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Pigi prekė ar brangenybė? Vilties paukščio skrydis
Lietuvos eucharistinio kongreso akimirkos

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, laisvė kone nuo pat 
pirmos dienos ryškiausiai pasireiškė dvejopu būdu - nevaržomu 
keliavimu į Vakarus svetur pasidairyti, laimės paieškoti, giminių 
aplankyti, ir laisvuoju žodžiu, nebepersekiojamu, nevaržomu, ne
bebaudžiamu. Galvok ką nori, sakyk kaip nori, rašyk kam nori. 
Tai tarsi stebuklas užčiauptų lūpų žmonėms.

D
EMOKRATINIUOSE kraštuose - tai tik normali valsty
binės sistemos dalis, per ilgesnį laiką jaugusi j žmonių są
monę ir kraują. O svarbiausia - jau apšlifuota, aplyginta, 
nieko nebestebinanti. Tokia laisvojo žodžio galimybe visi naudo

jasi ramiai ir vienodai galvodami, kad kaip nors kitaip ir negalėtų 
būti. Galimas dalykas, kad kaip tik dėl to laisvė nesikryžiuoja nei 
su normaliu kultūriniu lygiu, paprasčiausiu mandagumu, nei su 
etikos normomis. Žinoma, pasitaiko išsišokimų, bet tai daugiau 
išimtys. Su kultūringumu prasilenkiantiems poreiškiams įlįsti ži- 
niasklaidon beveik neįmanoma, nes informacijos priemonės labai 
gerbia ir saugo savo orumą. O mes skundžiamės, kad pas mus 
Lietuvoje tie opūs dalykai labai jau išsikreipę. Net manoma, kad 
tai per daug staigiai blykstelėjusios laisvės pasekmė. Gal būta ar 
esama ir ko kito? Kiekvienu atveju, laisvasis žodis, atrodo, pasi
metęs, paklydęs, kažko nerandantis ir kaip toks nusipiginęs. Visi 
prisimenam, kaip pačiais pirmaisiais nepriklausomybės metais 
pasipylė laikraščių, laikraštėlių leidybos, užsimota uždarbiauti, 
lenktyniauti, iš informacijos pragyventi, gal net pralobti. Šmaikš- 
taplunksniai pasišovė naujų dirvonų plėšti iki tolimiausių hori
zontų, nes juo platesnės dirvos, juo riebesnis honoraras. O kuo 
daugiau sensacijų, tuo daugiau skaitytojų. Tiesa ar ne - kam svar
bu. Laisvė sakyti, žinias skleisti. O gryniausias šmeižtas pavadina
mas nuomone ir spausdinamas, platinamas. O kad visuomenė 
klaidinama - populiarumo ir uždarbio siekiantis laikraštis paaiš
kina: jei nepatinka, neskaityk. Štai dienraštis “Lietuvos rytas” 
ėmė ir paskelbė gydytojo Leontijaus Motiejūno šmeižtą prieš po
piežių Joną-Paulių II. Plačiai nuskambėjo ši skaudi netiesa, o 
šmeižto platintojui laikraščiui - nei šilta, nei šalta. Ir tai to laisvo
jo žodžio vardan. Tikėtina ir linkėtina, kad jis suras savo tikrąjį 
kelią, aprims, nušviesės, taps ne pigiai parduodama preke, bet 
nenuperkama ir nepaperkama brangenybe.

S
OVIETMEČIU spauda privalėjo pataikauti partijai. Dabar 
kai kuri spauda užsimojusi pataikauti ją perkančiai miniai. 
Abiem atvejais - pataikavimas. O kur gi tada laisvė? Negi 
spauda jos nenori? Kažkas susimaišė, daiktų pavadinimai pasi

keitė. Kiek laiko reikės, kol vėl viskas sugrįš į savas vietas ir nu
rims? Reikia betgi džiaugtis, kad tame kunkuliuojančiame neri
botų laisvių, skurdaus moralinio palaidumo bei žemų tikslų van
denyne iškyla ir kryptingų salelių, kurioms rūpi ne pataikavimai 
ar dienos sensacijos, ne politiškai asmeniniai kandžiojimaisi, bet 
daugiau ilgalaikiai išliekamos vertės dalykai. Tokia spauda šalia 
informacijos skleidžia ir kitokią apšvietą. Nors ji idėjiniu atžvilgiu 
nėra vienoda ir dažnai krypties klausimais pasiginčija - ji vis dėl
to yra nepamainomas veiksnys rimtai kuriant demokratinę siste
mą. Tuo tarpu, ką besakytum, ji skursta neturėdama stipresnio fi
nansinio užnugario, nėra išvaizdinga, paprastutė, kiekybiškai toli 
atsilikusi nuo turtingųjų. Sunku pasakyti, koks likimas ištiks tuos 
laikraščius ir žurnalus, kurie užsimoję laisvoje savo valstybėje at
likti tautai svarbius misijinius uždavinius, būti vedliais, ne įreng
tais garsiakalbiais, kurie už pinigus pasiruošę bet ką skleisti. Pri
dėjus dar nesibaigiančių viešesnių ar slaptų priešvalstybinių kirši- 
nimų sklaidas - vaizdas liūdnokas. Atrodo, kad jau pats laikas 
pradėti labiau žiūrėti į gelmes negu į ateitį, nes ateitis be gilumos 
bus sausa dykynė, kurioje nieko gero neišauginsime. Verta prisi
minti prof. Oną Voverienę, kuri apžvelgusi žurnalo “Į laisvę” 130 
(167) numerį, pacitavusi kai kurių autorių mintis, savo straipsnį 
(“XXI amžius”, nr.25, 2000.IV.5) baigia žodžiais: “Žurnalas bu
dina sovietmečio įšalo sukaustytą lietuvio dvasią, tirpdo ledus, 
beldžiasi į sovietžmogių sąžinę, primena tikrąją Lietuvos istoriją 
ir tikrąsias tautos vertybes. Kaip tik to dabar labiausiai Lietuvai 
reikia”. Įsidėmėtina DABAR, ne kada nors, ne tada, kai senoji 
karta išmirs, o gal ir dar vėliau? Žiniasklaida gali labai daug pa
daryti, kad tie ledai greičiau tirptų, arba stengtis, kad ta sovietų 
sukaustyta tautos dvasia ilgiau išliktų. Pasirinkimas laisvas, nes ir 
žodis laisvas - elgetaujantis uždarbiautojas ar kūrėjas? Č.S.

Sąjungos partijos rinkimai
Sąjungos partija (Canadian 

Alliance party) birželio pabai
goje susirinkusi Kalgaryje (Al
berta) stengėsi išrinkti partijos 
vadovą. Reformų partija, nese
niai pasivadinusi Sąjungos par
tijos vardu, užsimojusi patraukti 
visus federacinius konservato
rius po viena vėliava, deja, ne
susilaukė federacinių konserva
torių pritarimo. Konservatoriai 
su J. Clark priešaky atsisakė 
jungtis ir oficialiai rinkimuose 
nedalyvavo, nors provinciniai 
konservatoriai rinkimuose daly
vavo gausiai. Kandidatų į Sąjun
gos vadovus buvo trys stambes
ni, tai buvęs Reformų partijos 
vadovas ir jos steigėjas Preston 
Manning, aktyvus Albertos pro
vincijos konservatorių politikas 
Stockwell Day ir buvęs Ontario 
konservatorių strategas Tom 
Long. Du smulkesni: federaci
nio parlamento opozicijos narys 
Keith Martin ir Ontario konser
vatorius John Stachow. Buvo ti
kimasi, kad Tom Long pralauš 
sąjungiečiams langą į rytinę Ka
nadą, ko Reformų partija ne
įstengė per daugelį metų.

Tačiau rinkimų vajaus metu 

paaiškėjo, kad T. Long turi dvi
gubą pilietybę (Kanados ir 
JAV), o taip pat jo rinkiminis 
štabas “parūpino” tūkstančių 
fiktyvių narių sąrašą iš Gaspe 
pusiasalio, pagarsėjusio užkie
tėjusiais Kvebeko separatistais. 
Tie du vėlai paaiškėję dalykai, 
atrodo, galėjo pakenkti jo kan
didatūrai. Pirmojo balsavimo 
rezultatai buvo savotiškai neti
kėti. Daugiausia balsų surinko 
ne “iš anksto išpranašautas” P. 
Manning, bet S. Day surinko 
43.9% arba beveik 51,000 iš 
116,059 balsų. P. Manning pasi
liko antru, surinkęs 35.9% arba 
41,600 balsų. T. Long tapo tolo
kai atsilikusiu trečiuoju su 
18.7% arba 21,600 balsų. Kiti 
du gavo iš viso mažiau negu 
1.6%. Todėl liepos 8 dieną įvyks 
dar vieni rinkimai, kuriuose ko
vos P. Manning su S. Day. Ka
dangi jie abu yra vakarų kana
diečiai, sąjungiečiai žada labiau
siai agituoti ir verbuoti naujus 
narius Ontario provincijoje 
(tarp kitko, net ir liepos 8 rin
kimai vyks Toronte), be kurios 
pagalbos Sąjunga negali tikėtis 

(Nukelta į 6-tą psl.)

VAIZDAI IŠ LIETUVOS ANTROJO EUCHARISTINIO KONGRESO 
KAUNE š.m. birželio 1-4 dienomis. Viršuje - Eucharistijos šventimo 
metu Santakoje; žemiau - mažųjų kauniečių grupė “Tututis” (vadovas 
P. Stulga), dalyvavęs Vaikų dienoje Nuotr. A. Garmutės

Savaitė Lietuvoje
Aptarė pensijų reformą
Birželio 5-7 d.d. Vilniuje 

įvyko tarptautinė konferencija 
“Pensijų reforma Lietuvoje: mi
tas ar tikrovė”, kurią surengė 
vyriausybė kartu su Pasaulio 
banku ir Socialinės politikos 
grupe. Buvo aptarti “pagrindi
niai pensijų reformos, įvedan
čios privalomąjį kaupiamąjį 
kaupimą, aspektai”, praneša 
BNS/LGTIC. Konferencijoje 
dalyvavo jvairių Lietuvos politi
nių partijų bei verslo ir profesi
nių organizacijų atstovai, tarp
tautiniai žinovai ir pensijų re
formos vykdytojai iš Latvijos, 
Estijos, Lenkijos bei Vengrijos.

Konferencijoje pasiūlyta 
įsteigti pensijų sistemos refor
mos priežiūros komitetą iš įvai
rių politinių partijų atstovų. Jo 
tikslas būtų prižiūrėti, kaip vyk
doma pensijų reforma, ar nenu
krypstama nuo jos pagrindinių 
tikslų ir nuostatų, ar jos vykdy
mui pasirenkamos tinkamos 
priemonės bei siūlymai jų kore
gavimui.

Žinovų nuomone, pensijų re
forma Lietuvoje prasidės ne 
anksčiau kaip 2002 m. sausio 1 d.

Lėšų grąžinimas
Lietuvos seimas birželio 7 

d. priėmė rezoliuciją dėl sovietų 
okupacijos metu nusavintų gy
ventojų lėšų grąžinimo. Joje vy
riausybė raginama aktyviai rei
kalauti iš Rusijos federacijos 
okupacinės valdžios nusavintas 
ir per buvusį SSSR centrinį tau
pomąjį banką sunaudotas Lie
tuvos gyventojų indėlių lėšas, 
skelbia BNS/LGTIC. Nusavin
tų gyventojų santaupų lėšų su
ma nėra žinoma. Seime dabar 
yra svarstomas seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio pateik
tas SSR okupacijos žalos kom
pensavimo projektas.

Remia narystę ŠAS-je
BNS skelbia, kad JAV poli

tologas Zbignev Bžežinskis laiš
ke Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteriųi Algirdui Saudargui iš
skyrė Slovėniją, Slovakiją ir Lie
tuvą kaip realiausias kandidates 
narystei Šiaurės Atlanto sąjun
goje (ŠAS) bei pabrėžė būtiny
bę tęsti pastangas dėl naujų na
rių priėmimo ton organizacijon. 
Jis taip išreiškė viltį, kad JAV 
prezidento rinkimai paskatins 
diskusijas dėl sąjungos plėtros.

Lankėsi Austrijos pareigūnai
Lietuvoje gegužės 30 - bir

želio 4 d.d. lankėsi Austrijos 
Zalcburgo žemės “Landtago” 
delegacija, vadovaujama “Land
tago” prezidento prof. Helmut 
Schreiner. Svečiai susitiko su 
seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, švietimo ir mokslo 
ministeriu Kornelijumi Plateliu, 
kultūros ministeriu Arūnu 
Bėkšta ir kitais pareigūnais. 
Kaip praneša ELTA/LGTIC, jie 
lankėsi Kaune, Lauksargiuose, 
Vikyškiuose, Klaipėdoje bei Ni
doje.

VSD pranešimas
Valstybės saugumo depar

tamento (VSD) direktoriaus 
Mečio Laurinkaus teigimu, 
VSD jau yra pajėgus nustatyti 
visas išorines ir vidaus grėsmes, 
tačiau vis dar smarkiai atsilieka 
nuo vidurio Europos kraštų 
specialiųjų tarnybų standartų, 
praneša BNS/LGTIC. Seimo 
valstybinio saugumo ir gynybos 
posėdyje buvo pateikta slapta 
VSD veiklos ataskaita už 1999 
metus. Joje pabrėžiama VSD 
reforma, sumažinant ir su
konkretinant institucijos veiklą 
nuo vienuolikos iki svarbiau
siųjų penkių: kontržvalgyba, 
žvalgyba, valstybės ekonominių 
interesų apsauga kontržvalgy
bos priemonės, valstybės slap
tos informacijos apsauga pagal 
ŠAS reikalavimus bei kova su 
terorizmu.

M. Laurinkaus nuomone, 
opiausios VSD problemos yra 
nepakankamas finansavimas bei 
netinkamos darbo sąlygos. Per
nai iš valstybės biudžeto depar
tamentui buvo skirta 24 mln. li
tų, šiemet planuojama skirti 28 
mln. litų. Reikia tiksliau api
brėžti VŠD santykius su proku
ratūra bei didinti VSD sąveiką 
sū Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Lankėsi Vokietijos kancleris
Birželio 7 d. Vilniuje lan

kėsi Vokietijos kancleris Ger
hard Schroeder, praneša BNS/- 
LGTIC. Svečias susitiko su pre
zidentu Valdu Adamkumi, sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu, ministeriu pirmininku 
Andriumi Kubiliumi bei verslo 
atstovais. Vizitas buvo istorinis, 
nes tai pirmasis Vokietijos 
kanclerio vizitas, parodęs didė
jantį Vokietijos dėmesį Baltijos

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Tęsiasi Lietuvos dvasinis at
gimimas. Apie tai byloja šiais 
jubiliejiniais metais birželio 1-4 
dienomis Kaune įvykęs Lietuvos 
II eucharistinis kongresas “Jė
zus - tikroji Gyvenimo Duona.

Tūkstančiai dalyvių
Į žaliuojantį Kauną, atsi

gaunantį nuo vasaros karščių, 
suplūdo keliasdešimt tūkstančių 
žmonių iš visos Lietuvos, būriai 
tikinčiųjų iš užsienio. Miestas 
virto tarsi bendra visiems šven
tove. Kongreso dienos buvo tu
riningos, užpildytos svarbiais 
renginiais, tikinčiųjų bendravi
mo su Dievu ir artimu akcen
tais. Dar ruošiantis šiam kong
resui, įvairiose parapijose vyko 
vadinamieji mažieji kongresai.

- Tradicijas tęsiame! - žva
liai pasakoja Stasė Freitakaitė iš 
Šilutės krašto. - Aš jau pokaryje 
gimiau ir neprisimenu, bet tėvai 
ir seneliai kalbėjo apie mažąjį 
eucharistinį kongresą, atšvęstą 
Švėkšnos parapijoje. Jame akty
viai reiškėsi grafas Pliateris, ži
nomų fundatorių palikuonis. 
Pirmasis tautinis eucharistinis 
kongresas 1934 m. birželio 24 d. 
įvyko Kaune, tuometinėje laiki
nojoje sostinėje. Tuomet buvo 
pašventintas Prisikėlimo švento
vės kertinis akmuo. Senelių na
muose, Gardamo miestelyje, te- 
besaugau visą surinktą literatū
rą apie pirmąjį kongresą.

Atlinguoja kitų parapijų 
vėliavos.

Pirmoji diena
Pirmoji kongreso diena pra

sidėjo Šv. Mišiomis arkikated- 
roje-bazilikoje. Čia tikinčiuosius 
pasveikino II kongreso globėjas 
arkivyskupas Sigitas Tamkevi- 
čius ir specialiai į kongresą atvy
kęs Popiežiaus atstovas kardi
nolas Vinko Puljič. Po šv. Mišių 
margaspalvė tikinčiųjų procesija 
su Švč. Sakramentu per Laisvės 
alėją atėjo Įgulos šventovėn.

Maldininkai pratęsė vadina
mąją Vigilijos tradiciją. Vyko iš
tisinis naktinis budėjimas, degė 
šviesos, žmonės meldėsi, atgai
lavo, giedojo. Grupelėmis atei- 
dinėjo, išeidinėjo. Renginiai 
pirmąją kongreso dieną vyko ir 
Sporto halėje, o konferencijos - 
ir miesto šventovėse. Kartu su 
Lietuvos tikinčiaisiais meldėsi 
vienuolės-užsienietės.

kraštams. Vokietija buvo viena 
pirmųjų valstybių, pripažinusių 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą, ir turi svarbų vaidmenį 
Europos sąjungos plėtroje.

Priėmė Gudijos delegaciją
Vilniaus savivaldybė susi

laukė kritikos priėmus Minsko 
miesto vykdomojo komiteto 
penkiolikos atstovų delegaciją 
birželio 2-3 d.d., nepaisydama 
stiprėjančio Lietuvos spaudimo 
Gudijai dėl 1991 m. sausio 13- 
sios sąmokslininko paskyrimo 
Gudijos gynybos viceministeriu. 
Kaip skelbia BNS/LGTIC, 
Minsko delegacijos susitikimuo
se su įvairiais savivaldybės ko
mitetais buvo kalbama apie rin
kimų į Vilniaus savivaldybę 
tvarką ir organizavimą, savival
dybės sudėtį, darbo formas ir 
metodus, perėjimo prie rinkos 
ekonomikos sąlygų patirtį bei 
kitus klausimus.

Lietuvos URM gegužės pa
baigoje paskelbė pareiškimą dėl 
generolo Vladimiro Ushopčiko 
paskyrimo ir sumažino diplo
matinius ryšius. Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Audronius Ažubalis griežtai pa
sisakė prieš Vilniaus savivaldy
bės Užsienio reikalų skyriaus 
vedėją Romualdą Tarvydą, ku
ris teigė, jog delegacijos darbas 
neturėtų būti siejamas su poli
tika. RSJ

Antroji diena
Antroji kongreso diena bu

vo pašvęsta “Viešpaties vynuo
gyno darbininkams” - kuni
gams, vienuoliams, karitietėms, 
religinių organizacijų nariams. 
Sporto halėje juos nuoširdžiai 
pasveikino Popiežiaus atstovas 
V. Puljič. Konferencijai vadova
vo prof. kun. Marko Rupnik, 
SJ, iš Italijos. Salėje skambėjo 
giesmės ir maldos, žmonės dali
josi savo tikėjimo liudijimais.

Bendri pietūs vyko čia pat, 
halės prieigose. Autobusai, at
vežę maldininkus, netilpo halės 
aplinkoje, todėl tvarkingai išsiri
kiavo prie Ąžuolyno esančioje 
Vydūno alėjoje. Iš čia kongreso 
dalyviai buvo vežiojami į arkika
tedros, šv. Antano, jėzuitų, Vy
tauto ir kitas šventoves, kuriose 
tęsėsi kongreso konferencijos.

Vakare kongreso dalyviai 
suplūdo į Prisikėlimo šventovę 
švęsti Eucharistijos. Sporto ha
lėje iki vėlumos vykstančioje va
karonėje koncertavo folkloro 
ansamblis “Kupole” ir daininin
kė Veronika Pavilionienė.

Kongreso dienomis besišyp
sančiais veidais atgijo, pajaunė
jo mūsų miesto veidas. Suakty
vėjo prekyba gatvėje tautodaili
ninkų ir namudininkų dirbi
niais. Vykstant eisenoms padau
gėjo darbo kelių policijai. Ta
čiau Eucharistijos šviesoje vis
kas vyko sklandžiai.

Trečioji diena
Trečioji kongreso diena, 

skirta vaikams ir jaunimui, pri
minė Jėzaus žodžius: “Leiskite 
mažutėliams ateiti pas mane”. 
Vaikai buvo sutinkami sena
miesčio širdyje - Valančiaus 

Antrojo Lietuvos eucharistinio kongreso dalyviai Kauno Santakoje pa
maldų metu; žemiau - Jaunimo dienos dalyviai žygiuoja Parodos kainu 
į Sporto halę Nuotr. A. Garmutės

Šiame numeryje
Pigi prekė ar brangenybė?

Ateitis be gilumos bus sausa dykynė, kurioje nieko neišauginsime
Vilties paukščio skrydis

Vyko ištisinis naktinis budėjimas, degė šviesos, žmonės meldėsi
Partizanų ir tremties muziejus

Nevalia užmiršti tų, kurie žuvo, kad mes laisvi gyventume
Karalius žuvo, Lietuva išliko

Mindaugas liko nepripažintas žuvusiu už krikščionybę
Tarptautiniame gydytojų suvažiavime

Mūsų gerovės priešas - stoka sąžiningumo, vienybės, tiesos...
Vakaras, skirtas poezijai

Jis skaitydavo savo kūrinius miško draugams, juos guodė
Švyturys tautinėse sutemose II 

Vlado Žuko gerai parašyta knyga apie garsųjį Šlapelių knygyną

gatvėje. Juos išradingai pasvei
kino aktorių pavaizduoti šv. Ka
zimieras, šv. Teresėlė ir kiti per
sonažai.

Santakoje vaikams buvo aiš
kinamas Šventasis raštas. Šv. 
Mišias aukojo vyskupas Eugeni
jus Bartulis. Po jų jaunieji kong
reso dalyviai dalyvavo įvairių 
būrelių užsiėmimuose, bibliji- 
niuose spektakliuose, rašė laiš
ką Popiežiui.

Jaunimo dienoje dalyvavo 
tūkstančiai išaugusių iš vaikiško 
amžiaus jaunuolių. Jų sielos šū
kis buvo: “Susikaupti tylai ir at
siverti džiaugsmui Eucharistijos • 
akivaizdoje”. Renginiai prasidė
jo Prisikėlimo šventovėje ir vy
ko įvairiose miesto šventovėse, 
vienuolynuose, mokslo įstaigose.

Jaunimo dienos viršūnė - 
Eucharistijos šventimas Kauno 
halėje, kur susirinko ir daug vy
resnio amžiaus žmonių, mies
to gyventojų su vaikais ir vaikai
čiais.

