Vienas jų, kai antros 
okupacijos metu bolševikai varė 
žmones į kolūkius, pasikorė. 
Tačiau kitas iš tų šešių vaikų, 
mūrininkas, jau nuo mažens bu
vo paliestas komunizmo. Jį su
šaudė atėję vokiečiai 1941 m. 
Visi siuvėjo vaikai turėjo amatus.

Brolis Alfonsas atliko ka
rinę tarnybą Marijampolės pul
ke, buvo pavasarininkų (Būd
viečių kuopos) pirmininkas.

Streikas prasidėjo nuo jų 
tolėliau, bet kažkodėl Būdviečių 
kaimas vėliau tapo centru. 
Žmonės kalbėjo, kad streiką su
kėlė “voldemarninkai”. Mat 
gretimam kaime gyveno gimna
ziją baigęs vienas jaunuolis, sa
ve “voldemarninku” laikęs, ir 
buvo šnekama, kad jis esąs 
kaltas dėl riaušių. Jį valdžia 
gaudė, bet nesugavo. Vietoje 
niekas nekalbėjo apie komunis
tų įsivėlimą, tačiau iš adminis
tracijos pusės sklido gandai, 
kad suimtieji esą bolševikai. Tik 
generolo Vitkausko brolis, turė
jęs didelį ūkį Gražiškių valsčiu
je, visų jau tada laikomas komu
nistu, atvažiavo po Petrausko su
šaudymo ir pareiškė užuojautą.

Streikininkai tarėsi - nerei
kią naudoti jokių- šautuvų ar 
kitokių ginklų, užteksią lazdų.

(Bus daugiau)
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Gausūs raštai, reikšmingi darbai
Pokalbis su rašytoju ANATOLIJUMI KAIRIU minint 

jo amžiaus 85 metų sukaktį

Išeivijos rašytojas, gyvenąs 
Čikagoje, Anatolijus Kairys š.m. 
rugpjūčio 28 d. minės savo 85 
metų amžiaus sukaktį. Šia pro
ga jį užkalbinau ir paprašiau 
atsakyti į keletą klausimų.

- Tiek metų sulaukus tinka 
paklausti: kaip sveikata, kaip 
jaučiatės?

- Sveikata patenkinama, fi
ziškai jaučiuos gerai, bet dvasiš
kai blogiau - kankina liūdesys.

- Ir kodėl? Ne taip seniai 
linksminote Čikagą operetėmis...

- Tai buvo išeivijos kultūri
nio žydėjimo metai. “Dainavos” 
ansamblis atliko mano “Sidabri
nę dieną” pagal Broniaus Bud- 
riūno muziką; “Emiliją Plateiy- 
tę” ir “Čičinską” -ragai Aloyzo 
Jurgučio muziką; Čikagos lietu
vių opera, kartu su kitomis 
“Gintaro šaly”, pagal Juliaus 
Gaidelio muziką. Visos turėjo 
gražų pasisekimą, kai kurios bu
vo vežiojamos po kitas lietuvių 
kolonijas. Iš viso esu parašęs 
apie dešimt libretų. Jie yra su
krauti Vilniaus muzikos, kino ir 
teatro archyve, bet Lietuvos 
kompozitoriai iki šiol nesusido
mėjo mano libretais. Todėl la
bai man liūdna.

- Linksminote Čikagą ir ko
medijomis, pvz. “Diagnozė" turė
jo nepaprastą pasisekimą.

- Taip, “Diagnozė” buvo 
vaidinama Kanadoje, Ameriko
je ir Australijoje. Iš viso ji turė
jo penkis pastatymus su apie 30 
spektaklių visose didžiosiose 
lietuvių kolonijose, tuo teigia
mai įvertinta. Čikagoje ją reži
savo garsusis mūsų Stasys Pilka. 
Prisimenu, po vieno vaidinimo 
išėjus man į sceną žiūrovai plojo 
atsistoję. Bet vėl, grįžtant į Lie
tuvą, - visa mano kūryba skirta 
Lietuvai. Iš daugelio mano dra
mų ir komedijų tik viena, “Mū
sų vaikai”, susilaukė profesio
nalaus pastatymo Šiaulių dra
mos teatre ir 37 spektaklių įvai
riuose Lietuvos miestuose. O 
štai prieš 4 metus Kaune išėjusi 
mano sceninių veikalų rinktinė 
“Žodis ir veiksmas”, trys dra
mos ir keturios komedijos, ne
susilaukė Lietuvos teatrų dėme
sio. Bent iki šiol.

- Parašėte visą eilę romanų, 
gavote daug premijų...

- Iš viso už dramas, kome
dijas, noveles, romanus laimė
jau 15 premijų. Bet premija, 
kaip žinome, yra ne kūrybos 
vertės rodiklis, tik paskata kur
ti, viešas darbo įvertinimas. Vi
sų mano romanų ir novelių Lie
tuvoje yra išėjusios antros lai
dos. Be to, pasirodė keletas vi
sai naujų veikalų. Jie išeivijoje 
nėra platinami, todėl išeivija 
apie juos nežino. Lietuvoje ma
no romanai išleidžiami dideliais 
tiražais, pvz. “Ištikimosios žo
lės” romanas išėjo 10,000 tira
žu. Tačiau išsamios kritinės 
analizės nėra susilaukę. Jų turi
niai plačiau nekomentuojami. 
Spėju dėl to, kad mano romanų 
tematika patriotinė. Lietuvos 
kritikams tai nėra aktualu. Ant
ra priežastis gali būti ta, kad 
mano romanuose nėra porno
grafinių motyvų, vaizdų, aprašy
mų, o dabartiniai Lietuvos rašy
tojai, su mažomis išimtimis, mė
gaujasi pornografine ar pusiau 
pornografine tematika. Tai dar 
liūdniau.

- Girdėjau, kad Tėvynėje tu
rėjote gana šviesių momentų?

- Lietuvoje lankiausi trejetą 
kartų. Dalyvavau trijuose “Po
ezijos pavasariuose”, dukart 
Kaune, vieną kartą Vilniuje. 
Maironio literatūros muziejus 
surengė tris susipažinimo vaka
rus, turėjau priėmimą Kauno 
Kultūros rūmuose. Kai pirmą 
kartą nuvykau į Vilnių 1990 m., 
Lietuvos Rašytojų sąjunga su
rengė susipažinimo vakarą su 
vietos rašytojais Rašytojų na-

WALTER V. DAUGINIS
hsi kavce - iHniimiAt

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

Rašytojas ANATOLIJUS KAIRYS, 
minintis 85-jį gimtadienį

muose. t aip pat buvau pakvies
tas dalyvauti jų suvažiavime 
Anykščiuose, kur pasakiau 
trumputę kalbelę, dalyvavau li
teratūros vakare ir pan. Buvau 
oficialus jų svečias. O 1995 m. 
vasarą Lietuvos mokslų akade
mijos biblioteka savo rūmuose 
Vilniuje surengė mano knygų 
parodą, kuri truko dvi savaites.

- Kiek knygų išleidote Lietu
voje?

- Savo leidinius skaičiuoju 
ne knygomis, o kūriniais, nes 
taupumo sumetimais vienoje 
knygoje būna du, trys ir net sep
tyni kūriniai. Pvz; sceninių kūri
nių rinktinėje “Žodis ir veiks
mas” yra 7 kūriniai - trys dra
mos ir keturios komedijos. Iš vi
so Lietuvoje išėjo 25 mano kūri
niai. Be pakartotų antromis lai
domis, išėjo ir visai naujų kūri
nių. Iš poezijos paminėtini 
“Šimtas meilės sonetų”, “Gyvų
jų poezija”, “Psalmių vainikas”, 
“Šviesių dienų takais” ir “Auk
sinio miesto auksas”. Nauji ro
manai: “Senojo klevo porin
gės”, “Pusbroliai” (istorinis ro
manas iš Jogailos ir Vytauto lai
kų), “Medininkų pilis” (pagerb
ti ten žuvusiems kariams). Sce
nai - jau minėtas “Žodis ir 
veiksmas” - 7 kūrinių rinktinė. 
Ypatingo dėmesio susilaukė 
“Šimtas meilės sonetų” rinki
nys. Vilniaus akademinio dra
mos teatro aktorius Tomas Vai
sieta su savo studentais padarė 
trijų pusvalandžių montažą ir 
buvo transliuojami tris kartus 
per Lietuvos radiją. Šis įrašas 
yra saugomas Pasaulio lietuvių 
archyve Čikagoje. Be to, tas 
pats Lietuvos radijas transliavo 
du mano pasikalbėjimus viena 
ar kita proga, o šių metų pra
džioje, dr. V. Kudirkos metams 
paminėti, transliavo 22 pusva
landžius antroje programoje 
skaitymams iš “Nemariosios 
giesmės” romano.

- Tai kiek iš viso parašėte 
veikalų?

- Maždaug apie šimtą. Ta
čiau ne visi mano veikalai yra iš
leisti. Neišleisti libretai, du vei- 
kaliukai vaikams, kai kurios 
dramos ir komedijos. Neišleis
tieji rankraščiai sukrauti įvai
riuose archyvuose.

- Ką dabar rašote?
- Dabar rašau labai nedaug. 

Ir tai, ką rašau, jau nebus iš
leista.

- Prieš keliolika metų buvote 
lietuvių rašytojų draugijos valdy
bos pirmininkas. Kaip Jums atro
do neseniai sudaryta dabartinė 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba?

- Ji man atrodo labai gerai. 
Nemažai laiko praėjo nuo mano 
pirmininkystės metų - apie 16 
ar 17 - laikai yra pasikeitę, išei
vijos kultūrinė veikla susilpnėjo, 
daug draugijos narių pasitraukė 
amžinybėn, ar grįžo į Lietuvą. 
Man pirmininkaujant sąrašuose 
buvo 106 nariai, dabar tik 58 ar 
maždaug tiek (pagal senąjį 
draugijos narių sąrašą). Dabar-

(Nukclta į 7-tą psl.)



Kultūrininkų vaidmuo kovoje už laisvę
VILIUS BRAŽĖNAS

Šiame šimtmetyje prieš mū
sų tautą ir tėvynėje, ir užsie
niuose, plytėjo kultūros puose
lėjimo ir kovos už laisvę klau
simas. Ypač tai buvo ryšku Lie
tuvoje sovietinės okupacijos 
dešimtmečiais, kai idėjų arenoje 
susitikdavo tautos kultūros išli
kimo ir laisvės siekimo pažiū
ros. Tas pats buvo ir išeivijoje. 
Iš pat pradžios susidarė dvi 
priešingos pažiūros į išeivijos 
pagrindinį uždavinį: “lietuvybės 
išlaikymo” ir tautos vadavimo. 
Tikrumoje tas klausimas nebu
vo plačiau bei giliau svarstytas. 
Todėl dalis išeivijos nuėjo lietu
vybės išlaikymo keliu, o kita 
tautos laisvinimo, puoselėjant 
Lietuvos vadavimo veiklą savi- 
tarpyje ir amerikiečių visuome
nėje.

Buvo ir trečia grupė: “kul
tūrininkai”, kurie jautė pareigą 
būti ir “vaduotojais”. Tikrumoje 
ši grupė turėjo ir visada turės 
didelį potencialą įtaigoti sveti
mąją aplinką.

Kaip matome, Lietuvoje 
šiandien tai, ką paprastai vadi
name “kultūra”, klesti. Ir neat
rodo, kad tam reikėjo išeivijos 
pastangų, nukreipiančių jos dė
mesį nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, kad tautinė 
kultūra galėtų gyventi netroški
nama svetimos rankos. Tik, gai
la, girdėti nusiskundimų, jog da
bar nesimato daug kūrybingų 
jėgų iš kultūrinės grupuotės, pa
dedančių ieškoti tiesos ir teisin
gumo atstatymo. Tam pasišven
tę kultūrininkai galėtų prisidėti 
prie tautos dvasios kėlimo ne 
mažiau negu tai gali padaryti 
dvasiškiai.

Atrodo, jog gera dalis kul
tūros šulų dar tebesijaučią esan
ti išskirtina valstybės klasė. Gal 
todėl, kad sovietmečiu ji buvo 
privilegijuota ir gerai apmoka
ma už “socializmo statybą”. Ir 
dabar tos klasės kultūrininkai 
neretai garsiai beldžiasi į Res
publikos iždo duris. Per mažai 
jų bando kalbėti ir veikti už 
tuos lietuvius kultūrininkus, ku
rių kūrybinė dvasia Sibiro taigo
se turėjo apleisti sušalusį bei iki 
paskutinės ląstelės išbadėjusį 
kūną. Be to, kyla net klausimas: 
kam Lietuvoje, prie aiškiai rei
kalingos švietimo ministerijos 
dar reikia ir kultūros ministeri
jos? Lyg be tam reikalui skirto 
ministerio, komisaro ar oberfiu- 
rerio tauta negalėtų būti kultū
ringa. Staiga girdime net apie

Šiaulių dramos teatro aktoriai. Sėdi Antanas Venckus; stovi iš kairės: 
Gražvydas Udrėnas, Eduardas Pauliukonis, Sigitas Jakubauskas, pianistas 
Romualdas Lukošius. Jie atliko Hamiltono Jaunimo centre humoro vakaro 
programų rugpjūčio 14 d. “Meilė - jausmas sopulingas”

“Aukuro ”sukaktis ir svečiai iš Lietuvos
Hamiltono mėgėjų teatras 

“Aukuras” ruošiasi švęsti savo 
50-ties metų sukaktį. Pasirinko 
vaidinimą Stasio Lauciaus “Po
nios Žydrienės bendrabutis”, 
kuris buvo premijuotas, bet nė 
kartą nevaidintas. Veikalas yra 
4 veiksmų satyra apie mūsų 
emigraciją į Ameriką. Įvairaus 
išsilavinimo asmenys susitinka 
Žydrienės bendrabutyje. Kiek
vienas asmuo ieško geresnio gy
venimo svetimame krašte. Jų 
siekimai įvairūs. Veikalą reži
suoja Elena Kudabienė. Vaidi
na: Marija Kalvaitienė, Danutė 
Kudabaitė, Vytautas Štuikys, 
Vytautas Taseckas. Jiems tal
kinti atvyksta iš Lietuvos Šiau
lių dramos teatro aktoriai - Si
gitas Jakubauskas, Eduardas 
Pauliukonis, Gražvydas Udrė
nas, Antanas Venckus (direkto
rius). Visi šie aktoriai yra Lietu
voje atlikę daug pagrindinių 
vaidmenų. Todėl “Aukuro” vai
dinimas “Žydrienės bendrabu
tis” turėtų būti aukštos kokybės.

Premjera įvyks Hamiltone 
rugpjūčio 20 d. Su ja pradėsime 
švęsti “Aukuro” sukaktį. Po to 

“kultūros atašė” prie Lietuvos 
ambasados Vašingtone. Nežinia 
ką sukultūrinti: amerikiečius, ar 
Amerikos lietuvius? Ko jau ko, 
bet Amerikoje, lietuviškoje išei
vijoje, buvo ir tebėra pakanka
mai lietuviškos kultūros “ata
šė”. Ir nekainuojančių nė cento 
iš Lietuvos iždo.

Apgailėtina, kad ir išeivijoje 
kai kieno buvo bandoma pa
tekti į privilegijuotą kultūrinę 
klasę, nejaučiančią pareigos 
Lietuvai. Tai krito akin ypač to
dėl, kad buvo pakankamai rašy
tojų, muzikų, poetų, dailininkų, 
kuriems nebuvo sunku būti ir 
“kultūrininkais” ir “politikais”, 
kai tai lietė Lietuvos laisvės bylą.

Su “privilegijuotos” klasės 
atstovais yra tekę man susidurti 
asmeniškai. Pareigos Lietuvių 
bendruomenėje mane pasiuntė 
į Putnamo seselių vienuolyno 
spaustuvę atsiimti (25-jo) Bai
siojo birželio minėjimo proga 
ten spausdinamą informacinį la
pelį anglų kalba, numatytą pla
tinti tarp Stamford’o ir apylin
kės amerikiečių. Pasinaudojau 
proga aplankyti vieną iš labiau
siai gerbiamų asmenų - “brolį 
skautininką” kun. Stasį Ylą. Pas 
jį užtikau besilankančius du iš
eivijos dailininkus. Baisiojo bir
želio tema priminė išeivių pa
reigą dalyvauti visuomeninėje 
veikloje ir kelti viešumon Lie
tuvos laisvės bylą. Pirmą kartą 
išgirdau nedviprasmiškai pareikš
tą nuomonę, jog tokie kultūri
ninkai, kaip dailininkai, neturi 
pareigos dalyvauti visuomeninė
je veikloje. Ta sritis priklausanti 
buvusiems profesoriams, moky
tojams, advokatams ir kitiems, 
t.y. tiems, kurie negali čia pri
tapti... Dailininkai vien sava 
kūryba atlieka pareigą Lietuvai.

Nustebino visad švelnaus ir 
neužgaulaus kun. Ylos paklau
simas vieno iš dailininkų, ar ne 
jis dekoravo netoli esančią ame
rikiečių šventovę Connecticute. 
Dailininkas tai patvirtino. Keis
ta, stebėjosi kun. Yla, per atlai
dus toje parapijoje jis paklausęs 
kleboną, kas taip gražiai deko
ravo jo šventovę. Kažkoks “Uk
rainian”, atsakęs klebonas. Tai 
rodė, jog vien kūryba nekelia 
nei Lietuvos, nei “Lithuanian” 
vardo... Atrodo, keletą mėne
sių dekoruodamas šventovę dai
lininkas galėjo supažindinti kle
boną ne tik su Lietuvos švento
vių išniekinimu Lietuvos oku
panto rankomis ir dvasiškių žu
dynėmis, bet ir su sovietiniu te
roru aspkritai.

- išvykos į Torontą, Montreal}, 
Cape Cod, Putnamą, Bostoną, 
New York, Chicago-Lemont ir 
kitur.

Kartu su Šiaulių teatro ak
toriais atvyksta pianistas Romu
aldas Lukošius. Lietuvos akto
riai atveža savo programą - 
“Meilė - jausmas sopulingas”. 
Jiems talkins torontietis smuiki
ninkas M. Gabrys. Jie pasirodė 
Hamiltono Jaunimo centre rug
pjūčio 14 d. Aplankys Torontą, 
Rodney ir kitas vietoves.

“Aukuras” jau 10 metų 
bendradarbiauja su Šiaulių dra
mos teatru. Jo dėka “Aukuras” 
aplankė visus Lietuvos didmies
čius su Antano Rūko “Bubulis 
ir Dundulis”, Vytauto Alanto 
“Šiapus uždangos”. Be to, su 
Šiaulių teatru Hamiltono “Au
kuras” aplankė daug vietovių su 
Čiurlionienės “Pinigėliais” (reži
suota Reginos Stepanavičiūtės). 
Šiauliečiai taip pat atveža Kana- 
don Tumo Vaižganto “Pragied
rulius” ir “Dėdes ir dėdienes”.

Kviečiame visuomenę susi
domėti minėtais renginiais.

“Aukuro” inf.

Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis “Dijūta” birželio 23 d. koncertavo prie atnaujinamų Verkių 
rūmų Vilniuje. Pradėjus lyti, koncertas buvo tęsiamas rūmų salėje Nuotr. V. Kulnio

Pasaulinio masto festivalis
(Atkelta iš 6-to psl.)

“Requiem”
Birželio 15 d. universiteto 

Didžiajame Skargos kieme įvy
kusio koncerto programoje H. 
Berlioz’o “Requiem” Birželio 
14-ajai atminti. Pats kompozito
rius “Requiem” laikė geriausiu 
savo kūriniu; parašė jį 1830 m. 
revoliucijos aukoms atminti. Iš
laikęs tradicinę gedulingų Mišių 
formą, nuo kitų panašių kūrinys 
skiriasi savo jėga, didybe, ap
skritai maištingumu. (Kompozi
torius buvo numatęs net 500- 
600 atlikėjų).

Dirigavo prancūzas E. Joel, 
giedojo (tenoras) taip pat pran
cūzas J. L. Viala ir mūsų chorai 
- Kauno valstybinis, “Ąžuoliu
ko” vyrų grupė, grojo valstybinis 
Lietuvos simfoninis orkestras.

Lietuvaitės kūrinys
Vienas labiausiai laukiamų 

festivalio koncertų įvyko birže
lio 20 d. filharmonijoje. Be A. 
Schnittke’s styginių trio, jame 
pirmą kartą nuskambėjo festi
valiui užsakyti Onutės Narbu
taitės kūrinys “Rudens riturne- 
lė. Hommage ė Fryderyk”. Bai
gė koncertą F. Schubert’o forte- 
pioninis kvintetas.

F. Chopin’as mirė 1849 m. 
spalio mėn. Kaip aiškina pati 
kompozitorė, nauju kūriniu 
(Riturnelė) ji sujungia Moząrt’o 
“Vasarą” su Schubert’o “Žie
ma”. Klausytojas riturnelėje tu
rėtų ne kartą pajusti praslen- 
kantį Fryderyko šešėlį. Iš tikrų
jų lengvai nubėgantį šešėlį bene 
labiausiai galima buvo pajusti 
fortepijono linijoje - trapioje, 
jautrioje ir žaismingoje; ją taip 
įkvėptai nubrėžė Mūza Rubac- 
kytė, tikra mūza, baltu baltu ap
daru. Kiti atlikėjai - V. Repi- 
n’as, smuikas, Rusija; J. Bašme- 
t’as, altas, Rusija; D. Gering’as, 
violončelė, Vokietija.

Koncerto pabaigoje F. Schu
bert’o “Kvintetas” atliktas pui
kiai. Be minėtų atlikėjų, prisidė
jo kontrabosistas H. Roelofse- 
n’as, Olandija. Po paskutinio 
“Kvinteto” garso pilnutėlėje sa
lėje nubangavo nesiliaujantys 
plojimai, susižavėjimo šūksniai. 
Atlikėjai vis grįžta į sceną, len
kiasi, šypsosi ir šluostosi prakai
tą. (Petingas V. Repinas, gimęs 
Novosibirske, tikras Sibiro lo
kys, tokių gyvų gyvų akių; dabar 
28-rių; jam pranašaujama labai 
šauni ateitis).

“Daina apie žemę”
Paskutinis koncertas su G. 

Mahlerio “Daina apie žemę”, 
Y. Menuhino įvertintas kaip

Gausus rastai, reikšmingi...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

tinė valdyba yra darbšti, kūry
binga, turi parengusi gerą veik
los planą. Reikia jai palinkėti 
geriausios sėkmės visuose jos 
užsimojimuose.

- Ilgus metus buvote LB 
Kultūros tarybos pirmininku. At
likote daug pažymėtinų darbų, 
ypač teatro srityje. Ką galite pasa
kyti apie dabartinę LB Kultūros 
tarybą, jos veiklą?

- Daug pasakyti negaliu, 
nes esu pasitraukęs iš kultūrinės 
bei visuomeninės veiklos. LB 
Kultūros tarybos pirmininku iš
buvau tris kadencijas - 9 metus. 
Svarbiausiu savo darbu laikau 
Pr. Naujokaičio pilnos Lietuvių 
literatūros istorijos išleidimą. 
Tai kapitalinis veikalas, - keturi 
stambūs tomai, du tūkstančiai 
puslapių, labai objektyvi; iki šiol 
nei čia, nei Lietuvoje niekas nė
ra jos pralenkęs, įskaitant ir 

festivalio viršūnė, įvyko liepos 6 
d. Didžiajame universiteto kie
me ir buvo skirtas Lietuvos ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
dienai.

Šešių dalių simfonija - kan
tata, vienas nuostabiausių kom
pozitoriaus kūrinių, buvo atlikta 
mūsų valstybinio simfoninio or
kestro, solistų - A. Bonnema, 
tenoras, Prancūzija; B. Fink, 
mezzosopranas, Austrija. Diri
gentas - H. Spering, Vokietija.