Įspūdinga buvo jaunimo ei- 
sena iš arkikatedros per miestą. 
Sustojo pagerbti Eucharistiją 
prie Įgulos šventovės. Po to, Pa
rodos kalnu, sustabdžius tran
sporto eismą, apie 10,000 jau
nuolių minia pakilo sporto ha
lės link. Garsiakalbiai transliavo 
muziką ir giesmes, jaunatviškas 
melodijas, kurioms nuotaikingu 
aidu ir išraiškingais rankų pakė
limais pritarė eisenos dalyviai. 
Jie skandavo:
Mūsų šventė nesibaigia!
Mūsų šventė nesibaigs!
Ooo-ėė, oo-oo!

Ir iš tikrųjų - šventei tarsi 
nesimatė pabaigos. Vėl buvo 
aukojamos šv. Mišios - šįkart 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Lietuvos kankiniai

Partizanų ir tremties muziejus

Kovojęs už laisvę ir tikėjimą 
Petras Paulaitis - studijavęs užsienyje, darbavęsis Lietuvoje

Gimė 1904 m. Kalnėnų k., 
Raseinių aps. Mokėsi Jurbarko 
gimnazijoje. 1921 m. išvyko Ita
lijon, kur baigė saleziečių gim
naziją, studijavo teologijos, filo
sofijos ir ekonomikos mokslų 
fakultetuose. Porą metų studija
vo kunigų seminarijoje. 1930 m. 
išvykęs į Portugaliją dirbo peda
goginį darbą mokykloje Lisabo
noje. Ten studijavo medicinos 
fakultete, tačiau jo nebaigė. 
1934 m. grįžo Italijon, kur 
Tarptautiniame teologijos insti
tute Turine studijavo teologiją. 
Baigęs teologijos studijas Ro
moje studijavo politinę ekono
miją ir lotynų kalbą. 1939 m. 
grįžo į Lietuvą, mokytojavo 
Dainių (Raseinių apskr.) pradi
nėje mokykloje.

Sovietams okupavus Lietu
vą, P. Paulaitis už viešą protestą 
prieš okupaciją buvo suimtas, 
pašalintas iš mokytojo pareigų. 
Vengdamas tolimesnių galimų 
represijų už antisovietinę agita
ciją, 1940 m. rudenį nelegaliai 
išvyko į Vokietiją ir iki Vokieti- 
jos-Sov. Sąjungos karo gyveno 
Berlyne.

Vokiečių okupacijos metais 
mokytojavo Jurbarko gimnazi
joje. 1941 m. rudenį Jurbarko 
mieste sukūrė pogrindinę Lie
tuvos laisvės gynėjų organizaci
ją ir jai vadovavo. Savo namuo
se įrengęs spaustuvę gamino, 
daugino ir per organizacijos na
rius bei gimnazijos mokinius 
platino nelegalią spaudą, anti- 
nacistinius lapelius, kuriuose 
kvietė priešintis vokiečių oku
pacinės valdžios vykdomai poli
tikai ir kovoti už nepriklausomą 
Lietuvą. Bendradarbiavo po
grindinėje lietuvių spaudoje. 
1942 m. rudenį už tokią Veiklą 
buvo suimtas vokiečių saugumo 
organų, tačiau po kelių dienų 
vežamas į Kauną pabėgo ir per 
visą likusį vokiečių okupacijos 
laikotarpį gyveno Jurbarko vals
čiuje. Slapstydamasis tęsė savo 
veiklą.

Prasidėjus antrajai sovieti
nei okupacijai įsijungė į parti
zanų gretas (slapyvardis Aidas, 
vėliau - Barkus). 1944 m. kartu 
su V. Gudavičiumi įsteigė “Lie
tuvos laisvės gynėjų” rinktinę, į 
kurią įsijungė ir pavieniai Jur
barko bei kitų gretimų valsčių 
partizanų būriai. P. Paulaitis 
šiai rinktinei (vėliau pavadintai 
“Trijų lelijų”) vadovavo iki 1946 
m. rudens. 1946 m. rudenį daly
vavo steigime jungtinės Kęstu
čio apygardos ir buvo paskirtas 
štabo informacijos skyriaus vir
šininku. Redagavo apygardos 
laikraštį “Laisvės varpas”, dalyva
vo įvairių Kęstučio apygardos 
instrukcijų ir nuostatų paruošime.

1947 m. balandžio 12 d. 
LTSR MGB Tauragės apskri
ties skyriaus buvo suimtas slap
tavietėje Skaudvilės valsčiuje 
(Tauragės apskr.). Žiaurius tar
dymus bei kankinimus vykdė 
LTSR MGB Tardymo dalis. 
Kalintas LTSR MGB vidaus ka
lėjime Vilniuje. 1947 m. lapkri
čio 1 d. “Ypatingasis pasitari
mas” prie TSRS MGB P. Pau
laitį už “Tėvynės išdavystę, da
lyvavimą antisovietinėje nacio
nalistinėje organizacijoje ir te
roristinę veiklą” pagal RTFSR 
baudžiamąjį kodeksą nuteisė 25 
metams lagerio. Bausmės atlikti

išsiųstas į lagerį “Statyba nr. 
501” (Komijos ATSR). Vėliau 
perkeltas į Ozerlagą - specialią 
uždarą griežto režimo lagerių 
grupę, veikusią Irkutsko sr. 
1956 m. bausmės laikas buvo 
sumažintas iki 10 metų lagerio 
ir 1956 m. liepos mėn. P. 
Paulaitis buvo paleistas.

Grįžęs į Lietuvą apsigyveno 
Kaune. Negalėdamas rasti tin
kamo darbo, įsidarbino kūriku 
fabrike, vėliau, uždraudus gy
venti Kauno mieste, persikėlė į 
Šiaulių rajoną. 1957 m. panaiki
nus sprendimą sumažinti 1947 
m. nuosprendžiu nustatytą P. 
Paulaičiui bausmės laiką, spalio 
30 d. suimtas, kalintas LTSR 
MVD kalėjime nr. 1 Vilniuje. 
Lapkričio mėn. sovietinis sau
gumas apkaltino, kad grįžęs iš 
įkalinimo vietos 1956 m. spalio- 
lapkričio mėn. Kaune, kartu su 
studentais ir grįžusiais iš lagerių 
asmenimis, atsteigė “Lietuvos 
laisvės gynėjų sąjungą”, platino 
antisovietinę literatūrą, parašė 
antisovietinio turinio straipsnį 
ir laiškus. Tardytas LTSR KGB 
tardymo skyriaus, kalintas 
LTSR KGB tardymo skyriaus, 
kalintas LTSR KGB vidaus 
kalėjime Vilniuje. 1958 m. ba
landžio 12 d. LTSRS Aukš
čiausiojo teismo Baudžiamųjų 
bylų teisminės kolegijos P. Pau
laitis nuteistas 10 metų laisvės 
atėmimo. Prie šios bausmės pri
dėjus neatkalėtą 1947 m. nuo
sprendžiu nustatytą bausmės 
laiką, buvo paskelbta 25 metų 
lagerių bausmė. 1961 m. LTSR 
aukščiausioji teisminė valdžia 
pripažino P. Paulaitį ypač pavo
jingu recidyvistu. Bausmės at
likti išsiųstas j Dubravlagą - su
griežtinto režimo lagerių grupę, 
veikusią Mordovijos ATSR. Ka
linių tarpe dėl savo gilaus tikė
jimo tiesos pergale, dorumo ir 
artimo meilės turėjo didelį au
toritetą.

Pasibaigus bausmės laikui, 
1982 m. spalio mėn. P. Paulaitis 
slapta buvo pervežtas į LTSR 
KGB vidaus kalėjimą Vilniuje, 
kuriame kurį laiką buvo laiko
mas ir buvo įspėtas nerašyti 
jokių atsiminimų. Spalio 30 d. iš 
kalėjimo paleistas. Apsigyveno 
Kretingoje. Ten mirė 1986 m.

Vatikano radijas

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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Eucharistinio kongreso paukštė, tapusi jo simboliu, primenančiu Lietuvos 
dvasingumo siekį - kilimų aukštyn Nuotr. H. Gaičevskio iš “Dienovidžio”

. KAZYS BLAŽEVIČIUS, Kaunas

Tebus pašlovinti 
nenusilenkę prieš netiesą

Arkiv. MEČISLOVAS REINYS

1999 m. balandžio 10 d. 
Marijampolėje buvo iškilmingai 
atidarytas “Tauro” apygardos 
partizanų ir tremties muziejus, 
kurio kiekvienas rodinys, aplais
tytas mūsų tautiečių krauju ir 
ašaromis, byloja apie Lietuvos 
laisvės gynėjų žygdarbius ir kan
čias kovojant su didžiausiu mū
sų tautos priešu - bolševizmu.

Muziejaus iniciatorė - poli
tinė kalinė, partizanų ryšininkė 
Aldona Vilutienė-Neužmirštuo- 
lė. Negausus muziejaus kolekty
vas nuoširdžiai stengiasi, kad 
kuo išsamiau būtų iliustruota 
didvyriškai tragiška “Tauro” 
apygardos formavimosi, kovų ir 
žūties istorija, būtų įamžinti 
kovose už Tėvynės laisvę kritę 
didvyriai bei nuo okupantų ir jų 
talkininkų nukentėję, Sibiro 
golgotas praėję tautiečiai.

A. Vilutienė yra knygos 
“Trečioji vėliavos spalva” (V., 
1996) sudarytoja. Šią knygą jos 
redaktorius pavadino “pagarbos 
žodžiu tiems, kurie apgynė Lie
tuvos garbę sunkiausiu mūsų 
šalies istorijos metu”. Knyga - 
įvadas į “Tauro” apygardos par
tizanų ir tremties muziejų, au
tentiškais liudininkų prisimini
mais papildantis muziejaus ra
dinius.

“Lietuvos garbę apgynė po
kario partizanai. Išvargę ir alka
ni, bunkeriuose praradę sveika
tą, išdavinėjami ir žudomi, jie 
iki paskutinio šovinio gynė lais
vos Tėvynės viziją. Kiek jų žu
vo? Visoje Lietuvoje - maždaug 
30,000, partizanų “Tauro” apy
gardoje, apie kurią pasakojama 
knygoje, - gal 7,000. Kiek liko? 
Šimtas kitas”.

Knygos skyrelyje “Neuž
miršk jų, Tėvyne” A. Vilutienė 
pateikia muziejaus idėjos bren
dimo istoriją: “Tauro apygardos 
muziejų steigti paskatino parti
zanės Petronėlės Pušinskaitės- 
Velyvienės-Vilijos mirtis 1992 
m. kovo 23 d. (...) Stovėdama 
prie jos karsto, galvojau apie 
žmogaus būties trapumą, apie 
greit užmarštin pasitraukiančius 
darbus ir vardus. Ypač graudu 
buvo suvokti, kad taip nueis už
marštin ir Lietuvos partizanai, 
jų didvyriška kova už laisvę. Pri
siminiau ilgus pašenkesius su iš
einančia partizane, kurią paži
nau labai trumpai, prisiminiau 
jos raginimus intensyviau rinkti 
pokario kovų dalyvių atsimini-

Vilties paukščio skrydis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Vilniaus arkivyskupo Audrio 
Juozo Bačkio. Dauguma susi
rinkusiųjų priėmė šv. Komuniją. 
Be to, šventės dalyviams buvo 
išdalyta mažų stiklo lašelių - 
simbolinių meilės ir vilties suve
nyrų.

Tuo pačiu metu, šeštadie
nio pavakare, Prisikėlimo šven
tovėje koncertavo simfoninės 
muzikos atlikėjai iš užsienio. 
Pelnas už koncerto bilietus bu
vo paskirtas šventovės atnauji
nimo darbams finansuoti. Mano 
bičiulei pensininkei Adai K. bi- 

mus, nuotraukas, relikvijas... 
Nutariau: partizanų muziejų 
reikia įsteigti nedelsiant, kol 
dar nepasitraukė paskutiniai tos 
kovos liudininkai”.

1993-aisiais Marijampolės 
miesto atstovų sesijoje buvo pri
imtas nutarimas dėl “Tauro” 
apygardos partizanų ir tremties 
muziejaus filialo prie Marijam
polės kraštotyros muziejaus 
įsteigimo. Toks muziejus buvo 
įsteigtas Vytauto g. 29 - buvu
sioje sovietinio teismo salėje.

Gražūs norai, daugelio tal
kininkų entuziazmas ir didelis 
darbas greit davė rezultatų: 
1993 m. lapkričio 21 d. muziejus 
buvo atidarytas.

Paroda pradedama partiza
nų malda: “Dieve, kurs leidai 
tautas ir įdiegei joms laisvės 
troškimą, grąžink, prašome, ir 
mūsų Tėvynei Lietuvai laisvės 
dienas! (...) Stiprink, Viešpatie, 
kiekvieną lietuvį, kad visi liktų 
ištikimi tau, Viešpatie, ir savo 
Tėvynei. To prašome per Kris
tų, mūsų Viešpatį. Amen”.

Matomas ir tekstas pirmo
sios “Tauro” apygardos partiza
nų vadovybės priesaikos, kurią 
1945 m. rugpjūčio 15 d. Skardu
pių klebonijoje priėmė klebonas 
A. Ylius:

“Aš, ..., prisiekiu Visagalin
čio Dievo akivaizdoje uoliai 
dirbti nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo darbą, nesigailėda
mas savo gyvybės griežtai pildy
ti vadovybės įsakymus, didžiau
sioje paslaptyje laikyti veikimą. 
Man yra žinoma, kad už šios 
priesaikos sulaužymą gresia 
mirtis. Tai, ką pasižadu, tegul 
Dievas išlaikyti man padeda”.

Mirties akivaizdoje dažnas 
partizanas prisimindavo savo 
apygardos partizanų himną.
Nors teka kraujas žeme mūsų 
Lietuvių - karžygių vaikų, 
Kentėt išmokom iš prabočių 
Ir mirt, aukotis dėl savų. (...)
Kovot prisiekėme Tėvynei - 
Mūs priesaika ir liks šventa, 
Krauju įrašėme ant žemės - 
Per amžius būsi Tu laisva!

Muziejuje sutelkti “Tauro” 
apygardos štabo protokolai, 
įvairūs dokumentai, žemėlapiai, 
didvyrių fotografijos, partizanų 
uniformos, ginklai, maskavimo
si priemonės, bunkeriuose nau
dota spausdinimo mašinėlė ir 
kt. Prieš lankytojų akis iškyla 
NKVD, KGB rūsiai ir kankini
mo kameros, kuriose kankinių 
mirtimi žuvo mūsų tautos žie
das, jos pasididžiavimas ir viltis.

Tremties skyriuje daug uni- 

lietą į koncertą padovanojo jos 
duktė. Paprašiau pasidalinti 
įspūdžiais.

- Muzika nuostabi. Atliko 
virtuoziškai. Siela tarsi atitrūko 
nuo žemės, nuo kasdienybės ir 
pakilo į aukštybes, - pasakojo 
moteris. - Betgi teko ir nusileis
ti: mane nemaloniai nustebino 
prasta šventovės atstatymo eiga. 
Maždaug prieš trejetą metų, kai 
aš dar dirbau institute, teko da
lyvauti šios šventovės techninės 
būklės įvertinimo ekspertizėje. 
Ogi ir dabar - tie patys, neatlik
ti darbai bado akis. Nepaisant 
išleistų milijonų.

Ketvirtoji diena
Ketvirtoji kongreso diena - 

gausus šeimų ir parapijų susitel
kimas - pasižymėjo reikšmin
giausiu įvykiu, kuomet dviejų 
didžiųjų upių - Nemuno ir Ne
ries santakoje per šv. Mišias 
Lietuva buvo paaukota Šven
čiausiajai Jėzaus širdžiai! Kaip 
ir prieš tolimus 66 metus, Lietu
vos I-jo tautinio kongreso metu, 
kai mūsų Tėvynė buvo labai iš
kilmingai paaukota Švč. Jėzaus 
širdžiai. Dabar ši tradicija at
naujinta, paaukojimas pratęstas. 
Viltingai tikime, kad dabar, am
žių ir tūkstantmečių sandūroje 
Aukščiausiasis apsaugos mūsų 
šalį nuo patirtų istorinių išban
dymų ir klaidų pasikartojimo.

Antrojo eucharistinio kong
reso vienas iš šventės ženklų - 
didžiulė iš šiaudų pagaminta vė
juje plasnojanti paukštė pakilo 
Santakoje kaip Šventosios Dva
sios ir artimo meilės simbolis. 
Dvasingumo jėgos ir vilties per
galės ženklas. Buvo sumanyta 
šventės pabaigoje ją sudeginti. 
Vėliau sumanymo atsisakyta. 
(Argi galima deginti Viltį?)

Telieka gyventi mūsų širdy
se - Viltis. Tikėjimas - amžinoji 
Gyvenimo Duona. Ir negęstanti 
Eucharistijos idealų šviesa! 

kalių, tiesiog šventų radinių - iš 
atliekų pasiūti tautiniai drabu
žiai, rankdarbiai su tautine atri
butika, katorgininkų apranga, 
vargani buities rakandai, o svar
biausia vieta skirta nuo carizmo 
ir bolševizmo tremtinio knygne
šio Juozo Akelaičio - Sūduvos 
sūnaus - kapo parvežtam mau
medžio kryžiui. Prie jo - skardi
nės dėžės, kuriose parvežti 
knygnešių Juozo Akelaičio ir 
Vinco Bielskaus palaikai.

Daugelis partizanų apsis
prendimą eiti į miškus ir kovoti 
su okupantais lėmė tikėjimas, 
kad Vakarų pasaulis, deklara
vęs Baltijos valstybių prievarti
nio inkorporavimo į SSSR ne
pripažinimą, ateis į pagalbą. 
Deją, su žiauriu ir galingu agre
soriumi teko kovoti vienų vie
niems. “Mes niekada negalėjo
me patikėti, kad Vakarai leistų 
raudonajam Azijos siaubui su
naikinti rytų ir vidurio Europos 
tautas”, - rašė Juozas Lukša po 
nesėkmingų susitikimų su Va
karų atstovais.

Suvalkija, įsteigdama šį mu
ziejų, atliko savo pareigą savo 
krašto laisvės ir garbės gynė
jams. Visoje Lietuvoje vyko did
vyriškos laisvės kovos, pareika
lavusios daug aukų. Kada visose 
buvusiose apygardose bus 
įsteigti analogiški muziejai, ra
mia širdimi galėsime pasakyti, 
kad didžiavyrių žygdarbiai nie
kad nebus pamiršti. Nevalia už
miršti tų, kurie žuvo, kad mes 
laisvi gyventume.

Karalius žuvo, Lietuva išliko
Prisimenant Mindaugą valstybinės šventės proga - liepos 6 dieną

BRONIUS MASIOKAS

Didžiausia lietuvių blogybė 
buvo stoka vienybės ir tarpusa
vio pasitikėjimo. Net Tacitas, 
rašydamas savo veikalą “Ger
mania” pabrėžė tą neigiamą 
ypatybę, o kalbėdamas apie to 
krašto žmones pripažino, kad 
jie buvo širdingi ir nežudydavo 
nelaimės atveju patekusiųjų į jų 
kraštą žmonių.

Pirmajam mūsų valdovui 
buvo sunku susitvarkyti su savo 
valdiniais. Kai kam jis atrodė 
žiaurus ir negailestingas. Kas 
buvo jo tėvas ir ar jis padėjo 
jam jungti didesnį Lietuvos plo
tą, to istorijoje nerandama. 
Taip, jis turėjo galios ir valdė 
kraštą kieta ranka, tačiau nepa
sižymėjo žudymu, nes savo bro
lio Vykinto su jo sūnumis Taut
vilu ir Erdvilu nenugalabijo, 
nors tai galėjo lengvai padaryti, 
bet išvarė iš Lietuvos žemių į 
rusų valdomus plotus už nepa
klusnumą jam (1236 m.).

Mindaugo kariuomenė bu
vo stipri ir gerai paruošta. Jam 
pavyko sutriuškinti Livonijos 
vakarietiškai ginkluotą kariuo
menę ties Šiauliais. Mindaugas 
norėjo pasinaudoti tuo laimėji
mu ir planavo išstumti Ordiną iš 
Kuršo. Bet Livonijos ordinui 
pavyko kuršius perkalbėti ir įti

PADĖKA
AtA

ELENA GEDMINAITĖ- 
STANEVIČIENĖ,

mūsų mylima mamytė po ilgos ir sunkios ligos mirė 
2000 m. gegužės 29 d. Palaidota birželio 2 d. Šv. Jono 

lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos kle

bonui kun. J. Liaubai, OFM, už velionės lankymą slaugos 
namuose. Rožinį laidotuvių namuose, gedulines Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą. Ačiū vargonininkei L. 
Marcinkutei už giedojimą bei karsto nešėjams - Petrui Cat- 
ford. Marc Biggar, Matui Stanevičiui ir Wayne Holmes.

Dėkojame visiems už gausų dalyvavimą laidotuvių 
namuose, šv. Mišiose ir palydėjimą į kapines. Ačiū už įspū
dingas gėles, už aukas Mišioms ir įvairioms lietuviškoms or
ganizacijoms. Ačiū už nuoširdžias užuojautas, pareikštas žo
džiu, spaudoje bei raštu. Dėkojame E. Gudinskienei už au
kų rinkimą. Hamiltono katalikėms moterims už maldas ir 
gausų lankymą slaugos namuose.

Nuoširdžiausias ačiū velionės brolienei, mūsų dė
dienei Adelei Gedminienei už pasišventimą ir kantrybę per 
daug metų, už jausmingą pagalbą per tą sunkią savaitę, pa- 
rūpinimą kepinių, už jos dosnumą, velionės priežiūrą ilgos 
ligos metu ir buvimą su mumis. Ačiū ponioms už skanumy
nus ir p.p. Mačiams už skanius pusryčius.

Ačiū velionės dukteraitėms - Reginai. Elytei ir 
Deannai bei jų šeimoms, kurių nuoširdumas ir raminimas 
skausmo valandą visuomet liks mums nepamirštamas.

Likę liūdesyje ir dėkingi Viešpačiui -
duktė Lionė ir žentas Wayne Holmes, 
sūnus Antanas, mani Jocelyne, 
vaikaičiai Amelia ir Tadas

Centrinė statula ant Vilniaus arkikatedros-bazilikos stogo
Nuotr. G. Kurpio

kinti, kad jie pasiliktų ordino 
globoje.

Mindaugui grėsė pavojus iš 
brolio Vykinto, kuris su savo sū
numis Tautvildu ir Erdvilu buvo 
apsupę Mindaugo tvirčiausią pi
lį Vorutą.

Mindaugas įsitikino, kad 
kova dviejuose frontuose gali 
pasidaryti neįmanoma ir pasiūlė 
Ordinui taiką, kuri buvo priimta 
su sąlyga, kad Lietuva priims 
krikščionybę.

Mindaugas buvo įžvalgus 
politikas. Jis pareikalavo Lietu
vai tiesioginės priklausomybės 
popiežiui, karališkos karūnos ir 
įpėdinystės paveldėjimo teisių.