Kantatos žodžiai - VIII-XI 
a. kinų poetų laisvi vertimai; jos 
dalių pavadinimai išryškina 
kompozitoriaus polinkį į filoso
finius apmąstymus. Šešios jos 
temos - “Užstalės daina apie 
Žemės sielvartą”, “Vienišas 
žmogus rudenį”, “Apie jaunys
tę”, “Apie grožį”, “Girtuoklis 
pavasarį” iki paskutinės - “Atsi
sveikinimas” - anot programė
lės yra menininko išpažintis. 
Menininko, troškusio suvienyti 
žmoniją visuotinės meilės idėja 
ir skaudžiai nusivylusio, supra- 
tusio, kad tai beviltiška. Kūrėjas 
atsisveikina, išeina į paskutinę 
savo kelionę palydimas muzikos 
garsų, kurie vis tilsta, tolsta.

Anot muzikologo V. Geru
laičio, tai liūdnas ir šviesus še
devras. Didysis kiemas pilnas 
klausytojų; tarp jų prezidentas, 
seimo pirmininkas, kiti kultū
ros, politikos didieji. Vakarė
janti saulė dar nušviečia Šv. Jo
no šventovės fasado įrašą virš 
senojo įėjimo į universitetą. 
“Alma Mater Vilnensis” (grą
žinta 1979-aisiais, per 400 metų 
sukakties iškilmes). Čia pat už 
Didžiojo Počobuto kiemas, ku
riame stovi universiteto obser
vatorija su įrašu: “Iš čia kylama 
į žvaigždes”. Tegul, tegul G. 
Mahler’io šedevras (liūdnas ir 
šviesus) įrašų prasmė gula į mū
sų valstybės pamatus.

Rengėjų žodis
Festivalis (trečias ir pasku-

“Meilės psichologija”
Prof. J. Pikūno knyga “Mei

lės psichologija”, parašyta klini
kinio psichologo, asmenybės 
brendimo psichologijos žinovo. 
Knygoje atskleidžiama psicho
loginė meilės jausmo samprata, 
pateikiamas jos įvairumas dau
gelio garsių žmonių laiškų pavi
dalu. Nagrinėjama meilės jaus
mo raida, pradedant meilės iš
gyvenimu ją gaunant (motina, 
tėvas, kiti artimieji, draugai) ir 
baigiant dalijimusi ja su kitais 
heteroseksualių ryšių pavidalu

“Lietuvių egzodo literatūrą”. 
Be to, įsteigėm ir daug metų 
rengėm Teatro festivalius, 6 
metus veikė LB Dramos studija, 
pastatėm, šalia kitų, Kazio Bin
kio “Atžalyną”, kuris pareikala
vo neeilinių pastangų. Jį rež. 
Juozas Valentinas. O anuo me
tu iš Lietuvių fondo kultūrinei 
veiklai finansuoti gaudavom tik 
trupinius. Bet, kaip visi žino, ne 
pinigai nuverčia kalnus. Dabar
tinė LB Kultūros taryba yra jau
na, energinga, sumani. Štai jos 
globoje pradėjo veikti LB teat
ras, gražiai praėjo “Poezijos 
dienos”, rengiama premijų šven
tė. Tai vis teigiami reiškiniai. 
Linkiu jai ištvermės visuose kul
tūrinės veiklos baruose.

- Ačiū už pokalbį. Sveikinu 
gimtadienio proga.

Kalbėjosi -
Edvardas Šulaitis

Pasaulinio masto muzikas diri
gentas YEHUDI MENUHIN, 
turėjęs diriguoti Vilniaus festiva
lyje, mirė jo nesulaukęs

tinis šiame tūkstantmetyje) bai
gėsi. Jo sumanytojas, įgyvendin
tojas G. Kėvišas dalyvavusių 
muzikų vardus yra pavadinęs 
šio šimtmečio kultūros ženklais. 
Tai Vadim Repin, Onutė Nar
butaitė, David Gering, Sofia 
Gubaidulina, Jurij Bašmet, Gija 
Kančeli, Gidon Kremer, Astor 
Piazzolla. Pabrėžė, kad Vilniaus 
festivalio vartai atviri skirtingų 
epochų bei kultūrų muzikai: ba
roko, romantizmo, šiuolaikinės 
muzikos šedevram, operai, tan
go ir flamenko.

Sukviesti muzikus, šimtme
čio kultūros atstovus, reikėjo ... 
lėšų. Vyriausybė (ekspremjero 
G. Vagnoriaus) renginio svarbą 
valstybės įvaizdžiui vis dėlto su
prato ir nusipelnė ypatingą pa
dėką Lietuvos vyriausybei; Vil
niaus miesto savivaldybei, Ka
nados užsienio ryšių ir tarptau
tinės prekybos departamentui, 
Prancūzijos kultūros centrui 
Vilniuje. Generalinis rėmėjas 
“Vilniaus bankas”, jo valdybos 
pirmininkas - Julius Niedvaras. 
Paskui generalinį ėjo 5 pagrin
diniai rėmėjai, po jų - rėmėjai, 
o visų rėmėjų pabaigoje - nesu
skaičiuojami klausytojai, pirkę 
įvairių kainų (5-80 Lt) bilietus.

jauno suaugusio žmogaus am
žiuje.

Atskleidžiant meilėm ir sek
sualumo skirtumus ypač didelis 
dėmesys kreipiamas į lyč’ų ypa
tumus, t.y. nagrinėjama noters 
meilė vyrui ir vyro moteriai. Pas
taroji knygos dalis gali būti nau
dinga psichoterapine prasme.

Manau, jog šią knygą v artė
tų skaityti paaugliams ir jauni
mui. Ji įgalintų susipažinti su 
meile kaip jausmu, ugdančiu i s- 
menybę. Suaugusiems vertė ų
knygą perskaityti, tobulinai t 
šeimyninius santuokinius ryšius, 
ypač vyrams, kuriems jausmų iš
gyvenimas ir jų reiškimas iki 
šiol dar neįprastas reiškinys mū
sų visuomenėje.

Knyga vertinga akademinei 
visuomenei, studijuojančiai so
cialinius mokslus, ypač psicho
logiją ir pedagogiką (autorius 
remiasi moksline literatūra ir 
psichologijos teoretikais). Ly
giai taip pat ji gali būti naudin
ga plačiajai visuomenei, prade
dant aukščiausio rango valdi
ninkais, baigiant eiliniais pilie
čiais. Juk meilės niekada ne per 
daug...

Manau, jog profesoriaus J. 
Pikūno “Meilės psichologija” 
yra logiškas “Asmenybės vysty
mosi” tęsinys - ryškus indėlis į 
psichologinę Lietuvos literatū
rą, kurios dar taip labai stoko
jama formuojant demokratišką 
Lietuvos visuomenę.

Doc. dr. A. Palujanskienė
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d KlILTilRIHEJĘ VEIKLOJE
Santaros-Šviesos suvažiavi

mas, jau 46-tasis, įvyks š.m. rug
sėjo 9-12 d.d. Pasaulio lietuvių 
Centre, Lemonte, IL. Tikslas - 
vieną kartą per metus akivaizdi
niu būdu pasidalinti mintimis, 
pasikeisti nuomonėmis. Taipgi 
vyks muzikos ir literatūros vaka
rai. Programoje dalyvauti yra pa
kviesti žymūs Literatai bei kultūri
ninkai. Suvažiavimo išlaidas pa
dengia aukos ir registracijos mo
kesčiai. Išsiuntinėtame pranešime 
prašoma prisidėti su $30 ar dides
ne auka. Registruotis ir aukas 
siųsti ne vėliau kaip iki š.m. rug
sėjo 4 d. šiuo adresu: M. Paškevi- 
čienė, 306 55111- Place, Downers 
Grove, IL, 60516; tel. 630 852- 
3887.

Apdovanoti Lietuvos menui 
ir kultūrai nusipelnę žmonės: ak
torė E. Gabrėnaitė, rašytojas R. 
Granauskas, muzikologė Z. Kel- 
mickaitė, architektas E. Miliūnas, 
dail. N. Vilutytė, džiazo muzikan
tas P. Vyšniauskas ir fotomeni
ninkas St. Žvirgždas. Kaip ELTA 
rašo, tokios premijos yra teikia
mos du kartus per metus - Vasa
rio 16-tosios ir Liepos 6-tosios 
išvakarėse. Vyriausybė, taupyda
ma lėšas, šiais metais perpus su
mažino premijų dydį - vietoj 
37,500 litų buvo paskirta 18,750. 
Pinigai paimti iš Kultūros minis
terijai skirto biudžeto nebelie- 
čiant vyriausybės atsargos fondo. 
Premijos buvo įsteigtos 1997 m.

Rašytojas Rimantas Šavelis - 
tai trečiasis prozininkas, apdova
notas Antano Vaičiulaičio (1906- 
1997) literatūrine premija už ap
sakymą “Tamarikso žydėjimas”. 
Premijos įteikimas įvyko š.m. bir
želio 25 d. Lietuvos menininkų 
rūmuose. Vakarui vadovavo Lie
tuvos rašytojų s-gos pirm. V. 
Sventickas. Svečių tarpe dalyvavo 
poetas K. Bradūnas ir premijos 
įsteigėja našlė Joana Vaičiulaitie
nė. Kalbėjo rašytojai V. Martin- 
kus, D. Mušinskas, J. Aputis. 
Grojo Šv. Kristoforo styginių 
kvartetas. Tos premijos yra skiria
mos kas dveji metai. Pirmasis ją 
gavo R. Granauskas už novelę 
“Su peteliške ant lūpų”, antrasis - 
J. Aputis už novelę “Pro me- 
moria”.

Rašytoją, dramaturgą Algir
dą Landsbergį vis sparčiau le
kiantis laikas š.m. birželio 23 d. 
paženklino deimantine amžiaus 
sukaktimi. A. Landsbergis gimė 
1924 m. birželio 23 Kybartuose. 
Baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją, 
Vytauto Didž. universitete 1941- 
43 m. studijavo lituanistiką. Pasi
traukęs j Vokietiją 1944 m., studi
jas tęsė Mainzo universitete. Lie
tuvių gimnazijose Wiesbadene ir 
Kasselyje dėstė vokiečių ir anglų 
kalbas. 1949 m. atvykęs į JAV, 
studijavo anglistiką, lyginamąją li
teratūrą, įsigydamas magistro 
laipsnį. Lietuvių literatūrą pratur
tino vertingais dramos bei belet
ristikos kūriniais, skleidė verti
mais į anglų kalbą. Ypač pagarsė
jo 1957 m. premijuota drama 
“Penki stulpai turgaus aikštėje”, 
išversta į anglų kalbą, vaidinta 
amerikiečių teatruose ir televizi
joje. Sėkmingi buvo jo veikalai 
“Vėjas gluosniuose, gluosniai vė
juje”, “Vaikai gintaro rūmuose”, 
“Paskutinis piknikas” ir kt.

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir, švietimo centras Lietuvoje prof. JUS
TINUI PIKUNUI pagerbti surengė VDU-nte Kultūros vakarą 1999.VI.17. 
Nuotraukoje programos dalyviai (iš kairės): dr. Aldona Palujauskienė (pri
statė spausdinamą knygą “Asmenybės raida”), prof. Justinas Pikūnas, ak
torė Virginija Kochanskytė (skaitė ištraukas iš J.P. knygos “Meilės psicho
logija”), doc. dr. Aldona Vasiliauskienė, prof. dr. Antanas Goštautas (abu 
kalbėjo apie J.P.)

Čikagos lietuvių filatelistų 
drauguos “Lietuva” pirmininkas 
inž. Jonas Variakojis š.m. birželio 
26 d. Lietuvos valstybiniam mu
ziejui įteikė didelį Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį, apimantį 1918- 
1940 m. laikotarpį. ELTOS pra
nešimu, rinkinys buvo baigtas 
kaupti 1975 m. Jį sudaro 551 ne
priklausomos Lietuvos pašto ženk
las, 4 suvenyriniai lapeliai, 2 suve
nyriniai vokai ir 292 Klaipėdos 
pašto ženklai. Muziejaus direkto
rė Birutė Kulnytė, dėkodama už 
dovaną, pabrėžė ypatingą Klaipė
dos krašto pašto ženklų vertę.