Visa šeima priėmė krikštą ir 
tapo Romos pripažintais tikrais 
Lietuvos valdovais.

Gaila, kad tuo laiku nebuvo 
įteisinta lietuvių kalba, kaip 
valstybinė. Ta klaida dar tęsėsi 
šimtmečiais ir tik po ilgų kančių 
ir vargų lietuviai įsitikino, kad 
be savo kalbos nebus laisvos 
Lietuvos.

Žinoma, žemaičių ir prūsų 
nepritarimas krikštui dar dau
giau įklampino Lietuvą į karus 
su kryžiuočiais, kurie visais bū
dais stengėsi įtikinti Romą, kad 
tik jie gali atvesti Lietuvą į 
krikščionybę.

Mindaugo politika pasuko į 

Voluinę, kurią tuo metu valdė 
kunigaikštis Danielius. Mindau
go sūnaus Vaišvilko vadovauja
ma kariuomenė privertė Danie
lių pripažinti Mindaugą savo 
valdovu. Taikos sutvirtinimui 
Mindaugo duktė ištekėjo už 
Danieliaus sūnaus Švarno, o ki
tam Danieliaus sūnui Romanui 
Mindaugas davė valdyti Nau
garduką. Savo sūnui Vaišvilkui 
už sėkmingą žygį Mindaugas 
perdavė Slonimą, Volkoviską ir 
dar keletą vietovių jo valdžiai.

Šis Mindaugo planas apsau
gojo Lietuvos sieną rytuose, bet 
žemaičiai, kurių vadas Treniota 
paliktas vienas prieš kryžiuočius, 
nesuprato Mindaugo plano. 
Treniota ir jo bendramintis Nal- 
šios kunigaikštis Daumantas 
kaltino Mindaugą išdavyste bro
liškų genčių. Tačiau ir Dauman
to santykiai su Treniota priėjo 
liepto galą, kai jis pakluso Min
daugui ir su savo daliniais išvy
ko į Brianską.

Treniota nekentė Mindau
go pasekėjų ir juos baisiausiai 
persekiojo. Daumantas, sužino
jęs, kad Mindaugas pasisavino 
jo žmoną po karalienės Mortos 
mirties, suėjo į suokalbį prieš 
Mindaugą ir jo visą šeimą išžu
dė (1263 m.). Tik kryžiuočių or
dino politinė veikla sugebėjo iš
laikyti Mindaugą ir Lietuvą kaip 
pagonišką kraštą, kad galėtų ir 
toliau vykdyti savo grobuonišką 
naikinimo planą.

Paskutinis Mindaugo sūnus 
buvo klasta nužudytas Voluinės 
kunigaikščio Levo. Tuo būdu 
neliko nė vieno iš Mindaugo gi
minės, turinčio teisę į Lietuvos 
karaliaus sostą.

Lietuvos valdovu tapo Trai
denis iš Kernavės. Jis valdė Lie
tuvą tik 12 metų, o po jo mirties 
valdžia atiteko Vyteniui. Jis su
gebėjo sueiti į tokius gerus san
tykius su Rygos arkivyskupu, 
kad Vytenio kariuomenės pul
kai saugojo arkivyskupą nuo 
kryžiuočių užpuolimo iki 1313 
metų. Tačiau Vytenis neiškėlė 
Mindaugo mirties klausimo Ry
gos arkiviskupui, ir Mindaugas 
liko nepripažintas žuvusiu už 
krikščionybę. Tie įvykiai buvo 
užrašinėjami gudų kalba ir ne
buvo pristatomi Romai, o kry
žiuočių ordinui buvo žymiai 
naudingiau turėti reikalą su pa
goniška Lietuva, kurios terioji- 
mas truko dar iki 1400 m.

Labai yra džiugu, kad- tie 
įvykiai pastato Mindaugą tinka
moje istorinėje šviesoje, ir mes 
galime jį pagerbti kaip sumanų 
Lietuvos valdovą, kuris savo įž
valgumu pralenkė kilus, tik gai
la, kad jo planai negalėjo būti 
įgyvendinti Lietuvos naudai.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Gražinant universiteto aplinką
JULIUS AUKŠTAITIS, Vilnius

Lietuvai pagražinti draugi
jos centro valdybos išvažiuoja
masis posėdis įvyko Vilniaus 
Gedimino technikos universite
te. Pagrindinis darbotvarkės 
klausimas buvo draugijos uni
versiteto skyriaus pateiktas uni
versiteto aplinkos sutvarkymo 
projekto aptarimas. Posėdyje 
dalyvavo draugijos centro valdy
bos nariai, universiteto aplinkos 
inžinerijos fakulteto magistran
tai, fakulteto dėstytojai ir profe
soriai.

Draugijos centro valdybos 
pirm. Juozas Dingelis supažin
dino su draugijos veikla. Žodį 
tarė draugijos garbės pirm, 
mons. Kazimieras Vasiliauskas, 
pirmininko pavaduotoja doro
vės ugdymo klausimais prof, 
habil. dr. etnologe Angelė Vyš
niauskaitė, valdybos nariai - 
Vytautas Žukas, Alfonsas Au
gulis, prof. Pranas Baltrėnas.

Mons. K. Vasiliauskas - 
Lietuva visada ir visais laikais 
graži, bet sugrįžus iš Kanados 
dar gražesnė ir mielesnė. Kana
doje parkai, skverai, pakelės bei 
visa aplinka gražiai prižiūrima ir 
tvarkoma. Šiandieną matau au
ditorijoje jaunus veidus. Jaunys
tė myli grožį, gėrį, meilę. To
ronte Klyvlando choristai daina
vo dainas Justino Marcinkevi
čiaus žodžiais. Tai buvo gra
žiausia man šventė. Jeigu susi
siektume grožio gelmėse, tada 
lengviau suprastume vienas ki
tą. Grožio entuziastų turėtų bū
ti daugiau. Dabar blogiečiai ima 
viršų.

Prof. A. Vyšniauskaitė - no
rime papuošti Vilnių paminklu 
tautos žadintojui Vincui Kudir
kai. Jis aukojo savo gyvenimą, 
jaunystę Lietuvai. Neturėjo šei
mos, gyveno vienas, galvodamas 
kaip daugiau pasidarbavus Tė
vynei. Patriotizmas ir naciona
lizmas - du skirtingos reikšmės 
žodžiai. Nacionalizmas - savo 
tautos aukštinimas virš kitų tau
tų. Patriotizmas - tai meilė savo 
Tėvynei, kraštui, žmonėms. 
Dažnai kalbame apie holokaus
tą, bet negirdime apie lietuvių 
tautos genocidą, kada buvo su
naikinta trečdalis tautos, pačių 
šviesiausių tautos žmonių. Kai 
kurie mūsų filosofai kalba, kad 
praeitis tai atgyvena. Tačiau pri
siminkime V. Kudirkos žodžius: 
“Iš praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia”. Svetimtaučiai, lan
kydamiesi Lietuvoje, mūsų 

Niujorke 1998 m. jauni gydytojai iš įvairių pasaulio šalių Medicinos 
etikos katalikų kongrese. Vidurinioji (baltais drabužiais) sėdi dr. 
RASA KASIULYTĖ

Dr. Angelę Kazlauskienę, jos vyrą dr. Sigitą 
Kazlauską, dr. Liudą Leknickienę, jos vyrą 
Mindaugą Leknicką su šeima, brangiai mamytei, 
uošvei bei močiutei

a.a. MATILDAI KUOLIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame -

Aldona Valienė
Gražina ir Sigitas Krasauskai

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

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

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILUS ĮRANKIAI

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

žmones apibūdindavo taip: dori, 
sąžiningi, darbštūs, neišdidūs. O 
dabar, kai pas kaimyną kas de
ga, sakoma - tai ne mano reika
las. Pasidarėme dygūs, nenuo
širdūs, užsidarę vienas nuo kito. 
Nuo Rytų nusigręžėme, atsisu
kome į Vakarus. Tai viską, ne
skirdami gėrio nuo blogio, iš jų 
imame. Narkomanija, prostitu
cija, apgavystės, pinigo garbini
mas, panieka kas savita. Krei
piuosi į jaunimą. Visais laikais 
buvo gerbiamas lietuviškas žo
dis. Pasižvalgykime aplinkui da
bar. Rusicizmai dingo, jų vietoje 
visur anglicizmai. Ne ant sienų 
rašydami, o tik savo darbais ga
lime įsiamžinti ir išlikti.

Pik. V. Žukas, motorizuotos 
pėstininkų brigados “Geležinis 
vilkas” vadas - šiandieną vyrau
ja kitų laikų laukimas, nihiliz
mas, dvasinių vertybių neigimas. 
Į kariuomenę ateina jaunimas, 
nemokantis valstybinės kalbos. 
Stengiamės padėti ją išmokti, 
kažką jaunimui duoti, parodyti, 
kas ta šalis, kurioje gimėme. 
Stengiamės įjungti į visuomeni
nę veiklą, kad jaunimas turėtų 
daugiau idealų. Rengiamos ka
rių vasaros stovyklos.

A. Augulis, “Gervėčių” klu
bo pirmininkas - iš Vilniaus 
Gedimino technikos universite
to nė vienas studentas nebuvo 
išrašytas už nepažangumą. Nė 
vienas jaunuolis neatsisakė savo 
tautybės. Iki 18 m. daugelio Gu
dijos lietuvių pasuose tautybės 
skiltyje - brūkšnys.

Prof. Jakovlevas-Maleckis 
pristatė universiteto aplinkos 
sutvarkymo projektą. Projektui 
sudaryti buvo paskelbtas kon
kursas. Geriausiai šį_ darbą atli
ko studentės Eglė Šaltenytė ir 
Ina Kolesnikova. Labai svarbi 
detalė - kiekvieno žmogaus po
tencialus noras kurti vertybes ir 
grožį. Tik gaila, kad griaunamo
ji jėga šiandieną yra didesnė. 
Svarbi plano detalė - transpor
tas atskirtas nuo pėsčiųjų. Ant 
aukštumos įrengsime saulės 
laikrodį, tai bus universiteto 
simbolis. Saulėtekio takas, Sau
lėtekio gatvė ir Saulės laikrodis. 
Laikrodžio aplinkoje pasodinsi
me ąžuolų giraitę, įrengsime 
poilsio aikštelę prieš pagrindinį 
įėjimą. Tai bus studentų bend
ravimo vieta. Studentų pramo
goms bus šachmatai, kėgliai. Jei 
pasiseks įdiegti, tai bus mūsų 
mažas darbelis įsijungiant į 
draugijos veiklą gražinti Lie
tuvą.

vaizdai iš buvusių Vilniaus kalvarijų - maldininkai lanko Kristaus 
kančios stoteles-koplytėles

Tarptautiniame gydytojų suvažiavime
Jame dalyvavo 12 gydytojų iš Lietuvos. Pokalbis su dalyve dr. R. KASIULYTE

Birželio pirmosiomis dieno
mis (4-9) Šv. Lauryno upės pa
krantėje įsikūrusiame trimilijo- 
niniame Montrealio mieste iš 
daugelio pasaulio šalių suvažia
vo daugiau nei 7,000 gydytojų 
anesteziologų, tarp kurių 12 bu
vo ir iš Lietuvos. Su viena šio 
kongreso dalyve Rasa Kasiulyte 
pasikalbėjome.

- Kokioje šeimoje gimei, Ra
sele?

- Gimiau ir augau kartu su 
sesute Rūta, kuri dabar ištekė
jusi ir turi du vaikučius, krikš
čioniškoje, klaipėdiškio tėtės in
žinieriaus ir kaunietės mamos 
šeimoje. Mudvi abidvi su seseri
mi užaugome Vilniuje, kur lan
kiau dabar vadinamą Sausio 13- 
sios matematinę mokyklą. Prisi
menu tuos siaubingų prieštara
vimų ir giedrų lūkesčių kupinus 
metus, kai neišpasakytai džiau
gėmės laisve ir niekaip nesitikė
jome, kad mūsų du bendrakla
siai žus begindami televizijos 
bokštą. Atrodė, mums skirta tik 
džiaugtis. Deja, turėjome ir 
skausmo, nes tas kilnus žodis 
dažniausiai būna apšlakstytas 
krauju.

- Kodėl pasirinkai mediciną?
- Patiko. Šiuo metu, ma

nau, į mediciną stoja taip pat tie 
abiturientai, kuriems patinka 
medicinos mokslas ir praktika. 
Kaipgi kitaip galėtum tiek iš
tverti, tiek laiko praleisti ir kan
trybės turėti. Man patiko A. 
Maceinos žodžiai: “Kiekvienas 
ligonio apmarinimas, kiekvie
nas jo kančios apmalšinimas bei 
skausmo sustabdymas, kiekvie
nas jo baimės pašalinimas - 
proverža tos būklės, kurią reli
gija apibūdina, kad ten nėra nei 
dejonės, nei skausmo, nei 
šauksmo”. Tai tikras medicinos 
- prisikėlimo simbolis.

- Kokios svarbiausios Lietu
voje per šį dešimtmetį medicinoje 
permainos?

- Tikslesnė diagnostika, to
bulesnis gydymas, remiantis už
sienio medicinos studijomis far
makologijos, patologijos, klini
kos ir saugesnės technikos sri
tyse. Svarbiausiai - atsirado ke
lių bendrauti, svarstyti, rinktis. 
Tiesa, daug ko dar stokojame, 
turime būti taupūs, kruopščiai 
mokėti pasirinkti, bet tikiuosi, 
kad per kitą dešimtmetį ligoniai 
Lietuvoje, kaip ir visame pasau
lyje, bus pažangiau gydomi.

- Kaip vertini savo bendra
amžius?

- Vilniaus universitete stu
dijuojantis jaunimas dabar ne 
mažiau turi būti akademiškas, 
negu praktiškas ir labiausiai turi 
būti dėkingas savo tėvams. Kai 
kurie iš jų visokiais keliais sten
giasi prisidurti prie stipendijos, 
sakysime, vieni verčia straips
nius, knygas, kiti budi ligoninė
se, treti mokosi dabar išgarsėju
sių užsienio kalbų.

- Ką geriausiai prisimeni iš 
studiją dieną?

- Studijų metai prabėgo 
greitai. Prisimenu pirmajame 
kurse prof. A. Žygo pasakytus 
žodžius: “Mokytis daug, o pas

kui mokėti gerai pailsėti”. Pa
našiai taip ir būdavo. Juk mūsų 
sostinė Vilnius - ne tik aukštųjų 
mokyklų miestas. Čia ir teatrai, 
parodos, festivaliai, įvairūs kiti 
renginiai, daugybė bičiulių, ypač 
ateitininkai su savo organizuo
jamu prasmingu poilsiu, kelio
nėmis, gražia veikla.

- Kaip vertini dabartinę Lie
tuvos būklę?

- Kunkuliuoja, verda relia
tyvizmo katilas, dejuoja bedar
bystė, daugeliui pečius slegia 
nepakeliamų mokesčių našta, 
sumuręs, suplukęs “šeiminin
kauja” nemokšiškumas ir ne
ūkiškumas. Mūsų gerovės prie
šas, kenkiąs normaliam gyveni
mui - stoka sąžiningumo, vieny
bės, tiesos ir... meilės. Labiau
siai Lietuvos žemei reikia ąžuo
lų - idealių asmenybių, tokių 
kaip Eretas, Dovydaitis, Zdebs- 
kis ir pan.

- Ką veiksi grįžusi į Lietuvą 
iš kongreso?

- Apie ateitį galvoju ir į ją 
žvelgiu afrikiečių akimis: “Kur 
Dievas pasėjo, ten ir žydėk!” 
Svarbiausia - pasitikėti Dievu. 
“Jesu ufam Tobie” - “Jėzau, ta
vimi pasitikime!” - sako šiemet 
šventąja Romoje paskelbta se
selė Faustina, nemažai laiko 
gyvenusi ir Vilniuje. Juk pats 
mokslas anesteziologija - skaus
mo slopinimo mokslas. Todėl 
nebe reikalo mūsų srities medi
kai kartoja Hipokrito posakį: 
“Sedare dolorem divinum ėst” - 
“Kilnu nuraminti skausmą”. 
Kristus daugino duoną, gydė, 
kėlė iš numirusių. Kiek nušluos
tė ašarų. O kiek nūdienos žmo
nių širdyse ir akyse skausmo!? 
Todėl toliau dirbsiu anestezio
loge operacinėje, domėsiuosi 
skausmo slopinimo būdais, nes 
turiu gerų pavyzdžių, sakysime, 
gyd. Renatą Variakojis (Varia- 
kojytė), pirmąją skausmo medi
cinos dėstytoja Lietuvoje. Be to, 
norėčiau išmokti daugiau kalbų.

- Ką galėtum pasakyti apie šį 
Kanadoje buvusį kongresą?

- Šis kongresas - ypatingas. 
Anesteziologai susitiko 2000 - 
malonės metais. Man išties pa
sisekė. Turbūt vienintelis kar
tas, kai praktikantė, mūsų vadi
nama rezidente, už pačią ma
žiausią kainą galėjo dalyvauti 
šiame pasaulinio masto medikų, 
mokslininkų susitikime, klausy
tis pačių naujausių, paskutiniais 
mokslo duomenimis paremtų 
kalbų, įdomių pranešimų, pa
matyti naujausią ir moderniau
sią šios srities techniką, o po 
kongreso stebėti didžiausiose li
goninėse savos srities geriausių 
specialistų darbą operacijų me
tu, susitikti ne tik su savo lie
tuviškąja profesūra, bet ir pa
saulinėmis garsenybėmis, dau
gelio knygų ir atradimų auto
riais, susipažinti su naudingiau
siais ir vertingiausiais gydymo 
būdais.

- Kas tau padėjo šioje kelio
nėje? Kur ir kada bus kitas kon
gresas?

- Man lėšų atskristi ir daly
vauti XII pasauliniame aneste
ziologų kongrese daugiausia pa

SPAUDOS BALSAI

Atstatytos Vilniaus kalvarijos
Vilniaus lenkų savaitraštis 

“Nasza Gazeta” š.m. gegužės 
11-17 d. laidoje rašo: “2000 m. 
gegužės 7 d. Vilniaus kalvarijo- 
se įvyko ilgai laukiama ir labai 
svarbi šventė - naujai atstatytų 
septynių Kristaus kančių stočių 
pašventinimas. (...) Prie stoties 
‘Kristus pas Pilotą’ Vilniaus 
metropolitas arkivyskupas Aud
rys Juozas Bačkis visų rėmėjų 
intencija atnašavo šv. Mišias. 
Savo pamoksle arkivyskupas pa
sakė, kad tikinčiųjų sąmonėje 
Kryžiaus kelias turi būti ne tik 
skausmo, bet ir Dievo malonės 
pažinimo, gailestingumo pa
moka”.

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. gegužės 12-14 d. 
laidoje primena: “Vilniaus kal
varijas 1662 m. įsteigė Vilniaus 
vyskupas Jurgis Bialazaras dė
kodamas Dievui už Vilniaus iš
vadavimą iš rusų kariuomenės 
užpuolimo. Pirmą šimtą metų 
Kryžiaus kelio koplyčios buvo 
medinės, o 1772 m. jos buvo pa
keistos mūrinėmis. 1962 m. ko- 

dėjo Lietuvių katalikų religinė 
šalpa ir Lietuvos ambasados 
darbuotojai Otavoje per “Assoc
iation of Canadian Community 
Colleagues”. Lietuvoje man pa
gelbėjo kun. A. Saulaitis, SJ, 
tėveliai, kai kurie draugai. Be 
to, Kanadoje mane maloniai su
tiko Montrealio Aušros Vartų 
parapijos žmonės, kurie yra tik
rai nuoširdūs, apaštališkos dva
sios, todėl jiems esu dėkinga ir 
džiaugiuosi galėjusi pagyventi 
po jų stogu, patirti jų nuoširdu
mą ir jų dėmesį. Jiems ir dauge
liui asmenų kitur, pavyzdžiui, 
Otavoje, Toronte, Detroite, Či
kagoje ir kitur esu dėkinga ir 
laiminga, kad čia pakliuvau. Vi
siems, kurie man ištiesė pagal
bos ranką, parodė neveidmai
nišką nuoširdumą, kuo nuošir
džiausiai dėkoju. Teatlygina 
Dangus jiems visiems dvasinė
mis malonėmis, nes mano padė
ka labai striuka ir menka.

Kitas anesteziologų kongre
sas po ketverių metų bus Euro
poje - Paryžiuje.

- Kurie lietuviai gydytojai 
buvo atskridę į šį kongresą?

- Kongrese dalyvavo doc. 
A. Baublys, dr. J. Baublienė, 
prof. Ivaškevičius, dr. Ručins
kas, dr. Jurkuvėnas, dr. K. Vi
sockas, praktikantas R. Tama
šauskas ir dar kiti du medikai iš 
Kauno.

Dėkojame už atsakymus.
Kalbėjosi kun. K. J. Ambrasas, SJ,

Montrealis

“Lietuvos aidas” į naują kelią
Naujieji jo pareigūnai pasiryžę padaryti šį dienraštį objektyvios 

informacijos leidiniu, besiorientuojančiu į jaunimą

J. P. KEDYS, Vilnius

Jau daugiau kaip metai vy
ko dvikova tarp Sauliaus Šalte
nio, vyr. “LA” akcininko bei jį 
remiančios “Tėvynės sąjungos” 
ir Algirdo Pilvelio, supirkusio 
apie 40% “LA” akcijų. Pagaliau 
gegužės mėn. S. Šaltenis be ko
vos pardavė savo akcijas A. Pil
veliui, kuris dabar turi 80% 
“LA” bendrovės akcijų ir turi 
pilną laikraščio valdymo galią. 
“TS” turi vos 4% “LA” akcijų.

A. Pilvelis kartu su naujuo
ju redaktorium nuvyko pas V. 
Landsbergį pareikšti “TS” pilną 
paramą. V. Landsbergis žadėtos 
paramos neatmetė, bet kai A. 
Pilvelis pasiūlė pristatyti naująjį 
redaktorių, Aurimą Drižių, V. 
Landsbergis atsisakė! Įdomiau
sia, kad žiniasklaida pranešė, 
jog redaktorius paskelbė esą 
“LA” savininkas į laikraščio tu
rinį nesikiš, išskiriant vieną 
smulkmeną: pirmame puslapyje 
turi būti pažymėta “Valstybės 
laikraštis, įsteigtas 1917 m.” Pa
žymėtina ir V. Landsbergio tak
tika šiuo atžvilgiu: tik 6 mėne
siai prieš seimo rinkimus, o jis 
įsigyja naujų priešų, net iš laik
raščio redaktorių!

Gana rizikinga yra ir “LA” 
finansinė būklė. Paaiškėjo, kad 
laikraštis turi 7 mil. Lt skolos, 
leidėjai atsilikę su algų išmokė
jimu. Dabar spausdinama tik 
7,000 egzempliorių, bet prenu

vo mėn. sovietų kariuomenė 
koplyčias susprogdino tik kelias 
palikdama prie Švento Kryžiaus 
šventovės”.

“Kurier Wilenski” š.m. ge
gužės 9 d. laidoje tęsia: “Vėlyvą 
pavasarį jau netgi koplyčių buvi
mo žymių neliko, o žemė buvo 
traktoriumi sulyginta. Sunaikin
ta buvo daug, bet nepavyko su
naikinti žmonių atminties. Dar 
tais metais prieš gegužės trečią 
dieną, kai pagal tradiciją įvyk
davo kalvarijų atidarymas, kažin 
kieno geros ir šventos rankos 
buvusių koplyčių vietoje išdėlio
jo iš akmenukų kryžius ir pa
puošė juos gėlėmis. Mažai žmo
nių tais metais ėjo Kryžiaus ke
lius. Vieni tikriausiai bijojo, kiti 
paprasčiausiai virš griuvėsių ne
sugebėjo melstis”.

Tarpukario metais didžiau
sia procesija į kalvarijas pajudė
davo nuo mažos lietuviškos Šv. 
Mikalojaus šventovės. Maldi
ninkai dažnai pėsti atkeliaudavo 
nuo Varėnos, Švenčionių ir net
gi Gervėčių. Slaptai per demar
kacinę liniją jie ateidavo ir iš 
Nepriklausomos Lietuvos. Len
kų ir lietuvių pasieniečiai steng
davosi jų nepastebėti, nes žino
jo, kad tai ne kontrabanda, o tik 
vargas juos apklausinėjant.

Procesija iš šv. Mikalojaus 
gatvelės pasukdavo į Vokiečių 
gatvę ir Vilniaus bei Kalvarijų 
gatvėmis pasiekdavo tikslą. Pas
kui dvasiškius ir vėliavų nešėjus 
ėjo rankomis susikabinę Žižma- 
ro vadovaujami skautai, atsi- 
skirdami nuo maldininkų. Tai 
sudarydavo procesijos, o ne pa
laidos minios įspūdį.

Skautas Pranas Norkūnas, 
vėliau Vilniaus universiteto pro
fesorius, suorganizuodavo me
dicinos pagalbos punktą. Kalva
rijose moksleivių grupei vado
vaudavo kun. Taškūnas, kuri 
greičiau apeidavo kalvarijų sto
tis negu kun. Čibiro vedami vy
resnieji. Pavakariais Vytauto 
Didžiojo gimnazijos salėje buvo 
statoma Juozo Kanopkos para
šyta ir surežisuota pjesė “Judas 
Iskarijotas”. Daugelis iš kaimo 
atvykusių žmonių matydavo 
teatro pastatymą pirmą kartą ir 
labai išgyvendavo Judo išda
vystę.

Dvi lenkų sąjungos
Buvęs Lenkijos ambasado

rius Lietuvai Jan Widacki š.m. 
birželio 4 d. “Tygodnik Powsze- 
chny” laidoje rašo: “Lietuvos 
nuostatai į seimo ir savivaldybių 
tarybų rinkimus leidžia tik poli
tinėms partijoms juose dalyvau
ti. Tai privertė lenkų sąjungą, 
kuriai vadovavo Maciejkianiec, 

meratorių - apie 6,000.
Naujasis “LA” direktorius 

mano, kad didžiulio laikraščio 
pastato geroje vietoje (apie 100 
m nuo Katedros) vertė yra 13 
mil. Lt. Kursuoja nuomonė Vil
niuje, kad naujasis “LA” savi
ninkas nieko nerizikuoja, nes 
jeigu “LA” žlugs, tai pastatas iš
gelbės A. Pilvelio riziką!

Naujojo redaktoriaus A. 
Drižiaus politika mažai ką turi 
bendro su “TS”. Jis esąs pasiry
žęs viešai skelbti nusikalstamu
mą, valdžios aplaidumą, atsisa
kyti “vienapusiškumo”! Viena- 
pusiškumą jis supranta kaip rė
mimą “TS” politikos.

“Mūsų orientyrai, - rašo 
“LA” redaktorius, - saugi Lie
tuvos valstybė, laisva rinka, de
mokratijos vertybės. ‘Lietuvos 
aidas’ turėtų tapti rimtu objek
tyvios informacijos leidiniu. Tai 
gal rėžia daugelio ištikimų dien
raščio gerbėjų ausį, tačiau pas
tarųjų metų istorija dar kartą 
patvirtino pasaulyje seniai su
voktą tiesą, kad partinė, anga
žuota žurnalistika laisvos rinkos 
sąlygomis perspektyvų neturi. 
Ją reiktų maitinti solidžiais par
tiniais pinigais, kurių pasirodo 
nėra. Jau susilaukėme kai kurių 
skaitytojų ir net savų žurnalistų 
nuostabaus pasipiktinimo, kad 
laikraščio puslapiuose pasirodė 
seimo opozicijos veikėjų nuo
traukos ir nuomonės. Gal kai 
kurie vyresniosios kartos skaity-

specialiai dėl tų nuostatų reika
lavimų įsteigti politinę partiją, 
pavadintą Lietuvos lenkų rinki
mų akcija, kuriai ėmė vadovauti 
Sienkiewicz. LLRA greit pasiju
to pakankamai stipri (pagaliau 
ji, o ne lenkų sąjunga turi seimo 
ir savivaldybių tarybų narius), 
kad jai nebuvo reikalinga sąjun
gos ‘globa’ su jos autoritariniu 
pirmininku Maciejkianiec’u, tuo 
labiau, kad jis paskutiniuosius 
rinkimus į seimą pralaimėjo ir 
jo nariu nebuvo. Taigi vadovų 
konfliktas prisidėjo prie intere
sų konflikto. LLS vis dėjosi 
esanti vienintele Lietuvos lenkų 
atstove, turinčia tikrą visuome
nėje valdžią ir, kas svarbiausia, 
siekė monopolizuoti ryšius su 
Lenkija, su jos valdžios centrais 
ir teikiančiomis medžiaginę pa
galbą institucijomis. Gal tik Lie
tuvos teismai išspręs kuri dviejų 
LLS-gų yra teisėta - ta su pirmi
ninku Maciejkianiec’u, ar ta su 
pirmininku Sienkiewicz’iumi? 
Taip giliai Lietuvos valdžios 
niekad nedrįso kištis į lenkiškų 
organizacijų vidaus reikalus”.

Lietuvoje dabar yra dvi Lie
tuvos lenkų sąjungos, įvyko du 
atstovų suvažiavimai, išrinkti du 
su komunistinių aparačikų pra-
eitimis pirmininkai, dvi valdy
bos ir revizijų komisijos, tačiau 
yra tik vieni Vilniuje jau baigti 
statyti lenkų namai, Lenkijos 
respublikos senatorius Stelma- 
chowski, tų namų Lenkijos val
džios pinigais statytojas, dar ne
žino kam jų raktus iškilmingai 
įteiks.

Užtaria baltiečius

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š.m. birželio 9 d. laidoje ra
šo: “Jungtinės Valstijos pareika
lavo iš Maskvos nutraukti ‘žo
džio karą’ prieš Baltijos valsty
bes. Nepaprastai šiurkščiai šia 
tema pasisakė Valstybės sekre
torės pavaduotojas Strobe Tal
bott, vienas svarbiausių Rusijos 
žinovų Bill Clinton’o komando
je. Trijų Baltijos valstybių vado
vai, kurie šiais metais mini liūd
nas 60 metų Stalino okupacijos 
sukaktuves, džiaugiasi diploma
tiniu laimėjimu. Ilgame Talino, 
Rygos ir Vilniaus ginče su 
Maskva Amerika aiškiai pasisa
kė esanti baltiečių pusėje. Ame
rikos diplomatas ypač pasipikti
no dėl neseniai Rusijos asmenų 
pasakytų žodžių apie Latvijoje 
ir Estijoje ‘neofašizmo augimą’. 
‘Panašūs kaltinimai, švelniai pa
sakius, absoliučiais faktais ne
paremti’ - pareiškė Talbott Ta
line skirtame amerikiečių-bal- 
tiečių bendradarbiavimui semi
naro dalyviams”. J.B.

Naujasis “Lietuvos aido” vyr. 
redaktorius AURIMAS DRIŽIUS

ALGIRDAS PILVELIS, naujasis 
“Lietuvos aido” tvarkytojas- 
leidėjas

tojai nuo mūsų nusisuks, savo 
nuostatoms pritarimo ieškos 
partiniuose biuleteniuose, ta
čiau drįsčiau manyti, kad jauno
ji karta, taigi ateities skaitytojai, 
mus supras ir parems. Su leidė
ju dėl to susitarta, ir jis į turinį 
nesikiš!” (Nukelta Į 5-tę psl.)



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 2000.VII.4 • Nr.27 (2626)

© LAISVOJE TEVfflEJE
TARPTAUTINĖS SVARSTYBOS

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas (VU TSPMI) 
birželio 2-4 d.d. surengė trečią 
“apskrito stalo” diskusijas apie 
bendradarbiavimą su Rusijos Ka
raliaučiaus sritimi. Kaip rašo 
BNS/LGTIC, diskusijose dalyva
vo Europos sąjungos, Šiaurės 
kraštų, Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, JAV, Rusijos, Lenki
jos ir Lietuvos žinovai. Praėjusių 
metų pabaigoje VU TSPMI įstei
gė Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties akademinių institucijų ir ne
vyriausybinių organizacijų sąjun
gą. Ši iniciatyva buvo palankiai 
įvertinta Rusijoje ir Vakarų vals
tybėse.

PASIENIEČIŲ PASITARIMAS
Gegužės 31d. Šiaulių pasie

nio policijos rinktinėje (PPR) įvy
ko nepaprastojo ir įgalioto Lietu
vos ambasadoriaus Latvijoje Pet
ro Vaitiekūno ir vyriausiojo pa
sienio policijos komisaro Algi
manto Songailos susitikimas, ku
riame dalyvavo Šiaulių PPR va
dovybė, pasienio su Latvija už
kardų vadai ir pasienio kontrolės 
punktų (PKP) viršininkai. Aptar
ta procedūrų supaprastinimo per
spektyvos ir problemos. Nustaty
ta, kad dirbama tvarkingai, stei
giant jungtinius pasienio kontro
lės punktus. Juose tikrinami tik 
įvažiuojantys asmenys ir transpor
to priemonės, tuo sutrumpinant 
pasienio kontrolės darbą.

ŠVEDUOS PROJEKTAS
Švedijos vyriausybė paskyrė 

20 milijonų kronų projektui “Su
sigiminiavę miestai 2001”, kuria
me dalyvaus 31 Europos miestas, 
įskaitant Panevėžį. Kaip praneša 
ELTA/LGTIC, kitais metais Eu
ropos sąjungai pirmininkausianti 
Švedija siekia toliau plėtoti ryšius 
tarp švedų ir kitų Europos kraštų 
bei skleisti informaciją apie ES 
bendradarbiavimą. Panevėžys kar-
Į vedu šildymo ir vėsinimo 

sistemą, atlieku visus 
taisymo ir skardos 

darbus .
(Esu “Union Gas” ffk

atstovas) SjbT

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ Ir LENKI JĄ
$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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

GAIDYS
DALTID EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos prašom skambinti

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS
Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

tu su Švedijos Kalmaro miestu 
dalyvaus projekte, skirtame jauni
mui ir demokratijai. Jo tikslas - 
patraukti jaunimą aktyviau daly
vauti miesto ir savivaldybės veik
loje.

MISUA DIRBO IGNALINOJE
Ignalinos atominėje elektri

nėje (IAE) birželio 3 d. dešimčiai 
dienų pradėjo dirbti tarptautinės 
atominės energijos agentūros 
(TATENA) tarptautinė tikimybi
nės saugos analizės peržiūros gru
pės (IPSTART) misija. Joje daly
vavo žinovai iš Šveicarijos, JAV, 
Didžiosios Britanijos, Ukrainos 
bei Austrijos, o taip pat prisidėjo 
Valstybinės atominės saugos in
spekcijos (VATESI), IAE, Lietu
vos energetikos instituto bei Šve
dijos institucijų specialistai. Misi
jos tikslas buvo ištirti IAE atnau
jintos pirmojo lygio tikimybinės 
saugos analizės rezultatus.

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
Gegužės 31 d. krašto apsau

gos ministerijoje pasirašytas JAV 
karinių ryšių grupės Lietuvoje ir 
Lietuvos kariuomenės 2001 m. 
bendradarbiavimo planas. Kaip 
praneša BNS/LGTIC, JAV kari
nių ryšių grupė Lietuvoje veiklą 
pradėjo 1993 m. Pagal jos progra
mą, kurią finansuoja JAV, Lietu
vos kariai ir gynybos specialistai 
JAV karinėse bazėse susipažįsta 
su karinių dalinių veikla. Taip pat 
JAV kariniai žinovai Lietuvoje 
rengia seminarus ir dalyvauja 
konferencijose.

NEDARBO STATISTIKA
Šių metų gegužės mėnesį ne

darbas Lietuvoje antrą mėnesį iš 
eilės mažėjo, nukritęs iki 11.1%, 
skelbia BNS/LGTIC. Prieš tai de
vynis mėnesius iš eilės nedarbas 
didėjo, o pernai gegužės mėnesį 
siekė tik 7.8%. Darbo biržos pra
nešimu, nedarbas šiemet praėjusį 
mėnesį labiausiai sumažėjo Klai
pėdos apskrityje, didžiausias bir
želio 1 d. buvo Pasvalyje, Lazdi
juose, Akmenėje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje. Bedarbių buvo 195,700, 
bedarbio pašalpas gavo 31,100.

ERPB PASITARIMAI
Birželio 19 d. Kauno savival

dybėje vyko pasitarimai su Euro
pos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko atstovais dėl aplinkos ap
saugos, tilto per Nemuną staty
bos, miesto transporto organiza
vimo ir energetikos ūkio moder
nizavimo investicinių projektų. 
Kaip praneša BNS/LGTIC, aplin
kosaugos srityje tikimasi sulaukti 
ERPB paramos didinant ir mo
dernizuojant Lapių sąvartyną. 
Taip pat Kaune planuojama nu
tiesti 103 km vandentiekio ir 120 
km kanalizacijos vamzdynų. RSJ

FOUR seasons 
tw/rREALTY LIMITED

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

Parduodam, perkant 
ar lik dėl informacijos \
apie namus, vasarna- 'wJl
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio ir
Collingwoodo apy- Rpmk jtitEB 
linkėsc krcipkilės j

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

V. Kudirkos muziejuje: LAIMA SAUDARGIENĖ (dešinėje) sveikinasi 
su NATALIJA MANIKIENE (kairėje), šalia L. Saudargienės - VIDA 
BĖKŠTIENĖ, prie jos - R. ŪSIENĖ Nuotr. G. Jokūbaičio

RASA KUBILIENĖ spaudžia dešinę REGINAI ŪSIENEI - abi laimin
gos. Labdara knygomis pasiekė tikslą Nuotr. G. Jokūbaičio

Kudirkos Naumiestyje koncerto metu groja Albinas Batavičius ir Egi
dijus Virbašius Nuotr. G. Jokūbaičio

Iš ministerių žmonų rankų
Kudirkos Naumiesčio bib

lioteka - Šakių viešosios biblio
tekos filialas. Neseniai bibliote- 
kos direktorė Regina Ūsienė su 
K. Naumiesčio bibliotekininkė
mis Gražina Ižganaitiene ir 
Gailute Meškevičiene sulaukė 
ne tik garbių, bet ir dosnių vieš
nių: atvyko min. pirmininko 
Andriaus Kubiliaus žmona 
smuikininkė Rasa Kubilienė, 
užsienio reikalų min. Algirdo 
Saudargo žmona Laima Saudar- 
gienė ir kultūros min. Arūno 
Bėkštos žmona Vida Bėkštienė.

Kartu su bibliotekų darbuo
tojomis viešnias sutiko rajono 
Kultūros skyriaus vedėja Auge- 
nija Kasparevičienė, K. Nau
miesčio seniūnas Algimantas 
Damijonaitis.

Ne šiaip sau tolimą kelią vy
ko ministerių žmonos kartu su 
Muzikos akademijos dėstytoju- 
instruinentalistu Egidijum Vir- 
bašium ir muzikantu - bandoni- 
ninku Albinu Batavičium. Jų at

Eucharistinio kongreso atspindžiai
Pirmąkart tiek džiaugsmo 

Šakių tikinčiųjų veiduose, pir
mąkart šio miesto gatvėse ęo šv. 
Mišių, kurias perpildytoje Sakių 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
šventovėje aukojo Šakių parapi
jos vikaras Valdas Paura, spal
vinga eisena su religinėmis vė
liavomis nusitęsė įspūdinga eu
charistinė procesija. Joje tą įsi
mintiną gegužės 28, sekmadienį, 
dalyvavo dauguma dekanato 
kunigų, ėjo baltais drabužiais ir 
rūtomis pasipuošę vaikučiai, 
priėmusieji pirmąją Komuniją, 
skambėjo religinės giesmės, ti
kintieji užtvindė V. Kudirkos, 
Vytauto, Bažnyčios ir Vasario 
16-sios gatves, kuriomis nusitę
sė procesija. Vieni ėjo su eucha
ristine procesija, kiti, tokio ren
ginio dar niekad nematę, stovė
jo gatvių pakraščiuose, stebėjo
si, o vėliau skubėjo bent prie 
vieno procesijos sustojimo (jų 
buvo 3 iš anksto numatytose 
vietose), kad patirtų visuotinį ti
kinčiųjų diaugsmą. Ta jausmų 
išraiška - tai geriausias meilės 
Dievui, prieraišumo įrodymas, 
pritarimas Eucharistijos šventi
mui Kauno Nemuno ir Neries 
santakoje, kur 1993 m. laimino 
tikinčiųjų minią popiežius Jonas 
Paulius II.
Janina Marcinkevičienė, Šakiai 

vykimo tikslas - knygų labdara 
bibliotekoms, koncertas nau- 
miestiečiams.

Iš pokalbio ’ paaiškėjo, kad 
labdarą knygomis jau gavo 14 
respublikos bibliotekų, o 15-jai 
K. Naumiesčio bibliotekai teko 
daugiau, negu 200 knygų (ne
mažai ir pačių naujausių).

Parodžiusios savo pagarbą 
bibliotekų darbuotojoms, pagy- 
rusios K. Naumiesčio biblioteki
ninkių kruopštų darbą, viešnios 
pateko į V. Kudirdos muziejaus 
vedėjos Natalijos Manikienės 
globą.

Čia vyko ir koncertas, ku
riam retai kur rasi lygių. Buvo 
patenkinti visi: ir viešnios, ir 
žiūrovai naumiestiečiai, o la
biausiai bibliotekos darbuoto
jos, Šakių viešosios bibliotekos 
direktorė R. Ūsienė. Šviesa ir 
giedra nuotaika ilgai neišblės. 
Juk tiek knygų greitai skaityto
jai neperskaitys.
Janina Marcinkevičienė, Šakiai

Vancouver, B.C.
KLB VANKUVERIO APYLIN

KĖ gegužės 14 d. St. Mark angliko
nų šventovėje minėjo tradicinę Mo
tinos dieną. Apylinkės pirm. Mary
tė Račytė pasveikino susirinkusius 
ir pakvietė Aistę Ščiukaitę vesti 
programą. Birutė Macijauskaitė sa
vo kalboje palygino motinystę su 
menu. Gėlių puokštėmis pagerbė
me dvi mamas: Juditą Balcitą, kuri 
atvyko su savo 3 savaičių pirmagi
miu Vincu-Andriumi, ir Violetą 
Paigc, auginančią tris vaikučius: 
mergaites Aleksandrą ir Dominyką 
bei mažytį sūnelį Adomą.

Gėlės taip pat buvo įteiktos vi
soms dalyvavusioms moterims. 
Tautinių šokių grupė “Vakarų vė
jas” sušoko tris šokius, į paskutinį 
įtraukdama visus susirinkusius. 
Violeta Paige pamokė lietuviškų 
žaidimų. Po programos apylinkės 
pirm. M. Račytė padėkojo Andrė- 
jai Berneckaitei, kuri keletą metų 
ėjo sekretorės pareigas ir daug dar
bo Įdėjo į visų renginių organizavi
mą ir laikraštėlio “Rūta” leidimą. 
Pirmininkė taip pat pranešė, kad 
Andrėjos tėvelis valdybos narys 
Pranas Berneckas, buvo apdovano
tas “Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto medaliu” už darbą atku
riant šį komitetą. Susirinkimas baig
tas vaišėmis, kurias paruošė Van
kuverio ponios. Dar ilgai dalyviai 
šnekučiavosi, nes temų netrūko.

APYLINKĖS JAUNIMAS lie
pos 15-16 d.d. rengia vidurvasario 
gegužinę prie “Muskrat Meadows 
Campsite on Dear Island”. Pradžia 
3 v.p.p. Bus įvairi programa seni
mui ir jaunimui. Kas norės pasilikti 
ir nakvoti, leidimas yra gautas. Dėl 
informacijos skambinti Bernadetai 
Abromaitytei-Verch tel. 604 739- 
8085 arba Andrėjai Berneckaitei 
tel. 604 736-0002. Pr.B.

Port Hope, Ont.
A.a. JUOZAS RADZIUKY- 

NAS, taurus dzūkas, gimęs Leipa- 
lingije prie Druskininkų patriotinė
je šeimoje, Kanadoje gyvenęs vieni
šą gyvenimą Port Hope, Ontario, 
sulaukęs 86 m. amžiaus mirė 1999 
m. spalio mėn. 15 d. Lietuvoje pali
ko buvusius Sibiro tremtinius - 
brolį Kazimierą su jo žmona Brone 
ir dukra Ramune Jasinskiene, se
serėčią Juliją Aleksandravičienę ir 
seserėną Juozą Jekentą.

Velionis savo testamente, ša
lia savo giminių Lietuvoje, sušelpė 
taip pat lietuvių kalbą ir Lietuvos 
istoriją Vilniaus universitete studi
juojančius studentus ir mūsų tauti
nes institucijas Kanadoje - Kana
dos lietuvių fondą, Kanados lietu
vių muziejų ir “Tėviškės žiburius”.

Palaidotas katalikų kapinėse 
Port Hope, Ontario. Teilsisi svetin
goje Kanados žemėje!

Stasys Jakaitis,
Juozo Radziukyno pomirtinių 

reikalų tvarkytojas ir testamento 
vykdytojas

Red. pastaba. Velionis Juozas 
Radziukynas buvo “TŽ” skaityto
jas. Apgailestaujame jo netektį ir 
dėkojame už dosnią jo testamenti
nę auką “Tėviškės žiburiams” - 
$2,430.