Vienuoliktasis tarptautinis ke
ramikos simpoziumas atidarytas 
š.m. birželio 29 d. Panevėžio dai
lės galerijoje ir akcinėje bendro
vėje “Panevėžio stiklas”. Galeri
jos vedėja ir tų tarptautinių susiti
kimų organizatorė J. Lebedny- 
kienė pabrėžė, kad šių metų ren
ginys tarp kitko skirtas ir Baltijos 
kelio dešimtmečiui paminėti. Da
lyvių dailininkų susilaukta iš 
JAV, Anglijos, Norvegijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Lenkijos. Kuria
mos kompozicijos bei skulptūros. 
Kaip rašo “Lietuvos aidas” (1999. 
VILI) dalyviai, susipažinę su kū
rybine dirbtuve stiklo fabrike, 
Dailės galerijoje žiūrėjo praėjusių 
simpoziumų nufilmuotas juostas. 
Tokie renginiai paprastai baigia
mi Panevėžyje sukurtų kompozi
cijų parodomis.

Valstybės dienos išvakarėse, 
liepos 5, Vilniaus paveikslų gale
rijos kieme buvo atidaryta paroda 
“Lietuvių istorinės vėliavos”. Jų 
čia buvo 45-kios, atvežtos kun. 
Ant. Saulaičio, SJ. ELTA prime
na, kad tų vėliavų rinkinys yra iš
eivijos skautų nuosavybė, saugo
ma Lemonte, IL. Tos vėliavos 
daugelį metų buvo vežiotos po 
skautų stovyklas, plevėsavo Aus
tralijoje, Kanadoje, puošė Čika
gos Jaunimo Centrą, Baltimorės 
lietuvių namus, kitus pastatus bei 
renginius. Sumanymas tas vėlia
vas pasigaminti kilo 1977 m. JAV 
lietuvių skautų ir ateitininkų suei
gose. Per 20 metų buvo pasiūta 
50 vėliavų, remiantis kai kuriais 
archyviniais duomenimis. Gali
mas dalykas, kad sunku buvo iš
vengti netikslumų. Sumanytojams 
rūpėjo jaunimo tautinio auklėji
mo priemonės labiau už visa kita.

Fotomenininkas Antanas Sut
kus, Fotomenininkų sąjungos 
įsteigėjas, š.m. birželio 27 d. šven
tė savo amžiaus 60-metį. Ta pro
ga Vilniaus fotografijos galerijoje 
birželio 25 d. buvo atidaryta su
kaktuvinė jo nuotraukų paroda. 
Kaip ELTA rašo, A. Sutkus gimė 
1939 m. Kluoniškiuose, Kauno 
raj. Vilniaus universitete studija
vo rusų kalbą ir žurnalistiką. So
vietmečiu dirbo savaitraštyje “Li
teratūra ir menas”, žurnale “Ta
rybinė moteris”. Lietuvoje ir už
sieniuose 1969-1994 m. laikotar
piu yra surengęs dvylika asmeni
nių parodų, pelnė apdovanojimų, 
1990 m. laimėjo valstybinę premi
ją. Išleistos jo nuotraukų knygos - 
albumai susilaukė plataus dėme
sio. Sukaktuvinėje parodoje šalia 
kitų darbų buvo išstatytas di
džiausias jo kūrybos ciklas “Lie
tuvos žmonės”, kuriame matomi 
kaimiečiai, žymiausi krašto meni
ninkai, išeivijos veikėjai, išsigel
bėję Lietuvos žydai. Snk.
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PRISIKĖLIMO
TTarapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

l< AX: 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,—

/ĮĄTYK4Z per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: ’ IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.15%
180-364 d. term.lnd....................3.60%
1 metų term. Indėlius................4.25%
2 metų term, indėlius................4.60%
3 metų term. Indėlius................4.80%
4 metų term. Indėlius................4.85%
5 metų term, indėlius................5.10%
1 metų GlC-mėn.palūk..............4.25%
1 metų GlC-met. palūk..............4.50%
2 metų GlC-met. palūk..............4.85%
3 metų GlC-met. palūk..............5.05%
4 metų GlC-met. palūk..............5.10%
5 metų GlC-met. palūk..............5.35%
RRSP, RRIFIr OHOSP

“Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.....4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.85%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.....5.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....5.10%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....5.35%
Taupomąją sąskaitą Iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.80%
2 metų...................... 6.90%
3 metų...................... 7.05%
4 metų...................... 7.15%
5 metų...................... 7.25%

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

Duodame komercinius 
mortgičius 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 “I NTERAC-PLUS” kOftBlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

LEDIJI REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

BPL Import/Export

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

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

1111 i 111111111111II111 
RCzrYL/KL Lepage

Je/ 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 STANULIUIį 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

Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo rinktinės fut
bolininkai, iškovoję I vietą sporto žaidynėse Marijampolėje š.m. liepos 24- 
25 d.d. Nuotr. viršilos R. Eidukevičiaus

Žinios iš Lietuvos
- Į pasaulio irklavimo čempio

natą, kuris įvyks rugpjūčio 22-29 
d.d. St. Catharines, Ont., iš Lietu
vos atvyksta trys irklavimo įgulos, 
Trakuose laimėjusios šalies irklavi
mo čempionatus. Atvyksta: vyrų 
dvivietė Einius Petkus ir Giedrius 
Žadeika, porinės dvivietės įgula vil
nietė Kristina Paplavskaja (yrinin- 
kė) ir kaunietė Birutė Sakickienė, 
keturvietės be vairininko - klaipė
diečiai Tadas Trilikauskas (yrinin- 
kas), Mindaugas Lileika, Darius 
Raišutis ir Mindaugas Kvederis.

- Daugiadienių “Tour de 
France” moterų lenktynių aštuntąjį 
tarpsnį vėl laimėjo Lietuvos dvirati
ninkė Diana Žiliūtė ir padidino 
persvarą bendroje įskaitoje prieš 
rusę V. Polchanovą iki 1 min. 19 
sek. Edita Pučinskaitė po septynių 
tarpsnių užima ketvirtąją vietą, o 
seserys dvynės Jolanta ir Rasa Poli
kevičiūtės užima atitinkamai sep
tintąją ir aštuntąją.

- Tarptautinės lengvosios atle
tikos federacijos (IAAF) “Auksinės 
lygos” varžybų ketvirtajame tarpsny 
Lietuvos disko metikas Virgilijus

Alekna iškovojo sidabro medalį.
- Prancūzijoje prasidėjusiose 

daugiadienėse “Tour de l’Ain” 
lenktynėse Artūras Kasputis laimė
jo pirmąją vietą.

- Liepos mėnesį vykusiame 
Lietuvos lengvosios atletikos čem
pionate Adrija Grocienė iškovojo 
tris aukso medalius. Laimėjo sprin
to estafetę 4x100 m kartu su Kauno 
komanda, trišuolį (13 m 7 cm) ir 
šuolį į tolį (6 m. 13 cm). Deja, šie 
rezultatai neleido 25 metų kau
nietei pelnyti kelialapio į pasaulio 
čempionatą.

- Lietuvos jaunimo merginų 
(gim. 1979 ir jaunesnių) rankinio 
rinktinė - pasaulio vicečempione. 
Baigmėje Kinijoje lietuvės 20:25 
pralaimėjo Rumunijos rinktinei.

- Rygoje vykusiose žemyno 
jaunimo lengvosios atletikos pirme
nybėse Tomas Intas nusviedė ietį 
77 m 88 cm ir beveik šešiais metrais 
pagerino asmeninį rekordą.

- Lietuvos tinklinio federacija 
(LTF) nesumokėjo skolų Europos 
tinklinio konfederacijai ir prarado 
teisę rugpjūčio pabaigoje dalyvauti 
Europos čempionate Ispanijoje. V.P.

KANADOS ĮVYKIAI M
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

padidėjęs judėjimo krūvis, per 
daug greitai skubą didieji sunk
vežimiai; CAA (“Canadian Au
tomobile Association”) aiškina, 
kad kelio žvyruoti atsarginiai 
takai yra per siauri ir per stai
giai pakrypę išorės pusėn - grei
tai važiuojąs automobilis, išsu
kęs į juos iš kelio, kad išvengtų 
galimo susidūrimo, gali prarasti 
kontrolę ir įvažiuoti į griovį ar
ba nekontroliuojamas grįžti į ju
dėjimo takus. Vietos burmist
rai, provincijos transporto pa
reigūnai taip pat mėgina surasti 
nelaimių priežastis. Keliautojai 
į JAV galėtų saugiau naudotis 
nuo Londono mažiau apkrautu 
402 greitkeliu.

Vasaros karščiai pietinėje 
Ontario dalyje sumušė eilę ilgai 
išsilaikiusių temperatūros re
kordų. Liepos 30 Toronte 34.6°C 
nugalėjo 33.3l’C temperatūrą, 
išgyventą 1975 metais; tą pačią 
dieną Hamiltono 1975 metų re
kordinė temperatūra 30.6°C bu
vo pralenkta 32.7°C. Liepos mė
nesį Toronte temperatūra pa
siekė 30.0°C ribą net 17 dienų. 
Iš jų 7 dienos pasiekė daugiau 
kaip 33°C, 4 pasiekė 34°C ir vie
na - 35.2°C.

Nusikaltimų skaičius Ka
nadoje vis mažėja per paskuti
niuosius 7 metus. StatsCan duo-

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 12 metų

menys rodo, kad 1998 metais 
nusikaltimų skaičius buvo že
miausias per 20 metų. Miestuo
se, teikiant nusikaltimų statisti
ką 100,000 gyventojų, Torontas 
ir Kvebeko miestas buvo že
miausiose vietose su 5,839 ir 
5,348 nusikaltimais, o Regina ir 
Vankuveris aukščiausiose vieto
se su 14,785 ir 12,142 nusikalti
mų. Nuo 1997 iki 1998 metų 
nusikaltimų skaičius labiausiai 
sumažėjo Toronte (11%) ir 
Londone, Ont. (10.3%), o pa
augo St. John’s, Nfld. (5.8%), 
Kitchener, Ont. (3.5%) ir Regi
na, Sask. (2.0%). Visose provin
cijose ir teritorijose nusikalti
mai sumažėjo, išskyrus North
west teritoriją (+4.9%), New
foundland (+2.7%) ir Saskat
chewan (+2.2%). Kita universi
tetų studija rodo, kad nors nusi
kaltimai Kanadoje mažėja, dau
guma kanadiečių (daugiau kaip 
50%) galvoja, kad jie vis didėja 
ir tik 10% kanadiečių linkę su
tikti su mažėjimo statistika. Gal 
tai galima būtų paaiškinti tuo, 
kad žiniasklaida nusikaltimus 
vis plačiau ir detaliau aprašinė
ja, o pozityvių įvykių maža ir 
laikraščių puslapiuose, ir televi
zijos bei radijo žinių laidose.

Penketukas gimė Saskat- 
chewano provincijoje liepos 28 
Yvonne ir Rob Gilmour šeimo
je. Nors penketukas - trys mer
gaitės ir du berniukai - buvo 
pagimdyti po 29 savaičių nėštu
mo, visi gyvuoja ir atrodo, kad 
rugsėjo pabaigoje tėvai galės 
parsigabenti juos namo iš Sas
katoon karališkosios universite
to ligoninės. Vaikai vos gimę 
svėrė: Sara 1 svarą ir 6 uncijas, 
Madisonas 2 sv. ir 3 unc., Simo
nas 1 sv. ir 15 unc., Aleksandra 
2 sv. ir 1 unc. ir Ryan 1 sv. ir 14 
uncijų. G.K.