Hamilton, Ont.
HAMILTONO AUŠROS VAR

TŲ PARAPIJOS visą lauko švarą- 
tvarką prižiūri asmuo, gyvenantis 
šalia šventovės esančiame name. Šį 
pavasarį pasitraukus prižiūrėtojui, 
buvo padarytas pagrindinis to na
mo remontas: įdėti nauji langai, pa
keisti elektros laidai, pertvarkyta- 
atnaujinta virtuvė ir kt. Labai daug 
darbu ir žiniomis prisidėjo parapi
jiečiai - A. Jusys, A. Povilauskas, 
M. Jonikas, K. Žilvytis ir kt. Parapi
jiečiai, o ypač parapijos taryba, 
jiems dėkingi. J.K.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių bendruomenės Flori
dos apygardos suvažiavimas įvyko 
gegužės 9-10 d.d. St. Petersburge, 
Lietuvių klubo patalpose. Jį globo
jo St. Petersburgo apylinkės valdy
ba. Suvažiavimą pradėjo, pasveikin
damas apylinkės atstovus bei sve
čius ir toliau jam pirmininkavo A. 
Karnius. Po sugiedoto Lietuvos 
himno suvažiavusius pasveikino 
Lietuvos garbės konsulas vakarinei 
Floridai A. Karnavičius. Praėjusio 
suvažiavimo protokolą skaitė apy
gardos valdybos sekr. G. Treinienė 
ir taipgi toliau susirinkimui sekre
toriavo. Pranešimus padarė 3-jų 
apylinkių valdybų pirmininkai: St. 
Ušackas - Daytona Beach. V. Šal- 
čiūnas - Palm Beach, ir V. Meilu- 
vienė - St. Petersburg. Nedalyvavo 
ir pranešimų nepadarė Atlanto ir 
Auksinio kranto apylinkės. Pirmos 
dienos suvažiavimo vakare prie ka
vos puoduko ir vyno stiklo bei už
kandžių vyko subuvimas.

Antroji suvažiavimo diena pra
dėta pamaldomis Pranciškonų kop
lyčioje. Mišias atnašavo kun. dr. M. 
Cyvas. Po pamaldų padaryti LB 
apygardos pirmininko, iždininko ir 
kontrolės komisijos pranešimai. A. 
Kamiene ir M. Šilkaitis įsipareigojo 
2001 m. St. Petersburge surengti 
Lietuvių dienas. Diskusijoje kalbė
ta ir apie dainų šventę, kurioje ga
lėtų dalyvauti Floridoje veikiantys 
lietuvių chorai. Apygardos valdyba, 
susidedanti iš pirm. A. Karniaus, 
vicepirm. A. Augūno, sekr. G. Trei- 
nienės, ižd. L. Kynienės, po trejų 
metų darbuotės pasitraukė. Nau
juoju valdybos pirmininku išrinktas 
ilgametis lietuvių visuomenės vei
kėjas A. Dūda. Jis sudarys apygar
dos valdybą ir paskelbs lietuvių 
spaudoje. Kitų metų suvažiavimu 
rūpinsis Palm Beach apylinkės val
dyba. Suvažiavimas baigtas “Lietu
va brangi”. Po to vyko vakaronė, 
kurios metu meninėje programoje 
pasirodė dailiojo žodžio vienetas, 
susidedantis iš režisierės p. Mac- 
kialienės, A. Andriulienės, Z. Dap
kienės, L. Petkienės ir A. Kerbelie- 
nės; atliko ištrauką iš Čiurlionio 
gyvenimo, palydint muz. A. Jurgu- 
čiui Čiurlionio muzika. (“Lietuvių 
žinios 288 nr.).

Urugvajus
Lietuvių kultūros draugijos 

patalpose, Montevideo mieste, ge
gužės 9 d. įvyko susitikimas su Lie
tuvos ambasados Venezueloje pa
tarėja ir šiuo metu reikalų vedėja 
(ambasadorius dar nepaskirtas) H. 
Griškcvičiene. Šiame susitikime da
lyvavo Lietuvos garbės konsule 
Urugvajuje B. Žukaitė, Urugvajaus 
lietuvių kultūros draugijos valdyba, 
Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjun
gos atstovai ir keletas kitų tautie
čių. Viešnia apibūdino dabartinę 
Lietuvos ekonominę būklę, pablo
gėjusią ir dėl Rusijos ekonominės 
krizės, dabar pamažu atsigaunan
čią, nors Lietuvoje yra 10% bedar
bių. Ambasados patarėja, lydima 
garbės konsulės B. Žukaitės, buvo 
priimta Urugvajaus Europos reika
lų departamento direktoriaus G. 
Schiarra ir jo padėdėjo dr. H. Ve- 
dovatti. Ji dar dalyvavo ir Izraelio 
valstybės atstatymo 52 m. minėjime 
(“Žinios”, 2000 m.. 21 nr.).

Australija
A. a. Juozas Petraitis, baigda

mas 89-tuosius metus, mirė balan
džio 16 d. Melburne. Velionis gimė 
1911 m. gegužės 2 d. Kretingoje. 
Baigęs 1929 m. Linkuvos gimnazi

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

147A” lietuvių kreditoA kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.50%
santaupas...............................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.................... 4.10%
180 dienų Indėlius..................4.25%
1 m. term. Indėlius................5.25%
2 m. term, indėlius................5.55%
3 m. term, indėlius................5.85%
4 m. term, indėlius................6.05%
5 m. term, indėlius................6.30%
RRSP Ir RRIF
(Variable)................................2.50%
1 m. ind....................................5.25%
2 m. ind....................................5.55%
3 m. ind....................................5.85%
4 m. ind....................................6.05%
5 m. ind....................................6.30% 

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

INTERAC KORTELĖ

ją. įstojo į Vytauto Didžiojo univer
sitetą Kaune studijuoti ekonomikos 
mokslų. Juos baigė 1933 m. ir dar
bavosi bankuose, o 1942 m. sukūrė 
šeimą su dantų gydytoja Jadvyga 
Jurevičiūte. Iš Vokietijos su šeima 
1949 m. išvyko į Australiją ir apsi
gyveno Melburne. Čia ilgiausiai 
darbavosi valdiškoje draudimo 
įstaigoje, eidamas skyriaus viršinin
ko pareigas, o žmona - dantų gydy
toja. Jis pirmininkavo Lietuvių fe
deracijai, mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje, priklausė ramovėnams, 
nes buvo Lietuvos kariuomenės at
sargos karininkas, rašė lietuviškoje 
spaudoje. Petraičiai išaugino ir iš
mokslino dvi dukteris Sigutę ir Lo
retą bei sūnų Juozą, Cambridge 
universitete Anglijoje pasiekusį tei
sės mokslų daktaro laipsnį; Sigutė 
su šeima gyvena Kanadoje, Juozas 
su šeima - Lietuvoje, o Loreta - 
Melburne. Po Rožinio su velioniu 
atsisveikino Australijos lietuvių ka
talikų federacijos vardu E. Šidlaus
kas, ramovėnų - V. Bosikis ir šei
mos vardu sūnus Juozas. Gedulines 
Mišias Šv. Marijos Jūros Žvaigždės 
šventovėje atnašavo ir pamokslą 
pasakė velionies draugas kun. St. 
Gaidelis, SJ. Per pamaldas giedojo 
B. Kymantienė, R. Mačiulaitienė ir 
J. Rūbas. Velionies karstas buvo ap
dengtas Lietuvos vėliava, o šalia sto
vėjo ramovėnų garbės sargyba. Pa
laidotas Fawkner kapinėse Melburne. 
(“Tėviškės aidai” 2000 m. 18 nr.).

Lenkija
Ankstyvą pavasarį Punsko 

apylinkėse vyko “Musica aeterna- 
tis” projekto “Provincija - 2000” 
renginiai. Pagrindinis šio užmojo 
tikslas skatinti žmones džiaugsmin
gai švęsti Didįjį krikščionybės jubi
liejų, kartu paieškoti ir jo prasmės. 
Buvo susitikta su įvairiais Punsko 
apylinkės mokyklų mokytojais ir 
moksleiviais. Navikynų, Krasnavo 
pagrindinėse mokyklose, Punsko li
cėjuje buvo surengti koncertai. 
Punsko lietuvių kultūros namuose 
vyko šiuolaikinės krikščioniškos mu
zikos koncertas “Jubiliejaus slėpi
nys”. Po koncerto buvo susitikta su 
Punsko licėjaus moksleiviais ir kul
tūros namų darbuotojais. Pasak 
“Provincija - 2000” renginių koor
dinatorės V. Spanglevičiūtės, pasta
rasis renginys buvęs vienas iš sėk
mingiausių.

Gudija
Praėjusių metų pradžioje Ap

so krašte, Pelekuose, buvo įsteigta 
lituanistinė mokykla, į kurią susi
renka Pelekų ir aplinkinių kaimų 
vaikai. Tėvai nori, kad jų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbą, susipažintų 
su lietuvių tradicijomis bei papro
čiais ir jaustųsi savo lietuviškos 
bendruomenės nariais. Ši mokykla 
buvo įsteigta Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietu
vos valdžios, “Vilnijos” draugijos ir 
Breslaujos lietuvių bendruomenės 
vadovybės pastangomis. Nusižiūrė
jus į Pelekų mokyklą, buvo įsteigta 
ir kita lietuvių mokykla Vainiūnuo
se. Šią mokyklą lanko Vainiūnų ir 
Baltosios, Žobarninkų Dvariočių 
kaimų vaikai. Abiejose mokyklose 
mokoma lietuvių kalbos ir etnokul
tūros. Taip pat mokiniai mokosi 
lietuviškai dainuoti, šokti tautinius 
šokius. Taipgi yra švenčiamos tradi
cinės lietuvių šventės, kuriose daly
vauja visi besidomintys lietuvišku 
gyvenimu bei veikla. Pelekų švento
vėje kai kada vyksta lietuviškos Mi
šios, kurias aukoti atvyksta Miorų 
klebonas kun. VI. Petraitis. (“Lie
tuvių godos” 3 d. 3-4 nr.). J. And r.

Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........8.05%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Vakaras, skirtas poezijai
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Jau tradicinėmis tapusios 
Poezijos dienos (šiemet - Poezi
jos diena) rengiamos Čikagoje, 
Jaunimo Centre, šiemet buvo 
skirtos poetams: Kontrynai Gri- 
gaitytei, Broniui Krivickui ir 
Juozui Erlickui. Vakaras įvyko 
gegužės 19 d. Čiurlionio galeri
joje, kurion prisirinko daug po
ezijos mylėtojų ir gerbėjų ne tik 
iš Čikagos, bet ir iš jos plačių 
apylinkių.

Marija Remienė, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
vakarą pradėjo sakydama, kad 
šis vakaras - poezijos mylėtojų 
šventė! Deja, nė vienas iš gyvųjų 
poetų, kuriems šis vakaras buvo 
skirtas, negalėjo dalyvauti dėl 
įvairių priežasčių. Ji pakvietė 
vakarui vadovauti Violetą Dru- 
paitę. Ji supažindino su visais 
programos atlikėjais.

Grigaitytė
Pirmoji dr. Daiva Markelytė 

kalbėjo apie poetę K. Grigaitytę 
ir paskaitė jos eilėraščių. Dr. D. 
Markelytė davė trumpą K. Gri- 
gaitytės, šiemet švenčiančios 90 
m. sukaktį, gyvenimo ir kūrybos 
apybraižą ir paskaitė keletą jos 
eilėraščių, iškeldama jų ypatin
gumus. Sakė, kad kai kuriems, 
kaip “Na, tai kas” ir “Nenuženk 
nuo akmens, o Marija” kompo
zitorių buvo sukurtos melodi
jos. Jos eilėraščiuose yra ir ro
mantiškos meilės, ir laikinumo, 
ir vienišumo jausmo (“Mergaitė 
lietuje”, “Kūčios”). Savo eilė
raščiuose K. Grigaitytė liečia 
plačią moters išgyvenimų skalę. 
Ji savo eilėse vengia sentimen
talumo.

Krivickas
Apie Bronių Krivicką kal

bėjo poetė Julija Švabaitė-Gy- 
lienė. Ji pažinojo Br. Krivicką 
asmeniškai. Apie jį kalbėtoja sa
kė: “Taip ir matau prieš save 
Bronių, visada susimąsčiusį, su 
knyga rankoje, labai susirūpinu
sį neaiškiu Tėvynės likimu”.., 
Br. Krivickas buvo pabroliu Ju
lijos ir jos vyro Jurgio sutuoktu
vėse 1944 m. gegužyje. Tai buvo 
paskutinis susitikimas su Br. 
Krivicku.

Kalbėtoja pateikė jo gyveni
mo ir kūrybos paveikslą. Kalbė
dama apie besiartinančią antrą
ją sovietų okupaciją, sakė, kad 
jau tada Bronius pareiškęs, kad 
niekur nesitrauksiąs. “Reikia 
pasilikti, kovoti, ginti tėvynę iki 
paskutiniųjų”. Br. Krivickas bu
vo partizanas Treciojoj lietuvių 
laisvės armijoj, kuri buvo įsistei
gusi 1944 m. pavasarį Biržų ir 
Vabalninko apylinkėse. 1945 m. 
vasario 21, savo draugo Mamer
to Indriliūno žuvimo dieną, Br. 
Krivickas parašė pirmąjį savo 
partizaninį eilėraštį.

J. Švabaitė-Gylienė kalbėjo 
ir apie tragišką Broniaus šeimos 
likimą, kurios nariai arba žuvo 
kaip partizanai, arba buvo kan
kinti, suimti, ištremti į Sibirą, 
arba žuvo kitomis aplinkybėmis. 
Išlikusi yra tik viena sesuo.

Br. Krivickas buvo įsikūręs 
bunkeryje. Jis skaitydavo savo 
kūrinius miško draugams, juos 
ramino, globojo, guodė savo 
idealizmu praskaidrindamas 
kartais gana liūdną jų nuotaiką. 
Savo rankraščius jis slėpdavo 
įvairiose vietose.

1948 m. Suosto kunigas 
slapta Bronių sutuokė su Mary
te Žicmelyte. Juodu slapstėsi. 
Žmona, nors ir pakeista pavar
de, buvo nuolat sekama. “Ir ta 
kilni moteris, - sakė kalbėtoja, - 
kuriai Krivickas paskyrė ypatin
gai jautrius eilėraščius, skalbda
ma savo vaiko drabužėlius 
Apaščios upėje, paskendo”. Br. 
Krivickas žuvo 1952 m. rugsėjo 
21 d. Buvo išduotas.

Pirmieji jo kūriniai buvo pa
skelbti 1989 m. 1993 m. buvo iš
leista pirmoji jo raštų knyga. O 
paskutiniame “Raštų” tome 
Virginijus Gasiliūnas surinko 
beveik visa, ką per ilgus ieškoji
mo metus buvo radęs.

1996 m. Br. Krivickui ir ki
tam partizanui Mykolui Blinke- 
vičiui buvo pastatytas kryžius 
Putiliškių kapinėse. 1998 m. 
prezidento dekretu jis buvo ap
dovanotas II laipsnio Vyčio 
Kryžiaus ordinu, kuris buvo 
įteiktas vienintelei gyvai likusiai 
jo seseriai Veronikai Mikclins- 
kienci.

Savo turiningą kalbą J. Šva- 
baitė pailiustravo Br. Krivicko 
eilėmis, ypač pabrėždama jo 
nuostabius sonetus. Juose yra 
jautrių ir giliai išgyventų, skirtų 
“tragiškųjų dienų ištikimajam 
draugui” - žmonai Marijai, “Ne
užmirštuolei, žydinčiai naktį”...

O štai eilėraštis, skirtas miš
ko broliams:
Jūs žinojot, kad mirtis jums gresia, 
prieš vergiją nuožmią kildami, 
bet būrys po būrio žūdami, 
tęsia t kovą mirtiną ir drąsią...
Tik padangės tėviškės paniurę, 
Tik nešvinta rytas po nakties, 
Tik vis einat jūs sutikt mirties 
jai akysna atkakliai sužiūrę,
Pasiryžę ginklo nepadėti 
Ir gyvybės kaina apmokėti 
išdidumą rasės atkaklios, 
kad dar vienas karžygiškas mitas, 
jūs krauju lig galo išrašytas 
ją gaivintų ateities keliuos (1949).

Dar keletą Broniaus Krivic
ko eilėraščių, apimančių 1946- 
1951 m. laikotarpį, įspūdingai 
perskaitė akt. Nijolė Martinaity- 
tė-Nelson.

Solistė Nijolė Penikaitė, 
akompanuojant prof. Algirdui 
Zaborui, padainavo “Na, tai 
kas”, “Žvaigždutę” ir “Stoviu aš 
parėmus”.

Erlickas
Apie Juozą Erlicką, vieną 

populiariausių Lietuvos rašyto
jų, kalbėjo literatūros kritikas 
Algirdas Titus Antanaitis. Jis 
įdomiai, naudodamas J. Erlicko 
kūrinius, nušvietė šio poeto ke
lią. Gimęs 1953 poetas, drama
turgas ir prozininkas, plačios 
skalės humoristinis rašytojas.

J. Erlickas yra 8 knygų įvai
riuose žanruose autorius. Pir
moji knyga “Kodėl?” (1970), 
antroji 1978 - “Raštai ir kt.” 
Knygų antraštės irgi su humoru 
parinktos. Per 6 m. išėjo 6 kny
gos. Į knygas J. Erlickas sudeda 
visus žanrus, viską maišo kartu. 
Jis kalba knygose ne savo vardu. 
Visada yra koks neigiamas vei
kėjas.

A. T. Antanaitis, kalbėda
mas apie J. Erlicko eilėraščius 
sakė, kad rimtesnės poezijos jis 
nedaug terašė ir ji nėra jo stip
rybė. A. T. Antanaitis paskaitė 
keletą eilėraščių. J. Erlickas - 
visų žanrų specialistas, bet pir
moje vietoje - humoristas.

Toliau J. Erlicko eiles nuo
taikingai perdavė N. Martinaity- 
tė-Nelson. Džiaugėsi klausytojai 
kultūringa ir turininga, gerai su
planuota ir puikiai atlikta vaka
ro programa.

Poezijos dienos š.m. gegužės 19 d. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje. Iš. k. (sėdi): dr. Daiva Markelytė, Julija Švabaitė-Gylienė, Nijolė 
Penikaitė; stovi: Marija Remienė, prof. Algis Zaboras, Violeta Drupaitė, 
Nijolė Martinaitytė-Nelson, Algirdas Titus Antanaitis Nuotr. Z. Degučio

“Lietuvos aidas” j naują...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Iš minėto naujojo redakto
riaus pareiškimo paaiškėjo, kad 
jis nekreips dėmesio į skaityto
jus, rėmusius tautinės minties, 
dar senovišką “LA” Basanavi
čiaus ir Smetonos įsteigtą laik-

Atsiųsta paminėti
GENOCIDAS IR REZISTEN

CIJA. 2000 m. 1(7) nr. Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centras. Vyr. redaktorė - Da
lia Kuolytė. Mokslinis redaktorius
- Arvydas Anušauskas. Redaktorė
- Rima Dulkinienė, viršelio daili
ninkas - Alfonsas Žvilius. Adresas: 
Didžioji g. 17/1 LT-2001, Vilnius.

Stasys Ankevičius, IR ŠVIESA, 
IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TE
LYDI. Tautos giesmei-himnui - 
100 metų. Leidėjas - “Piko valan
da” (Vytauto g.32, LT-4520 Mari
jampolė). Tiražas - 500 egz. Mari
jampolė, 2000 m., 36 psl. Šios kny
gelės autorius, buvęs mokytojas, 
yra iškentėjęs 16 metų Sibiro gula
guose. Įvadiniame žodyje pridėta jo 
nuotrauka su V. Kudirkos smuiku: 
“Pasitikdamas savo 95-tąjį gimta
dienį, jis vis dar groja lankytojams 
atrastu Daktaro smuiku Lietuvos 
himną. Pasakoja apie tai, kaip šį inst
rumentą surado. Primena, kad šio 
smuiko stygos virpėjo nuo pirmą kar
tą pagrotos Tautos giesmės melodi
jos. Savo mintis mokytojas užrašė ir 
pateikė mums šioje knygelėje”.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas Vilniaus Katedros aikštėje. Jo autorius - skulptorius
VYTAUTAS KAŠUBA Nuotr. G. Kurpio

Švyturys tautinėse sutemose ii
Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje

IGNAS MEDŽIUKAS
Šlapelių knygynas palaikė 

plačius ryšius su knygų leidėjais: 
bendrovėmis, draugijomis, pe
riodiniais leidiniais, individua
liais leidėjais bei autoriais. Susi
rašinėjo su kitais knygynais, kei
tėsi leidiniais, derėjosi dėl kai
nų. Atlikdavo užsakymus - kny
gas siųsdavo paštu, geležinkeliu 
ar kitomis priemonėmis, kurios 
buvo patogesnės. Kaip ir kur 
buvo platinamos knygos, smul
kiai knygoje nurodoma apskriti
mis ir vietovėmis, taip pat ir ki
tuose kraštuose, nurodant net ir 
asmenis, kurie buvo užsisakę ir 
kokių knygų. Knygynas steigė ir 
pusiau legalias bibliotekėles.

Pirmajam pasauliniam ka
rui kilus, Jurgis Šlapelis, kaip 
gydytojas, buvo mobilizuotas. 
Grįžo tik 1918 m. Per tą laiką 
visa knygyno tvarkymo našta 
gulė ant Marijos Šlapelienės pe
čių, o be to, jai teko rūpintis ir 
mažametėmis dukrelėmis.

Autorius knygyno veiklą 
skirsto periodais, būtent, caro 
valdžios metais (1906.11.06 - 
1915.X.02), kai policija daryda- 

raštį, remsis jaunosios kartos 
skaitytojais, kuriems rūpi dau
giau kultūriniai klausimai.

Tačiau naujasis redaktorius 
klysta manydamas, jog atsiras ir 
jaunosios kartos skaitytojų, ku
riems rūpės lietuviškoji kultūra. 
Dešimt metų parodė, kad di
džiąją jaunimo dalį patraukia 
tik amerikietiška “roko kultūra”.

Iš savo patirties galiu pami
nėti gana ryškų pavyzdį. 1999 m. 
išvykdamas iš Lietuvos rugpjū
čio men. pasiunčiau dešimčiai 
Lietuvos universitetų tokį pasiū
lymą studentams: kas iš studen
tų yra parašęs ar rašo mokslinį 
darbą apie lietuvių kalbą arba 
Lietuvos istoriją suteiksiu para
mą iki 2000 Lt priklausomai 
nuo atlikto darbo. Iki šiai dienai 
nei vieno atsiliepimo negavau! 
Šis pavyzdys daug pasako apie 
jaunimo domėjimąsi lietuviškąja 
kultūra.

Bendroje išvadoje peršasi 
mintis: naujasis “LA” planas te
oriškai nėra blogas, bet praktiš
kai nėra sąlygų jam įgyvendinti. 
Penkiasdešimt metų komunisti
nė priespauda nepaprastai suža
lojo tautinį Lietuvos mąstymą. 
Per šį dešimtmetį mažai padary
ta jam atstatyti. Dėl to labai 
abejotina ar “LA” naujajam re
daktoriui pavyks patraukti jau
nimą į “LA” skaitytojų eiles. 

vo knygyne kratas, ieškodama 
draudžiamų knygų. 1906 m. po
licija, padariusi knygyne kratą, 
apkaltino savininkę M. Šlape
lienę platinimu priešvalstybinės 
literatūros. Teismas įvyko 1909 
m. kovo 21 d. Gynė adv. Jonas 
Vileišis. Šlapelienė buvo ištei
sinta. 1912 m. kovo 13 d. polici
ja padarė kratą ir paėmė daug 
knygyne buvusios socialdemok
ratinės literatūros. Šlapeliai bu
vo kviečiami pas tardytoją, kal
tinant juos priešvalstybinės lite
ratūros platinimu. Bet greit kilo 
karas, rusai išstumti.

Po to sekė vokiečių okupa
cija ir Lietuvos valstybės kūri
masis (1915.IX.18 - 1920.X.09). 
Vokiečių okupacinė valdžia ap
krovė knygyną mokesčiais. M. 
Šlapelienė šalia knygų ėmė pre
kiauti rašomąja medžiaga ir de- 
vocionalijomis, vėliau ir tautiš
kais ženkliukais. Knygų prekybą 
varžė cenzūra.

1918 m. vasario 16 d. pa
skelbtas Lietuvos nepriklauso- 
mybė.s aktas. Lapkričio 5 d. su
daryta Augustino Voldemaro 
vadovaujama pirmoji Lietuvos 
vyriausybė, pradėta organizuoti 
kariuomenė, bet ji nebuvo pa
jėgi apginti sostinę. Dėl Vil
niaus varžėsi Rusijos bolševikai 
ir lenkai. Sovietų Rusijos ofen- 
syva liepos 14 d. išstūmė lenkus 
iš Vilniaus. Pagal sutartį su So
vietų Rusija Lietuvos kariuome
nė įžengė į Vilnių ir iš jo turėjo 
pasitraukti lenkams sulaužius 
Suvalkuose pasirašytą sutartį.

Vilniui esant lenkų okupa
cijoje (1920.X.09 - 1939.IX.17) 
Šlapelių knygynas buvo atitver
tas nuo nepriklausomos Lietu
vos klientų. Knygynas buvo sle
giamas dideliais mokesčiais - 
norėta, kad knygynas užsidary
tų. 1923 m. po kratos knygyne 
Marijai Šlapelienei iškelta byla. 
Gynė adv. T. Vrublevskis. M. 
Šlapelienė buvo išteisinta. 1938 
m. vasario 8 d. buvo padaryta 
knygyne ir namuose krata. 
Daug knygų konfiskuota. Iškel
ta byla. Tik Lietuvai priėmus ul
timatumą, 1939 m. M. Šlapelie
nė gavo pranešimą, kad byla nu
traukta.

Pagaliau Šlapelių knygynas 
naujų okupacijų metais (1939. 
IX. 17 - 1949.VII.22), kai suby
rėjus Lenkijai Vilnių užėmė So
vietų Rusijos kariuomenės dali
niai. Pasirašyta sutartimi Vil
nius buvo perleistas Lietuvai, 
bet netrukus 1940 m. birželio 15 
d. visa Lietuva buvo okupuota. 
Šlapelienės knygynas nebuvo 
suvalstybintas gal dėl to, kad 
neturėjo samdomų tarnautojų.

Greit sekė vokiečių okupa
cija. 1944 m. vasarą Sovietų Ru
sijos kariuomenė užėmė Vilnių. 
M. Šlapelienei buvo leista par
davinėti likusią rašomąją me
džiagą, atvirukus, vėliau ir ga
lanterijos prekes. Ji bandė vers
tis knygryšyste. 1949 m. M. Šla
pelienei leidimas buvo duotas, 
bet atšauktas nelaukiant metų 
pabaigos. Knygas perėmė Kny
gų rūmai. Spaudiniai sukrauti į 

. sunkvežimius ir išvežti.
Knygoje rašoma, kad Šlape

lių knygyno klestėjimo metai 
buvo 1909-1914. Tada knygynas 
buvo tapęs centriniu knygynu, 
kuriuo kaip pagrindiniu kanalu 
leidinius skleidė tuo metu vei
kusios leidyklos, laikraščių re
dakcijos, leidėjai bei autoriai. 
Viena knygyno archyvo dalis 
laikoma Lietuvos mokslų aka
demijoje, kita Vilniaus universi

teto bibliotekoje, trečia - Mari
jos ir Jurgio Šlapelių name (Pi
lies g. 40) - muziejuje.

Jurgis Šlapelis mirė 1941 m. 
kovo 17 d., Marija Šlapelienė - 
1977 m. balandžio 4 d. Palaidoti 
Rasų kapinėse. Ant kapų pasta
tytas gražus paminklas.

Knyga įrišta kietais virše
liais. Joje daug iliustracijų, retų 
nuotraukų, laiškų, dokumentų 
atspaudų. Pateikiamas naudotos 
literatūros sąrašas užima 7 pus
lapius. Yra spaustuvių, knygynų 
rodyklė - 5 puslapiai. Asmen
vardžių rodyklė - net 22 pus
lapiai.

Knygos gale įdėtas Almos 
Gudonytės, Šlapelių giminaitės, 
straipsnis “Marijos ir Jurgio 
Šlapelių namas-muziejus”, iš 
kurio sužinome, kad 1970 m. 
lapkričio 4 d. M. Šlapelienė no
taro patvirtintu testamentu visą 
savo turtą paliko Gražutei Ma
rijai Sirutienei. Testamento vyk
dytoja paskyrė ją - Almą Gudo- 
nytę. Šlapelienė puoselėjo viltį, 
kad jos namai taps muziejumi. 
Testamento vykdytojai 1990.X. 
22 buvo išduotas potvarkis 
įrengti muziejų. Gražutė Siru
tienė laišku kreipėsi į Vilniaus 
miesto tarybos pirmininką, pra
šydama tėvų namus paversti 
kultūros židiniu - pritarti namo 
muziejaus idėjai. Miesto taryba 
tam pritarė ir muziejaus direk
tore paskyrė Almą Gudonytę. 
Įsteigtas muziejaus fondas, pa
ruošti įstatai, atlikti namų res
tauravimo darbai. Paveldėtojai 
prašant, namas buvo atvalsty- 
bintas, grąžintas Gražutei Siru
tienei, kuri jį padovanojo Vil
niaus miestui.

Dar yra įdėtas aprašymas 
“Marijos ir Jurgio Šlapelių pali
kuoniai”, paruoštas Laimutės 
Elenos Šlapelytės-Graužinie- 
nės. Tame straipsnyje rašoma, 
kad vyriausioji Šlapelių duktė 
Laimutė Elena (1906-1988), 
baigusi Vilniuje VD gimnaziją 
ir Stepono Batoro universitete 
gavusi teisės magistrės laipsnį, 
ištekėjo už diplomato dr. Kazio 
Graužinio. Mirė Kalifornijoje.

Antroji Šlapelių duktė Gra
žutė Marija Sirutienė (gim. 
1909.XI.29), baigusi VD gimna
ziją, Stepono Batoro universite
te gavo filosofijos magistrės 
laipsnį. Mokytojavo lietuvių 
gimnazijose Švenčionyse ir Vil
niuje. Ištekėjusi už Aloyzo Siru
čio, 1944 m. pasitraukė Į Vokie
tiją, vėliau emigravo į JAV. Gy
vena Kalifornijoje. Jauniausias 
Šlapelių palikuonis buvo Skais
tutis Šlapelis (1919.V.05 - 1961. 
IV.08). Jis mokėsi Vilniaus VD 
gimnazijoje. Stepono Batoro 
universitete ir VD universitete 
Kaune gavo inžinieriaus-archi- 
tekto diplomą. Mirė Čikagoje.

Knyga parašyta sklandžiu 
stilium. Lengvai skaitoma. Duo
da daug detalių atliekant knygy
no klientų užsakymus. Iš to gali
ma susidaryti vaizdą apie lietu
vių kultūrinį gyvenimą. Knyga 
parašyta labai gerai panaudo
jant medžiagą, rastą archyvuose 
ir remiantis M. Šlapelienės atsi
minimais.

Vladas Žukas, MARIJOS IR 
JURGIO ŠLAPELIŲ LIETU
VIŲ KNYGYNAS VILNIUJE. 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. (L. Asanavičiū
tės g 23, LT 2050, Vilnius). 
Redaktorė Aldona Bcndorie- 
nė, dail. Vida Kuraitė. Tiražas 
1,000 egz. Vilnius, 2000 m., 
500 psl.
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□ KULTINĖJE VEIKLOJE
Almanachas “Poezijos pava

saris 2000”, jau trisdešimt penk
tasis, kaip ELTA rašo, šiemet iš
leistas labai gražiai. Jame išspaus
dinta vertingiausia poetų kūryba. 
Anot poeto Valdo Kukulo, leidi
nys vertingas istorine dokumenti
ne medžiaga. Skyriuje “Iš naujųjų 
archyvų” išspausdinti mirusių ra
šytojų - Petro Vaičiūno, Henriko 
Nagio, Vaidoto Daunio, Raimon
do Jonučio laiškai. Almanache 
skaitytojai susipažįsta ir su jau
naisiais, savo talentus atsklei
džiančiais poetais. Prisimenami 
ir sukaktuvininkai kūrėjai - Vy
tautas Bložė, Nijolė Miliauskaitė, 
Justinas Marcinkevičius, Algi
mantas Baltakis. Be to, leidinyje 
su savo kūryba pasirodo ir 14 už
sienio poetų, atvykstančių į Poezi
jos pavasarį. Padejuota, kad ver
tėjai šiemet honoraro negauna. 
Almanacho leidimą parėmė Kul
tūros ministerija.

Lietuvos dailės muziejaus 
Vilniaus paveikslų galerijoje šį 
pavasarį atidaryta paroda “Vil
niaus klasicizmas”, kaip rašo EL
TA, veiks visą vasarą. Ši paroda - 
bendras Lenkijos valstybinio mu
ziejaus Varšuvoje ir Lietuvos dai
lės muziejaus projektas. Parodoje 
birželio pabaigoje vyko mokslinė 
istorikų, literatūros žinovų, muzi
kologų bei dailės tyrinėtojų kon
ferencija, aptarusi švietimo laiko
tarpius Lietuvoje. Paroda skiriama 
Vilniaus klasicizmo tyrinėtojų St. 
Lorenco ir VI. Drėmos atminimui.

Dail. Monikos Bičiūnienės 
90-mečiui paminėti prieš Motinos 
dieną Vilniaus rotušėje buvo su
rengta jos tapybos ir piešinių pa
roda. Įdomu tai, kad sukaktuvi
ninkė, meno tyrinėtojų vadinama 
“sekmadienio tapytoja”, paskatin
ta dailininko sūnaus Rimo Bičiū
no, tapyti ir piešti pradėjo sulau
kusi 50 metų amžiaus. Per keturis 
dešimtmečius nutapė tūkstančius 
paveikslų, sukūrė daug kaimo 
buities vaizdų, dalyvavo parodose 
užsienyje. Kaip ELTA pažymi, jos 
kūryba lyginama su paprasta me
lodinga liaudies daina.

Tarptautinėje dailės parodo
je, Varšuvoje, dalyvauja ir penki 
Lietuvos dailininkai: S. Armonas, 
R. Savickas, A. Stasiulevičius, A. 
Vozbinas ir J. Daniliauskas. Jie 
parodai pateikė 30 darbų, kuriem 
paskirta populiari Varšuvos sena
miesčio galerija “Forma I kolor”. 
Be lietuvių kitose devyniose gale
rijose yra išstatyti lenkų, bulgarų, 
italų dailininkų kūriniai. Ši šiuo
laikinio meno paroda, vadinama 
“Artbarbakanas 2000”, veiks iki 
š.m. rugsėjo 1 d.

Keturioliktoje jaunųjų poetų 
šventėje Palemono Lakštingalų 
slėnyje, Kaune, š.m. gegužės 19 
d., kaip ELTA rašo, geriausiai 
pasirodė Kauno Ąžuolo vidurinės 
mokyklos dvyliktosios klasės 
moksleivė Jovita Pociūtė ir tapo 
Poezijos pavasarėlio laureate. Sa
vo kūrinius skaitė moksleiviai iš 
dvidešimties Kauno mokyklų. Pir
mą kartą savo eiles skaitė ir jūros 
skautai, kurie šventės dalyviams 
pristatė neseniai išleistą knygelę 
“Vaikai apie jūrą”. Tikimasi, kad 
kitą kartą tokioje šventėje daly
vaus visos Kauno apskrities 
moksleiviai.

Naujasis dr. Vinco Kudirkos paminklas Vilkaviškyje. Jo autorius - 
skulptorius A. Žukauskas

“Canada at the Millennium” 
(A TransCultural Society) - tai 
384 psl. leidinys, nušviečiantis 
ateivių įnašą per paskutinius kelis 
dešimtmečius į Kanados kultūri
nį, visuomeninį, politinį, ekono
minį, sportinį, profesinį gyvenimą 
naujomis idėjomis ir darbais. 
Knyga yra Kanados paveldo lei
dinių serijos (Canada Heirloom 
Series) VII tomas. Medžiagą jai 
rinko vyr. redaktorius C. J. Hum
ber, pakvietęs talkon apie 50 tau
tinių grupių veikėjų. Pasinaudota 
visuomeninių bei kultūrinių orga
nizacijų, diplomatinių atstovybių 
bei kitais šaltiniais, ypač “Multi
cultural History Society of On
tario”. Daugumai etninių grupių 
skirta po 6 puslapius ir parinkta 
maždaug 10 asmenų (tiek skirta ir 
lietuviams) iš įvairių sričių. Pusė 
leidinio skirta nuotraukoms, kita 
- enciklopedinio stiliaus santrau
koms. Apie lietuvius rašoma, kad 
pirmieji jų Kanadoje atsiradę po 
1812 metų karo, buvę britų armi
jos kariai. Vėliau ateiviai iš Lietu
vos būrėsi Montrealyje, kur 1907 
m. įsteigė Šv. Kazimiero parapiją. 
Apie 1930 metus Kanadoje gyve
nę 9,000 lietuvių. Atskirai ir pla
čiau paminėta dr. Birutė Galdi
kaitė, pasaulinio garso susilauku
si orangutangų gyvenimo tyrinė
toja - mokslininkė. Knygos skai
tytojai supažindinami ir su kitais 
lietuviais: šachmatų meisteriu P. 
Vaitoniu, sportininkais V. Nešu- 
kaityte ir L. Rautinš, prof. dr. V. 
Pavilaniu, dailininku T. Valiumi, 
inžinieriumi J. Daniu, muziku St. 
Gailevičiumi, kun. P. Ažubaliu, 
inžinieriumi G. Saku. Knygą 
spausdino Heirloom Publishing 
Inc., Mississauga, Ont.

Lietuviška biblioteka su tyri
mų centru steigiama Floridos 
Palm Beach vietovėje muziejinin
ko St. Balzeko iniciatyva. Pastara
sis panašų centrą jau yra įsteigęs 
Čikagoje su retų knygų, periodi
kos, rankraščių, dokumentų ir ki
tais skyriais. Floridos bibliotekoje 
žadama kaupti lietuvių grožinę ir 
mokslinę literatūrą, enciklopedi
nio pobūdžio leidinius, periodiką 
ir įvairią kitą spausdintą medžia
gą apie Lietuvą. Kaip ELTA pra
neša, biblioteka steigiama prie 
konsulato, kuriame garbės konsu
lo pareigas eina bibliotekos stei
gėjas.

Garsusis berniukų ir jaunuo
lių choras “Ąžuoliukas”, muziko 
H. Perelšteino įsteigtas, kaip ge
ras vokalinis vienetas įgijęs ir 
tarptautinį pripažinimą, š.m. ge
gužės mėn. visą savaitę žaviais 
koncertais paminėjo savo veiklos 
40-metį. Sukakties šventę pradėjo 
penki mažieji “Ąžuoliuko” cho
rai, su instrumentiniu ansambiu 
surengę koncertą “Susiradom 
smuiko raktą” Lietuvos valstybi
nėje filharmonijoje. Tuo buvo pa
minėtas ir veikiančios prie choro 
muzikos mokyklos 20-metis. Su
kaktuvinis koncertas įvyko Šv. Jo
nų šventovėje, minėjimas vaini
kuotas jubiliejiniu vakaru Vil
niaus rotušėje. “Ąžuoliuko” me
no vadovas Vyt. Miškinis ELTOS 
korespondentei apgailestavo, kad 
dėl lėšų stokos choras negalėjo 
dalyvauti JAV (Iowa) rengtame 
berniukų chorų festivalyje. Snk.
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pRISIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind.....................3.95%
180-364 d. term.ind................... 4.75%
1 metų term, indėlius..............5.00%
2 metų term. Indėlius..............5.25%
3 metų term, indėlius..............5.30%
4 metų term, indėlius..............5.45%
5 metų term, indėlius..............5.65%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.75%
1 metų GlC-met. palūk..............5.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.50%
3 metų GlC-met. palūk..............5.65%
4 metų GlC-met. palūk..............5.70%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.90%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”.............................4.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.70% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.90% 
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.. ................ 8.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................8.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................7.85%
2 metų......................7.95%
3 metų......................8.00%
4 metų......................8.05%
5 metų..................... 8.10%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 757o 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3'/s%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

Žinios iš Lietuvos
LENGVOJI ATLETIKA: 28- 

osiose tarptautinėse Juzefo Žilevi
čiaus memorialo lengvaatlečių var
žybose Sopot (Lenkija) moterų 
1500 m bėgime Lietuvos atstovė 
Irina Krakoviak užbaigė pirmutinė 
- 4 min. 11,39 sek. Trečiąją vietą 
užėmė kita Lietuvos sportininkė 
Rasa Drazdauskaitė — 4 min. 14,33 
sek. Ji sumušėjai pačiai priklausan
tį Lietuvos jaunimo rekordą 
(4:16.56). Disko metikas Virgilijus 
Alekna sėkmingai pasirodė Niurn- 
berg (Vokietija) įvykusiose tarptau
tinėse varžybose, nusviedęs diską 
69 metrus 41 centimetrą ir ryškiai 
aplenkęs pasaulio rekordininką vo
kietį J. Sult. IAAF paskelbtame ge
riausių pasaulio lengvaatlečių įver
tinime mūsų disko metikai užima 
aukštas vietas: V. Alekna tarp 50- 
ies atletų - trečias (1356,99 taškai). 
Pirmauja vokietis Larsas Rydel

(1389,95 taškai). Vaclovas Kidykas 
- dešimtas ir Romas Ubartas - dvi
dešimt penktas. Lietuvos lengvaat
letė R. Ramanauskaitė tarptautinė
se “IAAF Grand Prix” varžybose 
Atėnuose numetė ietį 62 m 54 cm 
ir užėmė penktąją vietą. Palangoje 
vykusiose Lietuvos moksleivių tau
rės varžybose Lietuvos rinktinės 
narė R. Gustaitytė numetė diską 65 
m 18 cm ir įvykdė olimpinių žaidy
nių A lygio normatyvą.

ŠACHMATAI: Latvijoje vyku
siose pasaulio šachmatų Baltijos ša
lių zonos atrankos varžybose vilnie
tis didmeisteris A. Kveinys iškovojo 
antrąją vietą ir vieną iš trijų keliala
pių į pasaulio pirmenybių varžybas.

ŠOKIAI: Lietuvos jaunių spor
tinių šokių čempionai, Vilniaus klu
bo “Ratuto” šokėjai Vaidotas Laci- 
tis ir Aurelija Griciūtė Italijoje ta
po pasaulio jaunių (iki 16 metų) 
čempionais klasikinių šokių progra
moje. V. P.

LEDAS 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)

KANADOS ĮVYKIAI

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

ROYAL
lllllllllll IIIIIIII III

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
laimėti sekančių federacinių 
rinkimų.

Pasaulio sveikatos organi
zacija (Jungtinių tautų padali
nys) neseniai paskelbė vėliau
sius duomenis palygindama 
sveikatos apsaugos tarnybą vi
sose 191 JT narių valstybėse. 
Lyginimo faktoriai buvo ne tik 
sveikatos apsaugos kokybė ar 
žmonių gyvenimo ilgio tikimy
bė, bet taip pat kokį nuošimtį 
sveikatos apsaugos biudžeto gy
ventojai turi susimokėti patys iš 
savo kišenės (nei valstybinės, 
nei privačios draudos nepa- 
dengta dalis). Pastarasis fakto
rius labiausiai apsprendžia, ar 
visiems valstybės gyventojams 
sveikatos tarnyba yra lygiai pri
einama. Kanados sveikatos tar
nyba yra viena iš pačių geriau
sių pasaulyje, bet kadangi kana
diečiai turi padengti 17% (taip 
kaip ir JAV) sveikatos biudžeto 
iš savo kišenės, Kanada atsidūrė 
30-toj vietoj.

Pirmose vietose matoma 
Prancūzija, Italija, San Marino, 
Andorra, Malta, žemiau Japo
nija (10), D. Britanija (18). 
JAV, kuri daugiausia pasaulyje 
išleidžia sveikatos reikalams, 
net $3,700 vienam žmogui per 
metus (palyginus su paskutinėje 
vietoje Sierra Leone $11), atsi
dūrė 37-je vietoje. Kitos lietu
viams įdomios valstybės lygiuo
jasi taip: Čekija (48), Lenkija 
(50), Vengrija (66), Gudija 
(72), Lietuva (73), Estija (77), 
Latvija (105), Rusija (130, že
miausiai stovinti iš visų Euro
pos valstybių). Kanadoje sveika
tos reikalams išleidžiama $1,800 
per metus vienam žmogui, o gy-

venimo ilgio tikimybė 72.5 me
tai (12-ta pasaulyje), palyginus 
su Japonijos 74 metais (1-ma 
pasaulyje).

Speciali Ontario algų per
žiūrėjimo komisija pasiūlė On
tario provincinio parlamento 
nariams pakelti atlyginimus 
33%. Šis pasiūlymas buvo pa
grįstas palyginus jų algas su fe
deracinių parlamento narių, 
Toronto miesto tarybos narių, 
advokatų, mokyklų direktorių 
algomis. Tuo būdu Ontario par
lamentarų algos pakiltų nuo 
$78,000 iki $103,500. 1998 metų 
Ontario šeimos pajamų vidurkis 
nurodomas $69,570. Vistik po 
to, kai provincija teleido algas 
pakelti 2% per metus, pasiūlyta 
suma parlamentarams, kurie 
praleidžia sesijose apie 40 dienų 
per metus, atrodo, gana stam
bi. Įdomu, ar po ilgų vasaros 
atostogų sugrįžę parlamentarai 
priims šį pasiūlymą.