Šaulių sporto šventė
Lietuvos šaulių sąjungos 80- 

metį minint, š.m. liepos 24-25 d.d. 
Marijampolėje buvo surengtos Vil
tosios šaulių sporto žaidynės MPB 
“Geležinis vilkas” DLK Vytenio 
bataliono teritorijoje. Dešimties 
rinktinių komandas šventės atidary
mo iškilmėje pasveikino Lietuvos 
šaulių s-gos vadas mjr. L. Bakaitis.

Buvo varžomasi devyniose 
sporto šakose: mažajame futbole, 
krepšinyje, pirmosios pagalbos tei
kime, šaudyme iš mažojo kalibro, 
koviniame šaudyme, lauko bėgime, 
virvės traukime, kliūčių ruože ir 
svarsčio kilnojime. Taškus susuma
vus paaiškėjo laimėtojai: I v. Klai
pėdos jūros šaulių rinktinė, II v. 
Telšių apskirties rinktinė, III v. 
Utenos apskr. rinktinė. Sąjungos 
vadas nugalėtojams įteikė taures ir 
diplomus. r. Eidukevičius

Golfo žaidynės
Šių metų ŠALFASS-gos ko

mandinės ir individualinės golfo 
pirmenybės įvyks 1999 m. rugsėjo 
4-5 d.d. “The Reserve at Thunder 
Hill” aikštyne, 7058 Griswold Rd., 
Madison, Ohio. Tel. 440-298-3474. 
Pirmenybes rengia Klyvlando lietu
vių golfo klubas, vad. Algio Nagevi
čiaus. Žaidynės 36 skylių.

Žaidynių tvarkaraštis: rugsėjo
3, penktadienį, 7 v.v. - dalyvių susi- 
tikimas-registracija, susipažinimo 
pobūvis. - Comfort Inn, 1-90 & Rt. 
45 (Exit #223 Ashtabula). Rugsėjo
4, šeštadienio rytą - žaidynių pra
džia. Rugsėjo 5, sekmadienio rytą - 
žaidynių tęsinys ir užbaiga. Sekma
dienio vakare - žaidynių pokylis ir 
dovanų įteikimas. Mokestis: $30 
(JAV) kiekvienam žaidėjui. Čekis 
rašomas “Cleveland Lithuanian 
Golf Club” vardu. Išankstinė daly
vių registracija privalo būti atlikta, 
kartu pasiunčiant ir mokestį šiuo 
adresu: Algis Nagevičius, 10200 
Ridgewood Dr., #617-2, Parma, 
OH 44130. Tel. 440-845-8848; 
Faksas: 440-845-1709. Daugiau in
formacijos teikia Algis Nagevičius.

Klyvlando LGK

Skautų veikla
• “Romuvos” talkoje liepos 

24-25 d.d. dalyvavo valdybos nariai 
pirm. j.s. R. Sriubiškis ir dr. A. Pa- 
cevičius. Virtuvės rytinę ir pietinę 
sienas atstatė “Punia” statybos fir
mos savininkas Al. Grigutis. Sk.-vy- 
čiai E. Pečiulis, V. Mockus, V. Šim
kus, T. Valickis, T. Pajaujis nuvežė 
matracus. Visi kiti tvarkė ir pa
ruošė namelius. Iš Hamiltono v.s. 
A. Pietrantonio su šeima visą sa
vaitę atliko kitus paruošimo dar
bus. “Romuvos” valdyba dėkinga 
talkininkams.

• Atitaisymas. “TŽ” 29 nr. sk. 
skyr. paskelbta, kad matracus nu
pirko tėvų komitetas. Iš tikrųjų 
matracus nupirko “Romuvos” val
dyba su pirm. j.s. R. Sriubiškiu.

• Ročesterio vietininkijos a.a. 
s. Laimutės Lelienės vardu buvo 
įsteigtas jos prisiminimui fondas, 
tvarkomas vietininkės s. G. Kava- 
liūnienės. Š.m. liepos mėn. tą fondą 
- $500 (JAV) s. G. Kavaliūnicnė 
perdavė “Romuvai”, atminimui ve
lionės sesės Laimutės, kuri stovyk
laudavo “Romuvoje”, ir kuri buvo 
antrieji jos namai. Sulaukusi 42 me
tų sveikatai palūžus ji iškeliavo am
žinybėn, palikdama Ročesterio vie- 
tininkiją ir gražiąją “Romuvą”. Ją 
prisimenam maldose..

• Praeitą šeštadienį, rugpjūčio 
14, pasibaigė skautų-čių stovykla 
“Romuvoje”. Registracijos duome
nimis, pirmąją savaitę stovyklavo 
112, antrąją prisidėjo nemažas bū
rys mažųjų stovyklautojų, kurių da
lis buvo su savo šeimomis. Vadova
vo: pirmąją savaitę ps. Rūta Balta- 
duonytė-Lemon, antrąją - s. M. 
Rusinas, talkinami kitų vadovų-vių. 
Nors oras tarpais buvo lietingas ir 
vėsus, numatyta iškylų bei kita lau
ko užsiėmimų programa buvo įvyk
dyta. F.M.

TTTTLIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.60% už 180-364 dienų term. Indėlius
4.25% už 1 m. term. Indėlius
4.60% už 2 m. term. Indėlius
4.80% už 3 m. term. Indėlius
4.85% už 4 m. term. Indėlius
5.10% už 5 m. term. Indėlius
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.85%.už 2 m. GIC Invest, pažym.
5.05% už 3 m. GIC Invest, pažym.
5.10% už 4 m. GIC Invest, pažym.
5.35% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
4.85% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
5.05% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.10% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.35% 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....................6.80%
2 metų....................7.15%
3 metų....................7.35%
4 metų....................7.40%
5 metų....................7.50%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius 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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

e
 'Queen ALGIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš To

ronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.
Skrendam per PARYŽIŲ, LONDONĄ, FRANKFURTĄ, HELSINKĮ 

arba per kitus Jums tinkamus miestus.
DAR TURIME NUPIGINTŲ BILIETŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO 

MĖNESIAMS! Teiraukitės! Užsisakykite dabar!
Pigiųjų bilietų lėktuvuose yra neperdaugiausia!

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

ALGIS MEDELIS

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

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
___________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!
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Daug girdime kalbant apie 
silpstančią išeivių kultūrinę veik
lą, įskaitant ir Kanadą. Sunku 
surasti atsakymą šiai problemai 
išspręsti. Pokariniai ateiviai 
Amerikoje ir kitur jau sparčiai 
nyksta. O šių dienų ateivių iš 
nepriklausomos Lietuvos nors 
yra daug, bet jie čia atvyksta ki
tokiais tikslais, neprisideda kol 
kas prie lietuvių organizacijų 
padėti išlaikyti lietuvybę. Jie, iš
vykdami iš Lietuvos palieka tuš
čias vietas lenkams, rusams ir 
kitiems svetimtaučiams.

Pastaraisiais metais meni
nės grupės iš Lietuvos labai 
dažnai atvyksta koncertuoti. Ar 
jos tikrai atneša mums daug lie
tuviškos nuotaikos? Jau kalba
ma, kad dažni atsilankymai su
mažina galimybes scenoje pasi
rodyti vietiniams - jaunimui. 
Suprantama, mūsų tautiečiai 
mėgstantys bet kokį meną, iš
moksta groti, šokti, dainuoti ir 
nori pasireikšti scenoje. Neturė
dami savo “koncertų”, jie nesi
mokys jokio meno, kuris neat
neša jiems naudos, niekas ne
kviečia viešam pasirodymui, 
nes švenčių rengėjai meninei 
programai pakviečia svečius iš 
Lietuvos.

Toronte yra daug chorų, 
įskaitant ir pačius mažuosius. 
Pavarčius šį laikraštį (“TŽ”) 
dažnai matosi nuotraukų, kur ir 
kaip pasirodo tie chorai. Pa
klausta senyva moteris apie 
chorus, kuris iš jų jos nuomone 
reikalingiausias, - neabejodama 
atsako - bažnytinis. Ji mano, 
kad šventovėse pamaldos be 
choro ir vargonų - nepilna mal
da. Visi kiti dainininkai neturi 
tiek daug įtakos, tik bažnytinis 
choras yra sielos atgaiva.

Kiekviena šventovė turi sa
vo giesmininkus. Toronto visos 
trys parapijos turi savo pasto
vius chorus. Dažnai matome jų 
nuotraukas laikraščiuose. Visi 
chorai kartais duoda koncertus 
(net ir bažnytiniai). Laikraščiai 
įdeda nuotraukas, jei kas at

Dr. A. M. Kazlauskienė, dantų gydytoja, Palangoje 1998 m. su 
jaunomis pacientėmis p. Klimų bute. Tame pajūrio mieste steigiama 
dantų gydytojų Kazlauskų klinika “Perlas” Nuotr. S. Kazlausko

& MARGUTIS______
W 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
TIESIOG į VILNIŲ

MES PRISTATOME!--------- J---------------------------------------------------

MES GARANTUOJAME!

Pristatymo kaina $15 už siuntinį

Tel. (416) 233-4601

siunčia, bet Prisikėlimo parapi
jos choro jokios nuotraukos ne
matyti jau labai seniai. Parapi
jiečiai žino, kad jie yra, girdi 
giedančius kas sekmadienį, no
rėtų matyti nors jų nuotrauką. 
Jie gieda tik užnugary žmonių, 
ir niekas šio choro nemato. Gal 
Prisikėlimo parapijos choristai 
patys kalti, kad nesuranda foto
grafo, nes kas gi ateis jų foto
grafuoti šventovės palubėje! O 
matyti save retkarčiais laikrašty
je - malonu.

Kadangi parapijų chorai su
sidarę daugiausia iš senesnių 
žmonių, ypač pensininkų, ne
nuostabu, kad jų keletas kasmet 
pranyksta... Tokiom spragom 
užpildyti sunku surasti naujų 
choristų. Daug ir senesnių as
menų turi dar chorams tinka
mus balsus, bet neturi noro, ne
sirodo choruose. Pensininkais 
tapę džiaugiasi laisvalaikiu, atsi
sako nuo visų pareigų, bet vė
liau - pasijunta nenaudingi ir 
vieniši. Kai kas randa užsiėmi
mą - sėdi parke ant suoliuko ir 
lesina balandžius, maitina vove
res, kiti mėgsta įdomų pasi
vaikščiojimą. Jau beveik popu
liariausias išėjimas - apžiūrėti 
didžiąsias krautuves, - ten ir 
pietus pavalgo ir visada randa 
draugų bei draugių pašnekovų.

Štai humoristas Ant. Gus
taitis eilėraštyje “Pensininko ra
mybė” pateisina ir tokio menta
liteto žmones: “Jaukiam bare il
siesi nuo ryto, ramiai bažnyčioje 
užmiegi, nes tavo viskas padary
ta, kad pabaiga būtų smagi”. 
Tai žavinti pagunda, pripažįsta 
tautietis, mėgstantis lankyti vi
sokius “barus”. Bet norintys 
kultūringai laiką praleisti atran
da naudingų užsiėmimų.

Parapijos vis prašo, kad at
sirastų daugiau giesmininkų. 
Priklausydami chorui nenuobo
džiauja būdami tarp savų žmo
nių, o savo giesmėmis garbina 
Dievą ir padeda išlaikyti stip
resnį chorą. N.K.

Toronto Prisikėlimo parapijos choras 1998 metų liepos 20 dieną

juozas (joseph)° NORKUS

SKAITYTOJAI PASISAKO
ĮDOMUS LEIDINYS

Ačiū už “TŽ”. Keletą numerių 
nunešiau j centrinę Plungės biblio
teką, kur ir susipažinau su “TŽ”. 
Surištus ketvirčio numerius perda
viau šaulių kuopos, politkalinių ir 
tremtinių skyriui. Daugeliui tai įdo
mus leidinys, atkeliaujantis iš toli
mo nepažįstamo krašto. Pas mus 
užsienio spauda nežinoma. Tai da
vė progą įdomiems pokalbiams.