Korėjos karas prasidėjo 
prieš 50 metų, 1950 birželio 25 
dieną. Jame dalyvavo 15 valsty
bių po Jungtinių tautų vėliava, 
jų tarpe ir Kanada, kovodamos 
su Šiaurės Korėja ir Kinija. Ka
ras tęsėsi iki 1953 liepos 27 die
nos, neišspręsdamas nieko 
konkretaus. Iš 26,000 kanadie-

Hamiltono “Kovas” mergaičių “B” 
komanda, laimėjusi sidabro medalį

Sportas
ŠALFASS 

pranešimas
Metinės ŠALFASS-gos jaunu

čių lietuvių krepšinio pirmenybės 
Hamiltone š.m. birželio 3-4 d.d. su
traukė 54 komandas ir daugiau 
kaip 1,000 žiūrovų. Tai rekordinis 
skaičius lietuvių berniukų ir mer
gaičių krepšinio komandų, atvyku
sių iš įvairių Kanados ir JAV mies
tų. Iš viso dalyvavo daugiau kaip 
500 sportininkų tarp 6 iki 16 metų 
amžiaus, jau trečios ir net ketvirtos 
kartos lietuviško jaunimo.

ŠALFASS-gos pirmininkas Aud
rius Šileika sakė, kad per paskuti
nius septynerius metus metinės jau
nučių žaidynės yra tapusios di
džiausiu metiniu lietuvių jaunimo 
renginiu Šiaurės Amerikoje. Žaidy
nių metu jauni lietuviukai ir lietu
vaitės susidraugauja ir pabendrauja 
su savo bendraamžiais iš įvairių Ka
nados ir JAV miestų. Per tokius 
metinius susitikimus pamato, kad 
esą visi garbingos lietuvių tautos at
žalos bei tėvelių ar senelių tėvynės 
Lietuvos kamieno dalis. Iš 24-ių 
medalių Kanados klubai laimėjo 
11, o JAV miestų klubai 13. ŠAL- 
FASS-ga dėkoja Hamiltono sporto 
klubui “Kovas”, Organizacinio k-to 
vadovams Arvydui Šeštokui ir Ma
rijui Gudinskui bei visiems kitiems 
žaidynių talkininkams už pavyzdin
gą žaidynių pravedimą.

2001 metais ŠALFASS-gos 
jaunučių žaidynės vyks Čikagoje. 
Tikimasi, kad ten dalyvaus dar dau
giau komandų.

Žaidynių rezultatai
Berniukų “B”: 1 v. Čikagos 

“Lituanica”, 2 v. Toronto “Aušra”, 
3 v. Toronto “Vytis”; mergaičių 
“B”: 1 v. Čikagos “Lituanica”, 2 v. 
Hamiltono “Kovas”, 3 v. Filadelfi
jos “Aras”; berniukų “C”: 1 v. Ha
miltono “Kovas”, 2 v. Čikagos “Li
tuanica”, 3 v. Klivlando “Žaibas”; 
mergaičių “C”: 1 v. Toronto “Auš
ra”, 2 v. Hamiltono “Kovas”, 3 v. 
Toronto “Vytis”; berniukų “D”: 1 
v. Detroito “Kovas”, 2 v. Čikagos 
“Lituanica”, 3 v. Hamiltono “Ko
vas”; mergaičių “D”: 1 v. Čikagos 
“Lituanica”, 2 v. Toronto “Vytis”, 3 
v. Klivlando “Žaibas”; mišri ber- 
niukų/mergaičių “E”: 1 v. Čikagos 
“Lituanica”, 2 v. Klivlando “Žai
bas”, 3 v. Toronto “Aušra”; mišri 
berniukų/mergaičių molekulių: 1 v. 
Čikagos “Lituanica”, 2 v. Klivlan
do “Žaibas”, 3 v. Toronto “Auš
ra”. Inf.

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.95% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.00% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.30% už 3 m. term, indėlius 
5.45% už 4 m. term, indėlius 
4.65% už 5 m. term, indėlius 
4.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.80% už 5 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.65% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.80% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC 
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........8.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................7.85%
2 metų....................7.95%
3 metų....................8.00%
4 metų....................8.05’%
5 metų....................8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard]
L V J Cirrus 

k V J
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
• Pirmad., 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
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapis: www.parama.net

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.
čių tame kare žuvo 516 karių. 
Bramptono miestelyje (Onta
rio) likę gyvi to karo veteranai 
surinko $300,000 ir 1997 metais 
pastatydino pilko granito sieną, 
kurioje įmontuotos vario lente
lės su žuvusiųjų vardais. Kana
doje šis karas yra beveik visai 
pamirštas, bet JAV tuo metu 
gana daug naujai atvykusių lie
tuvių jaunuolių “dypukų” atsi
rado karinėje tarnyboje. G.K.

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

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

(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

(įfc-ave/ ALGIS
MEDELIS

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

V/SA/S NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, b.a.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

+ priestatai, pamatai
< virtuvės, prausyklos
4 rūsių užbaigimas

4 nauji namai ir remontai
♦ pilni projektai ir statyba
4 projektai pagal užsakymą

* elektros darbai

Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI
Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)

Pager (416) 331-4218

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI ir UŽSISAKYKITE JAU DABAR!

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. 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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SKAITYTOJAI PASISAKO
LINKĖJIMAI

Iš visos širdies Lietuvos kuror- 
lologų bei fizioterapeutų ir savo 
vardu sveikinu Jus, visus “TŽ” dar
buotojus, su garbingu “TŽ” 50-jų 
metinių jubiliejumi. Jūs išvarėte 
plačią vagą Lietuvos kultūros, isto
rijos, sielovados arimuose, žadinote 
ir žadinate lietuvybę ne tik užsieny
je, bet ir Lietuvoje! Linkiu visiems 
Jums Viešpaties palaimos, ge
riausios kloties, stiprios sveikatos ir 
toliau besidarbuojant mūsų Tėvy
nės labui. Nuoširdžiai Jūsų -

St. Vytautas Meška, Birštonas 

KANADOS LIETUVIŲ PARAMA
Nuoširdžiai dėkojame jums, 

mieli Kanados lietuviai, kad rūpi
natės mūsų mokykla - “Lietuvių 
Namai” Vilniuje. Jūsų parama ne
paprastai branginama ir naudinga. 
Norime atnaujinti mokymo kabine
tus, klases, padidinti bendrabutį, 
kad užtektų vietos šį rudenį į se
nuolių Tėvynę grįžtantiems tremti
nių vaikaičiams.

Baigėsi mokslo metai. Įvyko iš
kilmingas mokslo mcų užbaigimas. 
Buvo padeklamuota gražių eilių, 
pašokta linksmų šokių, padainuota 
skambių dainų. Pradėjome ruoštis 
“Lietuvių Namų” 10-ties metų su
kakčiai. Rugsėjo mėn. šiam rengi
niui paskirta visa savaitė. Gaila, jūs 
nebūsite drauge su mumis, bet bū
site mūsų mintyse, gerbiami “Lie
tuvių Namų” rėmėjai. Teatlygina 
jums Aukščiausias.

Su pagarba ir dėkingumu -
A. Rudys, direktorius 

“Lietuvių Namai”, Dzūkų 43, Vilnius

PAŠTO ŽENKLAI
Labai dėkojam visiems Toron

to Lietuvių filatelistų ir numizmati
kų draugijos nariams už didelę pa
ramą mūsų gimnazijos jauniesiems 
filatelistams. Tai tikrai didelė para
ma. Ji skatina jaunimą toliau do
mėtis filatelija.

Balandžio 29 d. mūsų gimnazi
ja šventė įsteigimo 60-metį. Ta pro
ga, šalia kitų parodų, surengė ir 
gimnazijos filatelistai parodą: A. 
Miklovas - “Automobiliai ir Lietu
va”, V. Miklovas - “Lietuvos mies
tai ir miesteliai”, o aš - “Lietuvos 
flora”. Kai gavome siuntą iš Jūsų - 
tai šiems mokiniams paskatinimui 
įteikiau po pincetą, lipduką ženk
lams priklijuoti, retesnių ženklų. 
Kitus ženklus jau baigiu išdalinti 
(dalį retesnių - palieku pąskatinti 
tiems mokiniams, kurie paruoš pa
rodas).

Gegužės 13 d., prie Kelmės 
kultūros centro atkūrėme filatelistų 
klubą. Šiuo metu jo nariais yra 14 
žmonių (4 iš jų - kitų mokyklų 
moksleiviai). Į šį klubą žada įstoti ir 
mūsų gimnazijos jaunieji filatelis
tai. Įsijungėme j gražiausio 1999 
metais išleisto ženklo konkursą: da
lyvavo iš Kelmės per 300 dalyvių.

V. Paulionis, Kelmė

PAGALBA LIGONIAMS
Panevėžio miesto bendrija 

“Artritas” yra visuomeninė organi
zacija, savo veiklą pradėjusi 1990 
m. Savo gyvavimo pradžioje organi
zacija vienijo tik 30 narių. Šiuo me
tu narių skaičius žymiai išaugo ir
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

siekia net 318 žmonių, vienaip ar 
kitaip susijusių su šia liga. Žodis 
artritas - tai bendras terminas, api
bendrinantis galūnių, sąnarių užde
gimu, stuburo ligas bei stuburo 
slankstelių sukaulėjimą ir netgi 
kaulų išretėjimą, vadinamą ostio- 
poroze. 187 nariai, priklausantys 
bendrijai “Artritas”, serga šia liga. 
56 nariai priklauso pirmajai ligos 
grupei, 23 laukia operacijos, o 48 
žmonės, sergantys vienokia ar kito
kia šios ligos forma, buvo operuoti.

Jų pagalbai reikia lėšų. Bendri
jos lėšos sukaupiamos, renkant na
rio mokestį. Bendrija turi savo pa
talpas, tačiau ketinant pilnai įgy
vendinti visą numatytą bendrijos 
programos darbą, trūksta lėšų tiek 
įkuriant reabilitacinį centrą, tiek 
aprūpinant centrą inventoriumi.

Nuoširdžiai prašome lėšomis 
paremti mūsų organizaciją, paremti 
ir pinigais (mūsų adresas ir kodas): 
Lietuvos taupomasis bankas, Pane
vėžio skyrius a.s. Nr. 360001600, 
kodas 60109.

Visuomeninei organizacijai 
“Artritas” vadovauja Birutė Vana
gienė, dirbanti be jokio atlygio bei 
visuomeniniu pagrindu aukodama 
savo laisvalaikį. Jai padeda bei tal
kina ligoninės gydytoja reumatolo- 
gė Violeta Smilgienė ir keletą na
rių, pasišventusių tam darbui.

“Artritas”, Panevėžio bendrija. 
Taupomasis bankas Panevėžio skyrius 

a.s nr. 360001600, kodas 60109.

LAUKIAME PARAMOS
Šilutės neįgaliųjų klubas “Ne

galia” yra visuomeninė nepelno or
ganizacija, kurios įstatai įregistruoti 
1990.X.18 Šilutės rajono savivaldy
bės valdybos sprendimu nr. 432, re
gistracijos pažymėjimas VD 99-34. 
Įmonės kodas 7738406.

Pagrindiniai klubo veiklos tiks
lai - padėti rajono neįgaliesiems 
spręsti bendravimo, integravimosi į 
visuomenę, normalios egzistencijos 
užtikrinimo problemas. Klubo stei
gimo našta su mumis maloniai dali
josi keletas Šilutės įmonių ir pavie
nių asmenų. Tačiau sunki padėtis 
neleidžia mums neįgaliesiems skirti 
tiek paramos, kiek jos reiktų. Todėl 
kol kas esame priversti kreiptis į 
Jus su prašymu paremti besikurian
tį klubą lėšomis ar kita Jums priim
tina forma. Taip pat mums svarbi 
pagalba rūbais, namų apyvokos 
daiktais ir pan., kuriuos dalijame 
klubo remiamiems pagal buities ty
rimo dokumentus (aktus).

Pctras-Vytautas Valasavičius, 
klubo pirmininkas, Nidos g. 9, 

LT-5730 Šilutė, Lithuania

LAIŠKAI DIENRAŠČIUI
“The Toronto Star” paskelbė 

rašinį, kad Boris Birshtein buvo lie
tuvis. Tuomet aš parašiau priekaiš
tą redakcijai, kad to žmogaus nei 
vardas, nei pavardė nelietuviški. Be 
to, jie turėjo žinoti, kad Rusijos ir 
Baltijos kraštų žydai į Kanadą at
vyksta iš Izraelio. Nutylėti šitokį 
faktą tolygu iškraipyti informaciją. 
Tai dar vienas faktas, kaip tenden
cingai apdorojama istorinė tiesa, 
visą purvą suverčiant balso neturin
čiai tautelei. Kitu atveju buvo atvi
rai pasityčiota iš Baltijos valstybių 
reklaminiame puslapyje teigiant, 
kad “iš senų džinsų galima pasida
ryti mažai žinomos Baltijos valsty
bės vėliavą” (“The Toronto Star”, 
1998.III.8). Iš to dienraščio redak
cijos gavau atsakymą, kad panašaus 
turinio laiškas jau buvo anksčiau iš
spausdintas, o manasis perduotas į 
žinių skyrių, idant ta problema ne
pasikartotų.

K. Degutytė, Thornhill, Ont.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos užbaigimo iškilmėse aukštesniųjų lit. kursų mokiniai 
dalyvauja šv. Mišių aukoje. Iš kairės: Aistė Mickutė, Gabrielė Nekrašaitė, Romas Keliačius, Kristina Dziemionaitė, 
Audra Čerškutė, Renata Valaitytė ir mokyt. Onutė Stanevičiūtė

Rašo baigusieji lietuvišką mokyklą
Hamiltono Vysk. M. Valan

čiaus mokyklos 1999-2000 moks
lo metų abiturientai parašė savo 
atsisveikinimo žodžius per mo
kyklos 50 metų šventę.
Stefanija Ericksonaitė (VIII 
sk. abiturientė):

Aštuoneri mokslo metai 
Valančiaus mokykloje buvo la
bai smagūs. Aš esu laiminga, 
kad turėjau labai gerus mokyto
jus. Panelė Loreta buvo mano 
mokytoja septynerius metus ir 
jos klasėje smagiai praleidome 
laiką. Ypatingai man patiko 
žaisti daiktavardžių “bingo”. 
Man labiausiai patiko ruoštis 
Kalėdų eglutei ir projektams. 
Vienais metais paruošiau su sa
vo draugėm projektą apie Vely
kų margučius - buvo smagu ir 
įdomu.
Lina Tirilytė (VIII sk. abitu
rientė):

Metai lietuviškoje mokyklo
je greitai praėjo. Pradėjau mo
kytis Valančiaus mokyklos dar
želyje prieš 9 metus. Prisimenu 
tuos pirmus metus, kai susipaži
nau su savo gyvenimo draugėm 
Krista ir Stefanija. Mokykloje 
išmokau apie lietuvių organiza
cijas ir tautybę. Išmokau įver
tinti laisvę ir supratau svarbą 
antros kalbos. Lietuvybė pasi
liks mano širdyje visados.

Krista Valaitytė (VIII sk. 
abiturientė):

Lietuvių mokykla buvo la
bai smagi ir turiu daug malonių 
prisiminimų. Pirmiausia dėkoju 
savo mokytojom - panelei Onu
tei, Stasiui ir panelei Rūtai. 
Daugiausia laiko praleidau su 
panele Loreta. Mes daug žai
dėm ir daug dirbome. Aš prisi
menu, kad dažnai laimėdavau 
prizą. Lietuviškoje mokykloje 
susiradau tris labai geras drau
ges - Liną, Stefaniją ir Moniką. 
Aš su jom šeštadieniais per per
trauką žaisdavau krepšinį. Mes 
kartu atlikdavome darbus ir kar
tu vaidinome Kalėdų eglutėse.
Gabrielė Nekrašaitė (X sk. abi
turientė):

Aš prisimenu šventes, ypa
tingas keliones, mokytojas ir 
draugus. Prisimenu, kad daina
vau per garsiakalbio sistemą vi
sai mokyklai. Prisimenu savo 
pirmą dieną mokyklos ir visada 
prisiminsiu šią paskutinę dieną
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Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
į ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wost Realty Inc.

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

JUOZAS (JOSEPH)

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.: 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

(Ukrainian

POST BALTIJOSSIUNTINIAI |
v A L S T Y B E S

2985 Bloor St. W., Etobicoke 
(Salia "Paramos" kredito kooperatyvo skyriaus)

❖ siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
❖ pinigų pervedimas (money transfer)
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ maisto siuntiniai
❖ jokių svorio apribojimų
❖ nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų
❖ kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 

namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus: 
TORONTE: "Astra Travel” 416-538-1748, "Via Baltica" 416-767-6210 

HAMILTONE: Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

ir nuostabius draugus. Lietuvių 
kalba ir kultūra įskiepytą ma
nyje amžinai.

Romas Keliačius (XI sk. abitu
rientas):

Pradėjau lietuvių mokyklą 
nuo darželio. Turiu daug gerų ir 
blogų atsiminimų. Susipažinau 
su įvairiais žmonėmis, kurie pa
siliks mano draugais amžinai. 
Per šiuos metus išmokau daug 
lietuvių kalbos. Kai pradėjau 
mokyklą, mažai kalbėjau. Mano 
mokytojos gerai mane mokė, 
bet kažkodėl vis šaukė; nežinau 
kodėl, gal buvau truputį išdy
kęs?! Prisimenu, kad vaidinda
vau Kalėdų eglutėje. Visada 
prisiminsiu savo laiką lietuvių 
mokykloje ir niekada neužmir
šiu savo draugų ir mokytojų!

Renata Valaitytė (XI sk. abitu
rientė):

Turiu daug lietuvių mokyk
los prisiminimų. Turėjau daug 
mokytojų, kurie man labai daug 
padėjo. Pradėjau lietuvišką mo
kyklą, kai buvau labai maža. 
Nelabai atsimenu darželį, bet 
atsimenu savo draugus. Man 
daugiausia patiko dainavimo 
pamokos, kurios vyko iš pat 
ryto. Išmokome daug dainų ir 
pasirodėme per Kalėdų eglutę 
ir Motinos Dienos minėjimą. 
Kiekvienais metais Kalėdų pro
ga paruošdavome vaidinimą, į 
kurį visa mokykla įsijungdavo. 
Pirmais metais vaidinau zui
kutį... paskui nykštuką, angelė
lį, princesę... Sutikau mokyklo
je daug labai gerų draugų. Per 
visus mokslo metus lankiau mo
kyklą su savo mėgiamiausia 
drauge ir pussesere: Audra. Vi
sada pasirinkdavome kartu 
ruošti projektus. Vieną kartą 
pas Audrą iškirpome iš kartono 
didelį Lietuvos žemėlapį. Mes 
apibarstėme ne tik žemėlapį, 
bet ir visą Audros namą! Tas 
turbūt jos mamai nelabai pati
ko, bet projektas pasisekė - ga
vome labai gerą pažymį. Anksti 
rytais buvo sunku keltis į lietu
višką mokyklą, bet buvo verta.

Audra Čerškutė (XIII sk. abitu
rientė):

Sunku tikėti, kad prieš dvy
lika metų aš stovėjau scenoje 
per Kalėdų eglutę kaip snaigė. 
Ketverių metukų amžiaus dai
navau ir šokau ratelyje. Štai 
stoviu šiandien užbaigus litua
nistinius kursus. Per tuos metus 
aš tikrai pajutau, kaip svarbi 
mano lietuviška kilmė ir kaip ji 
praturtina mano gyvenimą. Aš 
prisimenu, kad visą laiką buvau 
pasakotoja vaidinimuose. Visa
da norėjau didesnės rolės, kad 
galėčiau dainuoti ir vaidinti vi
siems. Pagaliau, kai buvau sep
tintame skyriuje, pradėjau bijoti 
vaidinti prieš žmones. Mano

RETINK
Professionals Inc.

Realtor
Sales Associate 

1645 Dundas S! W
Mississai'ta. ON L5C 1E3

IRENA REF
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 270-8840 - įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

Prašau Kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais. Mielai ir sutingai patarnausiu.

N»m<ilran>atnamų|v«r»nlnia»

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 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.

Kęstutis (Ken) Raudys b.a.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 
E-mail: kraudys@idirect.com

Destination Real Estate Inc.

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

When you Buy or Sell Through Ken you could go on a 
free holiday with Reward Air Miles™

mokytojos mane vis vien stūmė. 
Buvo labai sunku, kaip ir baigti 
šiuos kursus.
Kristina Dzemionaitė (XIII sk. 
abiturientė):

650 šeštadienių keliavau 
anksti rytą (su tėvų raginimu) į 
lietuvių mokyklą. Galiu prisi
minti, kiek kartų verkiau ir ne
norėjau keltis, nes mano visos 
kanadietės draugės ilgai miego
jo. Dažnai klausinėdavau: kodėl 
man reikia lankyti mokyklą? 
Dabar aš suprantu: gražiai kal
bu ir rašau lietuviškai. Moku 
Lietuvos istoriją ir geografiją. 
Susipažinau su žymiais lietu
viais, vaidinau Kalėdų eglutėje 
ir dainavau. Mano maloniausi 
prisiminimai yra iš kursų. Man 
didelė garbė būti lietuvaite!
Aistė Mickutė (XIII sk. abitu
rientė):

Jau šiandien mūsų paskuti
nė diena, jau šiandien mes bai
giam lietuvių mokyklą. Čia mes 
praleidome daugelį šeštadienių. 
Šiandien mums yra liūdna atsi
sveikinti. Daugelį metų šešta
dieniais mes susitikdavome su 
savo draugais, mokytojais ir vi
suomet sunkiai dirbome ir iš
mokom vis ką nors naujo. Be 
sunkių studijų, čia mes turėjo
me daug linksmų ir smagių at
siminimų. Šeštadieniais mes 
dainavome, ruošėmės Kalėdų, 
Velykų šventėms. Per metus 
taip pat daug ką aplankėme. 
Pamatėme Anapilį, susitikome 
su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi... Šiandien aš galiu 
garsiai tarti: džiaugiuosi, kad 
daugelį metų paaukojau savo 
šeštadienio rytus lankydama 
Vyskupo Valančiaus mokyklą.

Įvairios žinios
“Das Ostpreussenblatt” Vo

kietijos laikraštis š.m. birželio 3 d. 
paskelbė Hans-Joachim v. Leesen 
komentarą “Pharisaeer” (farizie
jus). Jis rašo, kad Švedijos minis- 
terio pirmininko pavaduotoja 
Hjelm-Wallen, trumpai aplankiu
si Maskvą, mananti, jog Estija, 
Latvija ir Lietuva nebeturėtų il
giau kalbėti apie 1940-41 m. so
vietų įvykdytus nusikaltimus ir 
okupaciją. Mat Švedija viena iš 
pirmųjų buvo pripažinusi Baltijos 
kraštų prijungimą prie Sovietų 
Sąjungos. Vokiečiams įžygiavus į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, 1941 m. 
nukentėję žydai, kurie baltiečių 
nei persekiojo, nei trėmė. Švedi
jos aukšta pareigūnė mano, kaip 
ir Maskva, kad baltiečiai geriau 
rūpintųsi nukentėjusių žydų prob
lemomis, o ne bolševikų nusikal
timais. Apžvalgininkas pastebi, 
kad švedai nori užmiršti, kaip jie 
1945 m. gegužės 8 d. sovietams 
jėga grąžino daugiau kaip 2000 
sužeistų vokiečių ir baltiečių ka
rių. Neutralioji Švedija užsimerkė 
prieš sovietų jėgos vartojimą. 
Švedijos vadovybė ir šiandien dar 
neišduoda tą gėdingą įvykį liudi
jančių dokumentų. (Straipsnį pa
rinko ir atsiuntė Le. Kro.). Snk.