Pirmiausia skaitau redakto
riaus mintis pirmame puslapyje. 
Mano nuomone, tai teisingos ir at
viros mintys, paliečiančios Lietuvos 
ir užsienio gyvenimą. Džiaugiuosi, 
kad Jūsų laikraštyje mažai dėmesio 
skiriama politikai, o daugiau kultū
rai, tautos istorijai ir veiklai, kuri 
duoda vilčių ir mums darbuotis 
žmonių naudai, puoselėjant senas 
lietuviškas tradicijas, pritaikant 
naujoves. J. Brencienė, Plungė

BUVUSIEMS “ŽIBURIO” 
MOKINIAMS

Kai prieš keletą metų, kun. M. 
Gustaičio vardo Lazdijų vidurinė 
mokykla, kuri save kildina iš Seinų 
“Žiburio” gimnazijos, šventė 75 
metų sukaktį, aš pasiunčiau jiems 
rašinėlį ir siūliau, kad žuvusių už 
Lietuvos laisvę, buvusių gimnazijos 
auklėtinių vardai būtų įrašyti į pa
minklinę lentą. Pastaroji būtų pa
kabinta gimnazijos rūmuose ir pri
mintų jaunajai kartai laisvės kovo
tojus. Mano manymu, Lietuvos is
torijos mokytoja/s turėtų atvesti 
kiekvieną klasę bent vieną kartą 
per mokslo metus ir pravesti pamo
ką prie paminklinės lentos. Pamoka 
galėtų vadintis “De domo sua”. Jo
je būtų kalbama apie tėvynės meilę, 
pareigą tėvynei, laisvės kovas, išda
vimą, žūtį ir pagarbą laisvės kovo
tojams.

Lazdijuose yra sudarytas ko
mitetas paminklinei lentai įrengti 
(pirmininkė Jadvyga Sandienė). 
Vilniuje padeda dzūkų talka. Lietu
vos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centre Rūta Trimonie
nė baigia rinkti iš archyvų žuvusiųjų 
pavardes.

Juodo granito lentai suprojek
tuoti, pagaminti ir pakabinti reikės 
lėšų. Vienas asmuo jau paskyrė 500 
JAV dolerių. Tai padengs apie vie
ną ketvirtį išlaidų.

Šiuo metu aukų neprašome. 
Tikimės, kad Genocido centras 
mums pagelbės, pagamins ir paka
bins lentą savo lėšomis. Jeigu tas 
nepraeitų, prašysime paramos.

Šio laiško tikslas yra pakviesti 
visus, kurie mokėsi Seinų “Žiburio” 
gimnazijoje ir vėliau po jos uždary-

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

Ont. M9N 1J4

♦ MLS 
skelbimas

♦ Komisas 37a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j 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

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 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) 

mo, skubiai pranešti man (Tadas 
Palionis, 8543 Elderberry Rd., Ma
dison, WI 53717-2628, JAV) var
dus ir pavardes buvusių gimnazijos 
auklėtinių, žuvusių už Lietuvos lais
vę. Tadas Palionis, Madison, WI

ATVIRAS LAIŠKAS SEIMO 
NARIAMS

Birželio 15 d. seime svarstytas 
apkaltos procesas seimo nariui 
Audriui Butkevičiui. Vėl eilinį kar
tą seimo sprendimu priblokšti Lie
tuvos žmonės. Kalinamas už krimi
nalinį nusikaltimą šiandieninis kali
nys A. Butkevičius liko seimo na
riu! Dėl to ypač stengėsi ir rūpinosi 
LDDP, Centro ir Socialdemokratų 
frakcijų nariai, nepalaikydami ap
kaltos. Anot liaudies patarlės - var
nas varnui akies nekerta.

Lietuvos seimas, be buvusių 
įvairaus rango SSSR kolaborantų, 
KGB agentų, tapo dar ir kriminali
nių nusikaltėlių prieglauda. Vadi
nasi, su tokia aukščiausios valdžios 
institucija - seimo sudėtimi veržia
mės į Europos sąjungą.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
griežtai protestuojame, prieš tokį 
Seimo narių elgesį.

Vyčio kryžiaus ordininkai:
Alfonsas Svarinskas, Jonas 

Volungevičius, Romualdas Ragai
šis, Jonas Petkevičius, Algirdas 
Statkevičius, Jadvyga Bieliauskie
nė, Vladas Lapienis, Algis Masiu- 
lionis

FONDAS IR STATUTAS
Savo laiške (liepos 6 d. “Skai

tytojai pasisako?’) Vytautas Šešto
kas nurodo, jog už Lietuvių fondo 
įstatų pakeitimą priimti tiesioginį 
balsavimo būdą pasisakė didelė 
balsavusių dauguma, bet kad nuta
rimas įsigalios, jei jį patvirtins JAV 
Lietuvių bendruomenė (organizaci
ja, ne JAV lietuviai, mažąja raide). 
Jei LB nepatvirtins, reikės 2/3 Fon
do narių balsų, kad nutarimas įsiga
liotų. Šeštokas sako, jog jam toks 
nutarimas “keistas”. Kadangi už 
įstatų pakeitimą balsavo tiek daug 
Fondo narių, kodėl, klausia Šešto
kas, nereikėtų “demokratiškai... 
pripažinti balsuotojų valią ir ją vyk
dyti”?

Keistas čia tai tik vienas daly
kas, t.y., tai, kad Vytautui Šeštokui 
yra nesvarbi viena “smulkmena” - 
tokios procedūros laikytis reikalau
ja Fondo statutas. Jo keisti niekas 
nepasiūlė, ir ji nebuvo svarstyta. 
Tie, kurie norime demokratijos net 
ir Lietuvą mokyti, pirmiausia turi
me patys atsiminti, jog demokrati
joje svarbiausias dalykas yra laikytis 
priimtų įstatymų, įstatų, nutarimų 
ir statutų. Yra priimti, įstatais nu
matyti, būdai jiems pakeisti, tačiau 
tai padaryti neturėtų būti nei leng
va, nei paprasta. Todėl, LB nutari
mo nepatvirtinus, reikia antro bal
savimo ir kvalifikuotos (šiuo atveju 
2/3) balsų daugumos. Išmintingi 
Fondo įstatų kūrėjai norėjo Fondo 
narius apsaugoti nuo lengvabūdiš
ko ir dažno statuto kaitaliojimo. 
Siūlyti to nepaisyti tikrai nėra “de
mokratiška . Arvydas Barzdukas,

Falls Church, VA

Lengvai pasiekiamas autobusu 
nr. 79 (Scarlett Road) nuo 

Runnymede požeminio stoties.

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.
RE01/IEK. Woat Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Aprašomi...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Parašykite apie žmogaus ry
šį su gamta, mišku, medžiais, 
paukščiais. Gojeliai ar ištisi miš
kai buvo šventais laikomi, vieto
vės Dievragis, akmuo Dciva- 
krėslė irgi susiję su senuoju ti
kėjimu, seni medžiai, prie kurių 
buvo plakami baudžiauninkai. 
Kaimo laukų kalneliai, daubos, 
pievos, raistai, miškeliai - visi 
turėjo pavadinimus. Reikėtų su
rinkti išnykusių kaimų vietovar
džius. Kaimo pradinės mokyk
los, esamos ir jau išnykusios. 
Žemė dirvonuoja, o žmonės 
kaimuose neturi ką valgyti. Pa
lieskite girtavimą, tinginystę, 
veltėdžiavimą.

Kreipdamiesi į užsienyje gy
venančius tautiečius, norime 
juos informuoti apie šį konkur
są. Gal atsiras žmonių, kurie gy
vendami svetur norėtų, kad bū
tų parašyta jo ar senelių gimtojo 
kaimo Lietuvoje istorija. Mes 
padėtume surasti tokių žmonių 
(mokytoją, bibliotekininką, ag
ronomą, studentą ir pan.) ir 
duoti jo adresą. O gal atsirastų 
šio konkurso rėmėjų. Parašykite 
mums. Adresai Kraštotyros 
draugijos (pirm. Irena Seliukai- 
tė) ir Lietuvai pagražinti drau
gijos buvo nurodyti. Konkurso 
eiga bus skelbiama “Valstiečių 
laikraštyje”.

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 ą-\ q 763-5677
(Prie Jane St.)

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

stra Travel

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

“TŽ” leidėjai

& Services Inc.
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 

Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *
* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas 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 Lietuvą rugpjūčio 14 dieną.

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

next day.

Helsinki-Toronto 13:20 14:50

Toronto-Helsinki 17:30 08:15

with convenient connections to your 
favourite destinations.

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

N^r vista
A NEW PERSPECTIVE

Call us at Norvista, 416 222-0203

Canada’s trusted 

experts to Finland, 

Scandinavia, Baltics 

and Northern Europe
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TO RO N T MONTREAL
Anapilio žinios

- Liepos 27, antradienį, palai
dotas a.a. Jonas Jonaitis, 76 m. 
amžiaus.

- Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 22 bus renkama antroji rink
liava Katalikų misijoms Kanadoje.

- Rugpjūčio 19, ateinantį ket
virtadienį, atgal į Romą išvyksta 
mums šią vasarą talkinęs kun. Vis
valdas Kulbokas. Nuoširdžiai dėko
jame jam už pagalbą ir linkime Vi
sagalio palaimos bei sėkmės toli
mesnėse studijose.

- Ateinančius du sekmadienius 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje Mišias 10 v.r. aukos kun. Liu
das Januška, OFM, o rugsėjo 5, sek
madienį - kun. Edmundas Putrimas.

- Anapilio knygyne gautas 
naujas Sauliaus Žuko sudarytas 
stambus veikalas “Lietuva”.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios laik
raštėlis. Redakcijos adresas: J. Bi
liūno gatvė 20-15, LT4930 Anykš
čiai, Lietuva. Aukojamiems per 
mūsų parapiją bus išduodami nuo 
valstybinių mokesčių atleidimo pa
žymėjimai.

- Pamiršusiems primenamos 
Kanadoje galiojančios atgailos ir 
pasninko dienos. Susilaikymas nuo 
sotaus maisto bei mėsiškų valgių 
yra privalomas Pelenų dieną ir 
Didijį penktadienį visiems nuo 18 
m. iki 59 m. amžiaus katalikams. 
Susilaikymas nuo mėsiškų valgių vi
sais metų penktadieniais yra priva
lomas visiems suėjusiems 14 m. am
žiaus katalikams. (Lietuviai pagal 
savo papročius dar susilaiko nuo 
mėsiškų valgių ir Kūčių dieną). Be 
to, valandą prieš priimant Švč. Sak
ramentą negalima nieko valgyti ar 
gerti, išskyrus gryną vandenį.

- Mišios, rugpjūčio 22, sekma
dienį 9:30 v.r. už a.a. Justiną ir Alo
yzą Ramonus; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 10 v.r. už a.a. Robertą Bud- 
recką; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje 3 v.p.p. už a.a. Bronių Čeiką.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, rugpjūčio 22, 

11.15 v. ryto pamaldose pamokslą 
sakys svečias iš Lietuvos diakonas 
Liudas Miliauskas, kuris šiuo metu 
studijuoja teologiją Klaipėdos uni
versitete.

- Rugsėjo 5 d., “Labour Day” 
savaitgalį pamaldų nebus. Pamal
dos rugsėjo 12 d., 11.15 v. ryto bus 
su Šv. Komunija. s

- Šeštadienį, fifcpos 31 Išgany
tojo šventovėje susituokė Rita As
tra Žilinskaitė su Lee Alan Landry. 
Apeigas atliko jaunosios tėvelis. Šv. 
Raštą skaitė Erika ir Kristina Ži
linskaitės iš N. Scituate, MA.

- Liepos 31 d. mirė a.a. Mar- 
gareta Yančienė, sulaukusi 78 m. 
amžiaus. Palaidota Šv. Jono kapi
nėse rugpjūčio 2 d. Paliko liūdin
čius: sūnų Robertą ir vaikaičius 
Erin, Lara ir Liane; seseris Erną ir 
Lidiją bei brolį Valterį.