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

“TŽ” leidėjai

Marius E, Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

DENTAL C/XFtE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. («ie) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, ase., llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str a Travel
& Services Ine.

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

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

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

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

VISŲ SKRENDANČIŲ Į LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ DĖMESIUI! 
Vyksta bilietų išpardavimas keliaujantiems suomių linija "Finnair".

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA -V.I.M. Ine.

4134 Dundas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai i Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601

mailto:kraudys@idirect.com


8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2000.VII.4 • Nr.27 (2626)

Prisimenant
a.a. kleboną kun. PETRĄ AŽUBALĮ, 

mirusį prieš 20 metų, šv. Mišios bus aukojamos š.m. 
liepos 8, šeštadienį, 10 vai. ryto Lietuvos kankinių 
šventovėje. Po Mišių įvyks Velionies pagerbimas prie 
kapo. Vaišės Anapilio parapijos parodų salėje.

Ažubalių šeima

TORONTE
Toronto-Mississaugos lietuvių slaugos namų statybos žemės prakasimo iškilmėje kun. EUGENIJUS 
JURGUTIS, OFM, kalba invokacųą. Prie jo - statybos komiteto pirm. R. JUODIS. Kairėje - Etobicoke 
tarybos narė GLORIA LINDSAY LUBY ir kiti pareigūnai, dešinėje - G. LAPIENĖ, Kanados parlamento 
narė SARMITE BULTE, LKB pirm. A. VAIČIŪNAS

H MONTREAL

Anapilio žinios
- Kun. Justinas Aleknavičius, 

kuris studijuoja Romoje, jau yra at
vykęs mūsų parapijon ir vasaros 
atostogų metu talkina savaitgaliais 
visose trijose mūsų šventovėse.

- Nuo ateinančio savaitgalio 
per visą vasarą Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje Mišios bus auko
jamos sekmadieniais 10 vai. ryto, o 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje - 
sekmadieniais 3 vai. po pietų.

- Birželio 29, ketvirtadieni, pa
laidota a.a. Genovaitė Sprainaitie- 
nė, 82 m. amžiaus.

- Liepos 7 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Punsko ansamblis “Jotva” po 
XI Tautinių šokių šventės rengia 
savo koncertą Anapilyje liepos 9, 
sekmadienį, 4 v.p.p. Po koncerto 
bus suneštinė vakarienė Lietuvos 
kankinių šventovės salėje.

- Liepos-rugpjūčio mėnesių 
“Žodis tarp mūsų” knygelių laida 
jau platinama sekmadieniais para
pijos salėje.

- Anapilio parapijos knygyne 
galima įsigyti Antano Šileikos kny
gą “Buying on Time” ir žurnalo 
“Laisvės kovų archyvas” nr. 27. 
Taipgi galima įsigyti naujų Lietuvos 
žemėlapių

- Vysk. Juozas Preikšas prašo 
paramos Panevėžio vyskupijos kun. 
A. Lipniūno jaunimo kultūros cent
rui, kuris rūpinasi vyskupijos katali
kiškąja veikla, ruošia evangelizaci
jos dienas, Šv. Rašto kursus, orga
nizuoja maldos grupes, Kryžiaus 
kelius, naktines Švenčiausiojo ado
racijas, tautinių bei religinių datų 
minėjimus, platina religinę spaudą ir 
rengia jaunimui vasaros stovyklas.

- Mišios liepos 9, sekmadienį: 
9.30 v.r. už Morkūnų šeimos miru
sius; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 10 v.r. 
už Čepų ir Kalpokų mirusius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje 3 v.p.p. 
už a.a. Viktorą Nemūrą.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 2, sekmadienį, svetai

nėje pietavo 245 asmenys. Svečių 
knygoje pasirašė - R. Lapėnaitė iš 
Otavos, R. Kasiulytė iš Vilniaus, J. 
ir J. Biliūnai iš Mentor, Ohio, A. ir 
T. Gečiai iš Filadelfijos, R. Aršaus- 
kas ir K. Kunevičius iš Montrealio, 
P. Radvila iš Port Alberni, BC. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN pirmininkas E. Steponas.

- LN valdybos posėdis - liepos 
27 d.

- Liepos 5 d., 12.30 v.p.p. įvyks 
LN vyrų būrelio posėdis.

- LN moterų būrelis kartu su 
Vasagos moterų būreliu Gerojo 
Ganytojo patalpose (Vasagoje) 
š.m. rugpjūčio 13 d. rengia popietę 
su programa, vaišėm ir turtinga lo
terija. Visus kviečiame gausiai daly
vauti ir paremti Slaugos namų 
fondą.

- Liepos 9 d., 1 v.p.p. “Boyd 
Conservation” parke rengiama tra
dicinė Lietuvių Namų ir “Atžaly
no” gegužinė. Programoje įvairūs 
sportiniai žadimai, loterija. Bus ga
lima pasivaišinti maistu ir gėrimais. 
Autobusas išvyksta nuo Lietuvių 
Namų ir “Vilniaus” rūmų 12.30 
vai., sugrįš 5.30 v.v. Rengėjai - LN 
vyrų būrelis ir “Atžalynas”. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. Dėl 
papildomos informacijos prašome 
kreiptis į LN raštinę tel. 532-3311.

- Toronto Lietuvių Namų poil
sio stovykla, rengiama Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje “Kretinga” 
Vasagoje įvyks rugpjūčio 12-19 d.d. 
Dėl platesnės informacijos skam
binti E. Steponui tel. 416-622-5896, 
A. Sukauskui tel. 416-614-7739 ar
ba E. Bartminui tel. 416-249-0490.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis, liepos 7, yra 

mėnesio pirmasis. Pirmais mėnesio 
penktadieniais 7 v.v. vyksta Šv. va
landa ir Mišios. Seneliai ir ligoniai 
lankomi namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus. Jei kas norėtų, 
kad kunigas aplankytų, prašom pra
nešti klebonijos raštinei.

- “Žodis tarp mūsų” - knyge
lės liepos ir rugpjūčio mėnesių yra 
padėtos šventovės prieangyje. Jose 
yra kasdieniai trumpi ir praktiški 
mąstymai pagal vieną dienos Mišių 
skaitinį. Kaina $5.

- A. a. kun. Steponas Ropolas, 
OFM, kadaise dirbęs šioj parapijoj, 
mirė St. Petersburg, FL, ir birželio 
30 d. buvo palaidotas Bruklyne Šv. 
Jono kapinėse lietuvių pranciškonų 
sekcijoj. Taip pat birželio 30 d. 
palaidotas parapijietis a.a. Antanas 
Domeika, 'll m. Paliko dukterėčią 
Eleną Šiurnienę Kanadoj bei brolį 
ir dvi seseris Lietuvoje.

- Santuokai ruošiasi Stephanie 
Lacktin ir Kevin Morris.

- Pradedant liepos 8 d. “Kre
tingos” stovyklavietėj, Vasagoj, 
sekmadieniais 11 v.r. bus aukoja
mos Mišios, į kurias kviečiami ir 
apylinkėj gyvenantys lietuviai.

- Liepos 9 d. “Kretingos” sto
vyklavietėj prasideda lietuvių vaikų 
dviejų savaičių stovykla. Registruo
jami vaikai nuo 9 v.r. iki 11 v.r. Jų 
didysis laužas į kurį kviečiami tėve
liai ir svečiai, bus liepos 15 d. Kad 
nesusitrukdytų stovyklos programa, 
svečiams vartai bus atidaromi tik 
6.30 v.v. Lietuviškai nekalbančių 
lietuvių kilmės vaikų stovykla vyks 
liepos 23-rugpjūčio 5 d.d. Jų didysis 
laužas bus liepos 29 d. Per visas 
stovyklas kapeliono pareigas visą 
vasarą eis kun. E. Putrimas. Abi 
stovykfas su savo komitetu organi
zuoja Lina Kuliavienė - 766-2996.

- Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 5-12 d.d. Ją organi
zuoja Virginija ir Linas Zubrickai - 
767-9066. •

- Pagal pardavimo sutartį iš 
dabartinių parapijos pastatų reikės 
išsikelti š.m. gruodžio 15 d. Persi
kėlimo komitetai jau planuoja, kaip 
išparduoti kai kuriuos dabartiniuo
se pastatuose esančius daiktus, nu
mato ir visą persikėlimo eigą.

- Mišios sekmadienį, liepos 9:
8.15 v.r. už a.a. Emiliją Karečkaitę;
9.15 v.r. už a.a. Mariją ir Joną 
Gegužius; 10.15 v.r. už a.a. Joną 
Zuloną, už a.a. Joną Didžbalį, už 
a.a. Oną Grigaravičienę; 11.30 v.r. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- XI-tosios Tautinių šokių 

šventės proga muziejų aplankė 
daug svečių iš JAV rytinių valstijų - 
Pensilvanijos, Conneticut’o, New 
Jersey ir kt. Tai XX šimt. pradžioje 
emigravusių lietuvių palikuonys, 
kurie nebekalba lietuviškai, bet la
bai domisi lietuvių kultūra ir ieško 
žinių apie Lietuvą.

- Muziejaus vedėja dr. R. Ma
žeikaitė liepos 9 - 19 d.d. bus išvy
kusi į mokslinę konferenciją Angli
joje, tačiau muziejus veiks įprastom 
valandom.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: S. Čepas - $1000 ($2000), R. 
Juodis - $15.21 ($1200.13), S. Kuz
mickas - $500 ($1280). Po $100 au
kojo - A. T. Sekoniai ir K. V. Ga- 
pučiai ($720). Slaugos namų vajaus 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už nuoširdų dosnumą ir para
mą Slaugos namams. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 

.St. W. Toronto Ont. M6P 1A6.

Į Toronto lietuvių slaugos namų statybos žemės prakasimo iškilmę susirinkęs tautiečių būrys

N.P.M. seselės, dalyvavusios 
Putname išeivijos vyresniosios sese
lės rinkimuose, pranešė, kad sekan
čiai kadencijai perrinkta seselė 
Paulė Savickaitė. Montrealiečiai 
džiaugiasi, nes ji, ilgą laiką anks
čiau čia buvusi, įsigijo daug nuošir
džių bičiulių.

Brazilijos lietuviai, tautinių šo
kių šokėjai, atvykę į XI-ąją Tauti
nių šokių šventę Toronte, pasiryžo 
pamatyti daugiau Kanados. Birže
lio 24, šeštadienio vakare dvidešimt 
šokėjų pasiekė Montrealį. Jie atvy
ko iš Otavos. Kadangi jų atvykimas 
buvo staigmena, todėl gana daug 
vargo turėjo Irena Valkauskienė, 
kol surado visiems nakvynes. Sek
madienį po pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje svečiai aplankė Notre 
Dame baziliką, Šv. Juozapo orato
riją, senamiestį, požeminius preky
bos centrus. Juos vedžiojo I. Val
kauskienė ir Lilė Gedvilaitė. Vaka
rop jie išvyko iš Montrealio, norė
dami dar daugiau pamatyti Ka
nados.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresan važiuojantiems “Litas” 
yra sudaręs $1,600 fondą. Suintere
suoti gali kreiptis į “Lito” vedėją 
Bruno Bulotą tel. 514-766-1891 iki 
liepos pabaigos.

“Lito” valdyba ir revizijos-eti- 
kos komisija pasiskirstė pareigo
mis. Valdyba liko tokia pati - pirm. 
Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė, vi- 
cepirm. Paul Rutkauskas, sekr.

Arūnas Staškevičius, valdybos na
riai Rimas Jurkus ir Gytis Vazalins- 
kas. Revizijos-etikos komisijos na
riai pasikeitė pareigomis - pirm. 
Joana Adamonytė, sekr. Lynn Zen- 
ka-Goodwin ir narys Alfredas Pali- 
šaitis.

Albina ir Juozas Išganaičiai 
birželio 26 d. artimųjų tarpe at
šventė vedybinio gyvenimo 60 metų 
sukaktį. Nuo lietuviško gyvenimo 
nesitraukė, o be to dar ilgus metus 
abu priklausė Aušros Vartų parapi
jos chorui.

Regina Piečaitienė, Lietuvoje 
išbuvusi beveik šešerius metus, bai
gė ten darbą. CIDA (Canadian In
ternationa] Development Agency) 
tiki, kad Lietuvoje kredito unijos 
jau gali vienos pačios tvarkytis ir 
todėl nutraukė šio projekto finan
savimą. Jį vydydavo Desjardins fe
deracijos tarptautinis skyrius. Pra
dėjus iš nieko, dabar liko 25 kana
diečių pagalba įsteigtos neblogai 
veikiančios kredito unijos. Šalia to 
ir amerikiečiai, pagal panašų pro
jektą, įsteigė 11 kredito unijų. Re
gina birželio pabaigoje panašioms 
pareigoms bent metams išvyko į 
Vietnamą.

Jungtuvėms rengiasi Mary 
Anne Givis su Eric Ariel Abre.

Austos Vartų parapijos 50 me
tų sukakčiai paminėti yra išleisti 
gražūs atvirukai. Jie gaunami “Rū
tos” klube, spaudos kioske ir pas 
parapijos tarybos narius. B.S.

JONAS SLIVINSKAS, Toronto “Vilniaus rūmų” administratorius, priima 
dovaną ir sveikinimą iš tuose rūmuose gyvenančių pensininkų, suruošusių 
jam malonią staigmeną 55-tojo gimtadienio proga

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę trečiadienį, liepos 12, 11 
v.r. iki 4 v.p.p., High Parke 
(ploto nr. 14) įvažiavimas iš 
Bloor gatvės. Bus šilti pietūs 
(viščiukas) ir kiti priedai. Bilietų 
kaina $8. Bilietus galima įsigyti 
pas St. Kuzmicką tel. 416 763- 
1351, A. Dobienę tel. 416 769- 
7550 arba raštinėje tel. 416 762- 
1777.

Gautas pranešimas, kad šių 
metų Lietuvos gausių šeimų 
pagerbimas ir apdovanojimas 
įvyks liepos 23 d., 2 v.p.p. 
Kauno miesto savivaldybės sa
lėje. Šeimos, norinčios gauti pa
ramą, turi būti lietuvių kilmės, 
auginančios 3-5 vienų tėvų 
vaikus; jos turi pateikti dvi pa
žymas - gaunamą paramą iš 
miesto ar rajono rūpybos įstai
gos ir iš vietos seniūno apie 
turimą turtą. Abi pažymas rei
kia išsiųsti iki š.m. birželio 30 d. 
šiuo adresu: J. P. Kedys, Krivių 
g. 19a - 6, 2007 Vilnius. Iš viso 
bus apdovanojama 15 šeimų po 
1,500 Lt. J. P. Kedys yra “Talka 
lietuvių tautai” įsteigėjas ir dau
giavaikes šeimas remia savo as
meninėmis lėšomis.

PLB valdybos pirmininko 
Vytauto Kamanto pranešimu, 
žurnalo “Pasaulio lietuvis” pus
lapiai jau yra matomi ir interne
te. Tų puslapių tvarkytojas Pra
nas Pranckevičius kviečia visus 
pasinaudoti šia greitosios infor
macijos technika. Reikia tik 
atsidaryti: www.pasauliolb.org. 
Puslapiai kas savaitę ar kas ke
lios savaitės yra papildomi nau
jausiomis žiniomis. Žiūrėti, kas

Kviečiame visus į Punsko šokių grupės

koncertus, kurie įvyks:
Hamiltone, Jaunimo centre, liepos 8, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Anapilio didžiojoje salėje, liepos 9, sekmadienį, 4 v.p.p.

Įėjimas $8. 
PO KONCERTO PARAPIJOS SALĖJE BUS SUNEŠTINĖ VAKARIENĖ, 
MOKAMAS BARAS, ŠOKIAI, GROJANT VACLOVUI POVILONIUI BEI 

JAUNATVIŠKAI “DISCO” MUZIKAI.

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio valdyba

LN vyrų būrelio ir “Atžalyno”

GEGUŽINĖ
įvyks š.m. liepos 9, sekmadienį, 1 v.p.p.

“Boyd Conservation “ parke
Pelnas skiriamas Slaugos namų statybai. Autobusas išvyksta 

nuo LN ir “Vilniaus rūmų” 12.30 v.p.p., grįžta 5.30 v.p.p.
KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI

PAčlŲ PRISKINTOS ARBA JAU 

PARUOŠTOS PARDAVIMUI
FARM

BRAŠKĖS
8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus nuo 

Markham Rd. (Hwy. 48)
TEL. 905 294-3275

Mūsų vyninė “ESTATE WINERY” turi 35 rūšis vyno - 
vaisių, vynuogių ir “ice wine”

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAM E už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių.
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.
Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

yra pirmo puslapio apačioje - 
“Naujienose”.

XI-toji Lietuvių tautinių 
šokių šventė, sudaryta iš įvairių 
renginių, praėjusį savaitgalį, bir
želio 30 - liepos 2 d.d., sutrau
kusi tūkstančius tautiečių, dar 
kartą parodė, kad lietuviškojo 
išeivijos gyvenimo kultūrinis bei 
tautinis tęstinumas yra išlaiko
mas. Pradedant penktadienio 
vakaru per abi savaitgalio die
nas Toronte ir Mississaugoje 
vyko: šventės ir tautodailės pa
rodos atidarymas, jaunimo šo
kiai, susipažinimo vakaras, Mi
šios, pagrindinis renginys - tau
tinių šokių koncertas ir pabaigai 
iškilmingas pokylis. Liepos 3, 
pirmadienio vakare, Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje at
skirai dar pasirodė iš Lietuvos 
atvykę ir šventėje dalyvavę vie
netai, atlikę išleistuvių koncertą 
“Namolio į tėvynę”, kuriuo su
sidomėjimas buvo taipgi didelis. 
Šventę surengė Kanados ir JAV 
lietuvių bendruomenės, Lietu
vių tautinių šokių institutas ir 
rengimo komitetas, vadovauja
mas Ramūnės Sakalaitės-Jonai- 
tienės ir Vinco Piečaičio. Šokių 
programą paruošė, koordinavo 
ir jai vadovavo meno vadovai 
Rita ir Juozas Karasiejai. (Pla
čiau kt.. nr.)

Kanados lietuvių bendruo
menė nuoširdžiai dėkoja “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
7,000 dolerių auką.

Sveikindami dr. Česių ir 
Joaną Kurus bei dr. Petrą ir 
Ireną Lukoševičius jų 50-ties 
metų vedybų sukakties proga. 
Jonas ir Bronė Lukoševičiai 
(Montreal) atsiuntė $100 auką 
“Tėviškės žiburiams” paremti.

Šventųjų metų giesmių 
šventei “Kristui gieda Lietuva” 
$100 aukojo K. E. Gapučiai.

A. a. Aleksandrui Stančikui 
mirus, užjausdama jo žmoną ir 
artimuosius, Zuzana Lember- 
tienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

J. Brencienė iš Plungės, 
“Tėviškės žiburių” skaitytoja, 
atsiuntė gražų Lietuvos gamtą 
vaizduojantį atviruką, kuriuo 
sveikina “TŽ” darbuotojus 50 
m. sukakties proga, linkėdama 
“daug skaitytojų, puikių rėmėjų 
ir kūrybinių minčių leidyboje”.

Laiške iš Lietuvos 54 metų 
moteris rašo “TŽ” redakcijai, 
kad norėtų atvykti Kanadon pri
žiūrėti vaikų šeimose, senelių, 
slaugyti ligonių. Reikia iškvieti
mo. Jos adresas: E. Rimkūnie- 
nė, Pasvalio rajonas, Krinčinas, 
Vienažindžio g. 14, Lithuania.

Tautietė iš Lietuvos, medi
kė, 47 m. amžiaus, išsituokusi, 
laiške “TŽ” redakcijai rašo ieš
kanti rimto užsieniečio draugys
tei, o gal ir rimtam gyvenimui. 
Rašyti adresu: Regina Zabulie- 
nė, Šeškinės 71 - 20, Vilnius 
2010, Lithuania.

A. a. Aleksandrui Stančikui 
mirus, buvę nepriklausomos 
Lietuvos karininkai, jų šeimos ir 
draugai, užjausdami velionies 
žmoną Zuzaną, dukras Živilę su 
šeima ir Rūtą su vyru, žurnalui 
“Kardas” paremti aukojo: $35 - 
E. Vidmantai; $30 - G. Vid
mantas, S. Markauskas; $25 - P. 
Sakalas, Z. Stančikienė; $20 - 
B. Sapijonienė, J. Poška. E. Šle
kys, H. Stepaitis, S. Markaus
kienė, M. Tamulaitienė, D. Ba- 
tūrienė, R. Slavickas, G. L. Ma
tukai. B. O. Sergančiai; $10 - A. 
Arūnienė, A. T. Sekoniai. M.P.

Jonines surengė “Vilniaus” 
rūmų pensininkai-kės birželio 
23 d., 4.30 v.p.p. Dalyvavo apie 
90 žmonių. Susėdus prie pa
puoštų stalų, buvo pagerbti čia 
gyvenantys penki Jonai. Prisi
minta ir Vandos vardo diena. 
Visiems jiems sugiedota “Il
giausių metų”. Rūmų gyvento
jos suvaidino “Savaitės dienas”, 
sukėlusias daug juoko; P. Noru- 
šienė paskaitė iš savo kūrybos 
apie Jonus ir Vandas. Renginio 
iniciatorės - S. Dervinienė ir 
Vanda Rupkalvienė. Pastaroji 
padėkojo visiems už atsilanky
mą. O dalyviai dėkingi rengė
joms. Pr. N.

Organizacija “Aid to the 
Church in Need”, vadovaujama 
kun. Werenfried van Straten 
Belgijoje, kasmet visame pasau
lyje surenka milijonus dolerių 
religinei šalpai įvairiuose kraš
tuose. Iš “TŽ” gauto minėtos or
ganizacijos žiniaraščio “Mirror” 
matyti, kad ji 1999 m. sutelkė 
per 70 milijonų dolerių. Dau
giausia aukų gauta Prancūzijoje 
ir Vokietijoje. JAV ir Kanada 
priklauso prie mažiausiai auko
jusių. Iš sutelktos sumos reli
ginei šalpai 139-se pasaulio 
kraštuose išdalinta per 57 milj. 
dol. Estijai teko $50,634, Lat
vijai - $125,042, Lietuvai - 
$589,401.

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

PARDUODAMAS gerai išlaikytas 
2 miegamųjų butas Kaune, Kęstu
čio g. 87-10, ketvirtame aukšte. 
(Prie teatro.) Kaina $29,500 (J/LV). 
Teirautis telefonu Kaune (001-370- 
7) 229-750.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893 
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico ca

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

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

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.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERA 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
(pager) (416) 609-5108

http://www.pasauliolb.org