- Rugpjūčio 5 d. mirė Liudas 
Monstvilas, 76 m. amžiaus. Palai
dotas Šv. Jono kapinėse rugp. 7 d. 
Velionis paliko liūdinčius: žmoną 
Adą, dukras Aurelią ir Rūtą, sūnų 
Vidą, vaikaičius Joną ir Mykolą.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
S. Gampp-Mašalaitė, F. Maša- 
lienė (savo a.a. mamos ir sū
naus atminimui).

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $200 - J. 
Kairiūnaitė, O. Raubienė; $100 
- G. B. Trinkos; $50 - V. S. 
Aušrotai.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 au
kojo O. Raubienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - O. Raubienė, J. 
Karl, I. Kymantienė (a.a. Rai
mundo Kymanto II mirties me
tinių proga), J. Rovas (a.a. Zig
mo Revo mirties metinių pro
ga), J. Pacevičienė; $50 - O. 
Mašalienė (Šveicarijoje miru
sios a.a. Teodoros Mašalaitės X 
mirties metinių proga).

“Vilniaus” rūmuose liepos 
26 d., 4 v.v. įvyko Onų vardadie
nio paminėjimas. Susirinko apie 
70 dalyvių. Lydija Balsienė pa
sveikino Onas, viešnias bei sve
čius. “Vilniaus” rūmuose gyve
na penkios Onos, o viena prisi
jungė iš atvykusiųjų. Visos jos 
buvo papuoštos gėlėmis, joms 
sugiedota “Ilgiausių metų”. Da
lios paruošti mėsos kepsniai kė
lė apetitą. P. Norušienė papasa
kojo apie Onų vardų pamėgimą 
ir paplitimą Lietuvoje. Kavos 
metu visa salė dainavo linksmas 
dainas akordeonu pritariant 
svečiui iš Punsko. Renginio ini
ciatorės buvo S. Dervinienė, E. 
Žolpienė, V. Rupkalvienė.

Pranciška Norušienė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kiekvieną penktadienį para

pijiečių maldos būrelis šventovėje 
kalba Rožinį 6.30 v.v. ir dalyvauja 
Mišiose 7 v.v.

- KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus pirmas po atostogų susirin
kimas įvyks spalio 3 d., po 11.30 v. 
Mišių. Dr. R. Petrauakas kalbės 
apie vaikų auklėjimą. Valdybos po
sėdis įvyks rugsėjo 7 d., 7 v.v. para
pijos patalpose.

- Santuokos sakramentą ruo
šiasi priimti Algis Paulionis ir Lei- 
ghann Foley.

- “Atgaivink” programos tre
čiojo ciklo pirmas sekmadienis bus 
spalio 3 d. Organizavimo darbai 
prasidės rugsėjo 8 d., 7 v.v. su pla
navimo posėdžiu parapijos patalpose.

- Liepos 29 d. palaidotas a.a. 
Algis Čiužas, 74 m. Giminių Kana
doje neturėjo. Liepos 31 d. palaido
ta a.a. Birutė Aukštaitienė, 74 m. 
Paliko vyrą Joną, sūnus Joną ir 
Paulių ir seserį Ramutę Kasulaitie- 
nę. Rugpjūčio 5 d. palaidotas a.a. 
Ignas Urbonas, 81 m. Paliko žmoną 
Albiną Kavaliauskienę, dukras Ani- 
tą ir Sonją bei sūnų Martin su šei
momis ir seseris Benitą ir Ceciliją 
su šeimomis Lietuvoje. Rugpjūčio 6 
d. palaidotas a.a. Kazys Baltramai- 
tis, 88 m. Giminių Kanadoj neturė
jo. Čikagoje mirė a.a. Elena Banie
nė, Algio Žemaičio sesuo. Lietuvoj 
nelaimėj žuvo Justino Žako svainis 
Antanas Bernatavičius.

- Šį sekmadienį, rugpjūčio 22, 
bus daroma rinkliava Kanados mi
sijų darbams paremti.

- Parapijos persikėlimo vajui 
iki šiol suaukota $1,175,432. Vajaus 
komiteto tikslas dar šiais metais pa
siekti $1,500,000 sumą. Architektų 
planai užbaigti. Dabar reikia laukti, 
kol miesto savivaldybė juos patvirtins.

- Mišios sekmadienį, rugpjūčio 
22: 8.15 v.r. už a.a. Mariją Bušaus- 
kienę; 9.15 v.r už a.a. Teresę Mu
rauskienę ir šeimos mirusius; 10.15 
v.r. už a.a. Juozą Pikelį ir Fred But- 
tinger, už a.a. Mariją ir Kazimierą 
Kalinauskus, už a.a. Sofiją Olekie- 
nę; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio popietėje, rug

pjūčio 1, dalyvavo 175 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Regina Lu
koševičienė ir Asta Mockutė iš Vil
niaus, Aldona ir Romas Zubrickai 
iš Cambridge, ON, Birutė Tamoliū- 
nienė iš Kitchener, ON. Praneši
mus padarė ir su svečiais supažindi
no LN valdybos pirmininkas E. Ste
ponas.

- A. a. Vytauto Paulionio ir 
a.a. Jono Jonaičio atminimui Lidija 
Balsienė Slaugos namams aukojo 
$50 ir a.a. Jono Jonaičio atminimui 
aukojo E. ir S. Kerai.

- Sekmadienio popietėje, rug
pjūčio 8 dalyvavo 178 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Jonas Juo
zaitis iš Kauno, Goda Jakniūnaitė 
iš Kuršėnų, Liudas Miliauskas iš 
Klaipėdos, Vidmantas Katelė ir Li
na Katelytė iš Panevėžio. Praneši
mus padarė ir su svečiais supažindi
no LN valdybos narė L. Pocienė.

- A. a. Jono Jonaičio atmini
mui slaugos namų statybai $200 au
kojo Vanda Žukauskienė. Slaugos 
namų statybai aukojo: Ona Ropie- 
nė - $600, Birutė Pranienė - $200. 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvusoe arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto Ont. M6P 1A6.

- Sekmadienio popietėje, rug
pjūčio 15 dalyvavo 183 asmenys.

- Valdybos posėdis įvyks rug
pjūčio 19, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Kultūros komisija yra įsigiju
si įvairių vaizdajuosčių iš Lietuvos. 
Dėl jų įsigijimo ar nuomojimo 
skambinti S. Pabricienei tel. 416 
762-5419 arba V. Kulniui tel. 416 
769-1266.

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

A. a. Joanai Bubulienei mi
rus, jos atminimui, “Tėviškės ži
buriams” $25 aukojo Giedra ir 
Rimas Paulioniai.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui pagerbti Eileen Mačiu
lis ir Andrew Mačiulis “Tėviš
kės žiburiams” aukojo po $50.

A. a. Zigmo Revo vicnerių 
metų mirties atminimui Juozas 
Rovas “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Zigmo Revo mirties 
metinių atminimui Zofija Re- 
vienė bei dukros Gražina ir Lili
ja “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A. a. Stasės Kanopienės 
šviesiam atminimui pagerbti 
“Tėviškės žiburiams” po $25 
aukojo Tonia Gureckienė ir 
šeima, Stella ir Bill Kowbell.

Toronto “Gintaras” šoka Kupolinį Los Angeles “Spindulio” 50-čio šventėje 1999.VI.27 Nuotr. V. Štoko

Tai buvo prieš 50 metų, kai 
šv. Jono Krikštytojo parapijoje 
1949 m. balandžio mėn. 10 d. 
susiorganizavo pirmas KLKM 
d-jos skyrius. Persikėlus parapi
jai Anapiliu ir įsikūrus Lietuvos 
kankinių šventovei, ir skyrius 
perėmė jos vardą. Šiais metais 
rugsėjo mėn. 19 d. skyrius kartu 
su KLKM d-jos centro valdyba 
švenčia 50 metų sukaktį ir ren
gia minėjimą. Iškilmės prasidės 
šventovėje šv. Mišiomis 11 vai. 
ryto, o po jų vyks akademinė 
bei meninė dalis Anapilio paro
dų salėje. Minėjimas baigsis vai
šėmis. Rengėjos

Lietuvos istorijos institutas 
Vilniuje norėtų gauti “Tėviškės 
žiburių” 1949-1958 metų komp
lektus. Prašoma kreiptis į R. 
Mažeikaitę, 905 566-8755 ir pa
likti įrašą.

Į Kanados kariuomenės ba
zę Camp Borden yra atvykę 
anglų kalbos mokytis šeši Lietu
vos karininkai: vyr. Itn. Vytau
tas Kilinskas, vyr. Itn. Alvidas 
Krivickas, vyr. Itn. Raimundas 
Zenevičius, vyr. Itn. Pranas Ve- 
lipolskas, vyr. Itn. Andrius Mic
kus ir vyr. Itn. Vladimiras Koz
lovas. Kanadoje jie bus iki gruo
džio 10 d. Anksčiau atvykę gen. 
mjr. Jonas Andriškevičius j Lie
tuvą grįžta rugpjūčio 27 d., o 
pik. Itn. Arūnas Balčiūnas bus 
iki rugsėjo pabaigos.

Vytautas Pečiulis 
Kasmetinės lietuvių pamal

dos, rengiamos Kanados lietu
vių katalikų centro, šiais metais 
įvyko sekmadienį, rugpjūčio 1 
d. Mišias atnašavo iš Romos at
vykęs kun. V. Kulbokas su kle
bonais prel. J. Staškevičiumi, 
kun. A. Simanavičiumi, OFM, 
kun. J. Liauba, OFM, kun. K. 
Kaknevičiumi ir kitais kunigais 
- E. Jurgučiu, OFM, bei E. Put
rimu. Pamokslą taipgi pasakė 
kun. V. Kulbokas. Per pamal
das giedojo Lietuvos kankinių 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Govėdo. Mišių skaiti
nius atliko A. Sungailienė ir V. 
Taseckas. Prieš Mišias buvo ei
nami Kryžiaus keliai, kuriems 
vadovavo kun. E. Putrimas. Pa
maldas praturtino su vėliavomis 
dalyvavę Toronto šauliai, To
ronto Prisikėlimo, Mississaugos 
Lietuvos kankinių ir Hamiltono 
Aušros Vartų parapijų KLK 
moterų draugijos skyriai. Po 
Mišių prie Lietuvos kankiniams 
atminti kryžiaus buvo trumpas 
susikaupimas.

Maloniai visus dalyvius nu
teikė svečių iš Lietuvos dalyva
vimas pamaldose. Atvyko buvęs 
Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. mjr. J. Andriškevičius, lydi
mas A. Rasiulio, einančio di
rektoriaus pareigas pagalbinės 
karinio paruošimo programos 
Rytų Europos kraštams Kana
dos gynybos ministerijoje, pulk. 
Itn. A. Balčiūnas ir kiti Lietuvos 
karininkai, dabar esantys Camp 
Borden Kanados karinėje ba
zėje. J.A.

A. a. Broniaus Pakšto atmi
nimui pagerbti Janina Pacevi
čienė, Dana ir Gedas Sakai, Al
gis Pacevičius “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui, užjausdami jos sūnų 
Edvardą ir dukrą Dianą bei jų 
šeimas, Pevcevičių šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Joanos Bubulienės at
minimui, užjausdama dukrą Di
aną, sūnų Edvardą, jų šeimas 
bei artimuosius, Genovaitė Kuz- 
mienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Birutei Aukštaitienei 
mirus, užjausdamos jos vyrą Jo
ną ir šeimą, Eleonora Ališaus
kienė ir Juzė Rinkūnienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $40.

Vasaros sezono uždarymui į Vasagą 
atvyksta Toronto lietuvių dramos teatras

W “AITVARAS"
(vad. A. DARGYTĖ-BIŠKEVIČIENĖ)

1999 m. rugsėjo 4, šeštadienį, 5 vai.p.p., 
“Oakview Community Centre” (Mosley St.W.) vaidins komediją

“TEODOLINDA 99
Taip pat girdėsite Toronto chorą “DAINA”, 

vad. L. Turūtaitės
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ir praleisti linksmai vakarą.
Įėjimas (auka) $8 asmeniui “Aitvaras”

....   miinmr   i. a   L.. n > »   .y,-„i .y,-,,., 

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS
IEŠKO poros, kuri gyventų “Vilnius Manor” pastate ir dirbtų 

kaip prižiūrėtojas -a (superintendent) ir valytojas -a

♦ Reikia mokėti anglų ir lietuvių kalbas ir turėti savo susisiekimo 
priemones.

♦ Bendros pareigos yra surištos su pastato priežiūra, švara ir 
pataisymais pagal susitarimą.

♦ Prie atlyginimų gaunamas dviejų miegamųjų butas.
♦ Reikia bendradarbiauti su administracija, gyventojais ir valdyba.
♦ Atsakingai dirbama 7 dienas per savaitę, 24 valandas per dieną.
♦ Darbo pradžia - spalio 1 d. Atlyginimai pagal susitarimą.
♦ Siųskite pareiškimus (resume) iki rugsėjo 15 d.: “Vilnius Manor”, 

A. Sukauskas, pirmininkas, 1700 Bloor St.W., Toronto, M6P 4C3.

A 1 limousine

(Lincoln T.C., Cadillac) automobiliai

BALTŲ-SUOMIŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS 
Skambinkite GEORGE HEINONEN, LEMBIT VOHNJA 

telefonu 416 663-0181, nemokamai iš toliau: 1-877-691-6058 
fakso nr. 416 925-2295

A. a. Stasio ir Janinos Čer
niauskų atminimui pagerbti “Kovai 
su vėžio liga” Lietuvoje aukojo: $20 
- N. J. Budriai, M. Povilaitienė; 
$10 - M. Pranaitienė, J. Z. Stra
vinskai, A. Zarembaitė. M.P.

A. a. Jonui Jonaičiui mirus, ar
timieji, užjausdami jo žmoną Nijo
lę, sergantiems našlaičiams ir Sibi
ro tremtiniams “Kovai su vėžio li
ga” Lietuvoje aukojo: $50 - V. 
Paulionis, I. Z. Ručinskai; $40 - F. 
V. Mašalai; $20 -r V. Puodžiūnas, 
A. Lemežys, G. P. Stripiniai, J. N. 
Budriai, B. P. Sapliai, P. Čiurlys, S. 
Grizickas, O. L. Rimkai; $10 - S. 
V. Vaitkai, G. S. Krašauskai, S. P. 
Štuopiai, A. I. Zalagėnai. M.P.

A. a. Ignui Urbonui mirus, ar
timieji, užjausdami jo žmoną Albi
ną, dukras su šeimom, sūnų ir visus 
gimines, aukojo: sės. Nijolės Sadū- 
naitės globojamiems sergantiems 
našlaičiams ir tremtiniams “Kovai 
su vėžio liga” Lietuvoje $50 - O. Z. 
Girdauskai; $30 - M. N. Jonušai- 
čiai; $25 - P. Z. Linkevičiai; $20 - 
A. Radžiūnas, A. Bumbulis, S. P. 
Ročiai, Z. Vaičeliūnas, M. Trečio
kienė, I. Kabirkevičienė, P. Čiurlys, 
S. J. Andruliai, P. Basys, A. A. Lan
gai; $10 - R. Juknevičius, V. Gu
daitis, E. Bartminas, V. Knyvaitė, 
A. Pavilonis, J. Rugys, B. Vilkienė, 
A. Martišius, St. Pranckevičius, L
A. Pūkai, O. Juodišienė. M.P.

A. a. Jono Jonaičio atminimui 
pagerbti vaikų kaimui “Vaiko tėviš
kės namai” Lietuvoje aukojo: $25 - 
L. Abromaitis; $10 - Dana Zakare
vičienė.

A. a. Marijos Elijošienės atmi
nimui pagerbti vaikų kaimui “Vai
ko tėviškės namai” Lietuvoje auko
jo: $40 - A. B. Matulaičiai, St. Cox; 
$30 - J. Elijošius, Zoe Elijošius; 
$20 - A. Augaitienė, A. Č. Pažerū- 
nai, O. Dementavičienė, E. Kripie- 
nė, S. Girčienė, V. Apanavičius, A. 
Klanavičius, A. Del Zotto ir šeima,
B. Crombie, S. A. Zimnickai; $14 - 
J. R. Strayer, A. Apanavičius; $10 - 
L. Cox, E. Rudaitienė.

Aukas surinko B. Matulaitienė 
ir M. Povilaitienė.
KLK moterų dr-jos centro valdyba

Vežiojimas:
* iš oro uosto/Į oro uostą
* ekskursijoms
* vestuvėms
* gimtadienių proga
* specialiu užsakymu

KLB žinios
- Kiekvieną antradienį, 7 v.v. 

Lietuvių Namuose naujiems atei
viams, norintiems pasimokyti anglų 
kalbos, rengiamos anglų kalbos pa
mokos. Pirmoji pamoka - rugsėjo 
14 d. Registruotis reikia iš anksto 
KLB raštinėje, tel. 416 533-3292.

- Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus priėmimui Toronte 
KLB valdybos yra sudarytas specia
lus koordinacinis komitetas, vado
vaujamas R. Žilinskienės ir kun. E. 
Putrimo. Pasitarimai vyksta su am
basadorium A. Eidintu ir gen. kon
sulu H. Lapu. Kartu su prezidentu 
atskrenda 16 įvairių sričių verslinin
kų, kurie nori užmegzti ryšius su 
Kanados verslininkais. Jiems ruo
šiama atskira programa.

- Tą patį savaitgalį, t.y. spalio
23 d. įvyks ir KLB tarybos suvažia
vimas Toronte, kad apylinkių pir
mininkai ir atstovai turėtų progos 
susitikti su Lietuvos prezidentu. Di
dysis prezidento susitikimas su liet, 
visuomene įvyks sekmadienį, spalio
24 d. Anapilyje. Inf.

“TŽ” bendradarbis Jeroni
mas Šalčiūnas iš Lietuvos (Ma
rijampolės), lydimas Stasio Pra- 
kapo, lankėsi redakcijoje ir ki
tose lietuvių įstaigose. Per porą 
dienų stengėsi susipažinti su 
tautiečių gyvenimu Toronte. 
Rugpjūčio 10 d. išvyko Čikagon 
dalyvauti Kybartų gimnaziją 
baigusių susitikime. Jis yra bu
vęs mokytojas, dabar pensinin
kas, aktyviai dalyvaujantis vi
suomeniniame gyvenime, rašan
tis ne tik straipsnius, bet ir eilė
raščius.

Rima ir Artūras Raukčiai iš 
Lietuvos, lydimi Onutės De- 
mentavičienės ir sūnaus Vido, 
rugpjūčio 16 d. lankėsi “Tėviš
kės žiburiuose”, domėjosi spau
dos darbais ir paliko auką: sve
čiai iš Lietuvos $10; O. ir V. 
Dementavičiai $40. Laikraščio 
leidėjai už paramą nuoširdžiai 
dėkoja.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraštis po vasaros atostogų išleis
tas rugpjūčio 10 d.

Montrealio Lietuvių žvejotojų- 
medžiotojų klubo “Nida” rugpjūčio 
8 d. rengta gegužinė neįvyko. Tiesa, 
suvažiavo visa tarnyba, bet lietus, 
prasidėjęs naktį, mažai apstojo ir 
dienos metu. Klubas turi savo skly
pą, kuriame buvo numatyta geguži
nė, bet jame nėra jokio pastato. 
Gerai, kad artimoje kaimynystėje 
yra p.p. Rimeikių vasarvietė, į kurią 
atvykę montrealiečiai ir suėjo. Čia 
ir kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
aukojo šv. Mišias, o Aušros Vartų 
šventovėje parapijiečius aptarnavo

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, 

kurių vairuotojai yra 55 metų 
amžiaus ar daugiau, 

neturėję nelaimių.

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

Tel. 722-3545 Fax: 722-3546

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Įvairios žinios
Gautas pranešimas ir pla

ti, gražiais leidiniais išreikšta in
formacija apie Lietuvos respub
likos Žems ūkio rūmų veiklą ir 
galimybes atostogauti Lietuvos 
kaime. Spalvotame 32 psl. leidi
nyje nuotraukomis ir aprašy
mais nurodomos vietovės-vieš- 
bučiai, sodybos, namai - kurio
se galima būtų praleisti atosto
gas. Daugiau informacijų teikia 
Lietuvos kaimo turizmo drau
gija, K. Donelaičio g. 2, LT- 
3000, Kaunas, tel. (8-27)228506 
arba (8-27)76117; faksas - (8- 
27)200423.

Jonas P. Kedys, Australijoje 
gyvenantis nuolatinis “TŽ” bend
radarbis, gausioms Lietuvos šei
moms remti asmeninio fondo 
įsteigėjas, jau antrą kartą sujudi
no Lietuvos žiniasklaidą gausių 
šeimų ir lietuvių kalbos mylėtojų 
pagerbimo švente, kuri įvyko Vil
niaus miesto savivaldybės salėje 
š.m. liepos 18 d. J. Kedys savo in
dėlių palūkanų premijomis apdo
vanojo 6-9 vaikus turinčias šei
mas: Citavičių, Gulbinų, Juozapa
vičių, Juškų, Juškauskų, Knietų, 
Maliušių, Petrauskų, Narbutų ir 
Senkevičių. Šventėje pasirodė 11 
vaikų šeima iš Šilalės, atlikusi
GALIU prižiūrėti vaiką savo na
muose netoli Prisikėlimo parapi
jos. Tel. 416 534-9191.
PARDUODAMA sofa su dviem fo
teliais ir kavos staliukas. Skambin
ti tel. 416 530-1892.

IŠNUOMOJAMAS 2-jų miegamų
jų butas Jane gatvėje, netoli Bloor 
g. Pageidautume vyresnio amžiaus 
poros arba moters bei merginos. 
Skambinti tel. 416 762-1327.

SKUBIAI REIKALINGA auklė, 
kuri gyventų kartu nuo rugsėjo 1 d. 
ir prižiūrėtų 4 metų mergaitę bei 
truputį atliktų namų ruošos. 
Skambinti po 6 v.v. tel. 416 515- 
1292.

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-' 
ųie gerą darbo kokybę. Skambinti ■
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager). 

anglų kalba gretimos Sv. Kryžiaus 
parapijos kunigas.

A. a. Petras Latvaitis mirė rug
pjūčio 1 d. Iš Šv. Jono liuteronų 
šventovės (kampas Jeanne-Mance 
ir Prince Arthur) rugpjūčio 4 d. pa
laidotas Mount Royal kapinėse. 
Liūdi žmona, duktė, sūnus, vaikai
čiai, sesuo Toronte, dvi seserys Lie
tuvoje ir jų vaikai.

A. a. Elzbieta Alinauskienė 
(Such), 75 m. amžiaus, mirė rug
pjūčio 7 d. Po gedulinių pamaldų 
Aušros Vartų šventovėje rugpjūčio 
10 d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi vyras, duk
tė, trys sūnus, jų vaikai ir kiti arti
mieji. B.S.

NAMAMS, 
naujiems ir atnaujintiems, gerai 

išlaikytiems, savininko 
gyvenamiems arba nuomojamiems.

tautinių dainų ir muzikos pynę 
vadovaujant šeimos mamai M. 
Auškalnienei.

Apie šventę iliustruotus 
straipsnius išspausdino “Lietuvos 
žinios” (1999.VII.20), “Respubli
ka” (1999.VII.19). Renginys pa
kartotinai rodytas Lietuvos televi
zijoje. Pažymėtina, kad atsiliepda
ma į daugiavaikių šeimų Lietuvo
je rėmimo užmojį, Toronto Prisi
kėlimo parapijos labdaros sekcija, 
vadovaujama dr. J. Čuplinskie- 
nės, fondui paskyrė $500. Fondo 
adresas: J. P. Kedys, P. O.Box 
535, Parramatta, Australia. Snk.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobič 
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va-' 

i landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų-, 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis-i 
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 lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Best Sellers Ltd.
Member Broker

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

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

•' > ■ ■ ■ ■■________________ .___________ _________

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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


