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Didieji ir mažieji
Jei šiandien Lietuva būtų Vytauto Didžiojo laikų 

dydžio, turbūt priklausytume aštuonių didžiųjų grupei, 
kuri praktiškai valdo visą pasaulį. Dar taip neseniai for
malaus didžiųjų ir mažųjų grupavimo nebuvo. Dabar - vi
sai kas kita. Tame pačiame aukštyje plevėsuojančios prie 
Jungtinių Tautų pastato visų nepriklausomų valstybių vė
liavos toli gražu lygybės nesimbolizuoja.

D
IDIEJI draugauja su didžiaisiais, nepaisydami 
valstybinių santvarkų skirtingumo, juo labiau - 
ideologinių. Draugysčių pagrindas - karinė bei 
ekonominė jėga, technologinė pažanga ir turtas. Mažieji 

ieško būdų ir progų, kur ir kaip šlietis, kad užsitikrintų 
valstybinį saugumą ir bent minimalų ekonominį pastovu
mą gaminių eksportu bei paramos ir paskolų lengvato
mis. Išskirtinis didžiųjų dėmesys krypsta į tas šalis, kurios 
turi svarbių strateginitj taškų, naudingų jiems bet kuriuo 
metu. Tokios mažosios valstybės jau vien tik savo buvimu 
atlieka didiesiems priimtiną vaidmenį. Šiuo atžvilgiu Bal
tijos kraštai Europoje yra bene pačioje blogiausioje padė
tyje. Strateginiu požiūriu jie gal truputį svarbūs Rusijai, 
kurios balticčiai nenori. Užtat natūraliai krypstame į Va
karus, ieškodami ten rinkų ir globos. Stengiamės, kad 
Rusijos strateginiai planai ir senasis rusų imperinis galvo
jimas nekeltų nepriklausomybei grėsmės. Todėl ir Balti
jos valstybių siekiai šiandien aiškūs - tapti Šiaurės Atlan
to sąjungos (NATO) narėmis, kad nebūtume vieni ir am
žinai nesaugūs. Ar pavyks mums šitą užsitikrinimą išsiko
voti, parodys netolima ateitis. Taipgi ateitis parodys, ar 
tas užsitikrinimas nėra per daug optimistiškas, kai didieji 
draugauja su didžiaisiais, kai pasaulio gėrybių pasidalini
me - jų pardavime ir pirkime - įvykiams nepalankiai 
klostantis, nei sutarčių parašai, nei gražūs pažadai, nei 
pagaliau sąžinė nedaug ką bereiškia. Aštrios jėgų sandū
ros visa tai vienu pūstelėjimu naikina. Todėl suprantami 
balsai, kurie siūlo ir drąsina pirmiausia pasitikėti savo jė
gomis, o ne tarptautinėmis sąrangomis, esamomis, bet ne 
būtinai būsimomis.

G
ALI kilti klausimas, ką gi reiškia pasitikėti savo 
jėgomis? Kur jos? Kokios jos? Kur yra tų jėgų iš
takos, į ką jos atremtos ir kodėl? Dar taip nese
niai į tokius ir panašius klausimus būtų buvę nesunku at

sakyti, būtent - savoji jėga yra tėvynės meilė, tautoje 
diegta per kartų kartas, gyva, deganti ir įpareigojanti be 
jokių išlygų. Šiandien smarkiai besikeičiančių nuotaikų ir 
pagrindinių pažiūrų sūkuriuose vargu ar būtų suprastas ir 
nuoširdžiai priimtinas toks atsakymas. Mat tauta ir tėvynė 
palengva tampa kažkokiais senžodžiais, tik prieškarinių 
žmonių kartojamomis sąvokomis, kurios nedaug ką be
reiškia “platesnių pažiūrų” ar kosmopolitinių poveikių 
žmonėms, ypač jaunimui, kuriam jau nuo pirmtįjų mo
kyklos klasių diegiami “modernūs” pakaitalai - valstybin
gumas, pilietiškumas. Tai platoka ir vis platėjanti progra
minė apimtis. Diskutuojant apie Europos mažųjų tautų, 
taigi ir lietuvių, vietą tarptautinės kultūros poveikiuose, 
randama, kad vyksta tylus, bet įtakingas užmojis sklei
džiant kosmopolitines idėjas, tirpdyti mažąsias tautas, kai 
tuo tarpu didžiosios jėgos savo tautiečius, kur jie begy
ventų, visais būdais remia, gina, užstoja ir skatina nepasi
duoti. Pvz. rusai Latvijoje, lenkai Lietuvoje, vokiečiai 
Klaipėdos krašte. Iš to peršasi išvada, kad tautiškumo, 
kaip atgyvento reiškinio, niekinimas ir vietoj jo propaguo
jamas pilietiškumas, tėra didžiųjų tautų sumanymas 
“švelniu” būdu mažąsias tautas tirpdyti per kultūrą ir 
skleidžiamas “moderniąsias “ idėjas. Praradę savo tautinį 
tapatumą jokių atsparos taškų nebeturėtume ir tada susi
lieti su kitais (žinoma, didesniais kaimynais) tebūtų laiko 
klausimas. Užtat reikia džiaugtis ir atitinkamai įvertinti 
faktus bei pastangas, rodančius, kad tautoje dar netrūksta 
ir “senovinių” pažiūrų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje
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Smarkus viesulas Albertoje
Pine Lake vasarvietėje, Al

bertos provincijoje, netoli Red 
Deer miestelio, liepos 14 dieną 
staiga susiformavęs viesulas nu
niokojo Green Acres stovyklau
tojų parką, kuriame buvo apsi
stoję apie 430 automobilių su 
gyvenamomis priekabomis. Per 
keliolika minučių viesulas rovė 
medžius, vertė automobilius, 
draskė jų priekabas, kai kurias 
nustūmė į ežerą, apgriovė va
sarnamius vieno kilometro plo
čio ir 20 km ilgio ruože. Žuvo 9 
žmonės ir apie 100 buvo sun
kiau ar lengviau sužeisti (du iš 
jų netrukus mirė ligoninėje). 
Vėjo suktukas viesulo centre 
siekė 300 km/val. greičio (F3 
tornado klasifikacija) ir, liudi
ninkų pasakojimu, atūžė kaip 
didžiulis garvežys. Netrukus po 
nelaimės atvyko greitoji pagal
ba, policija, vėliau buvo iškvies
tas pagelbėti ir kariuomenės da
linys, bet dar ilgai negalėjo nu
statyti aukų skaičiaus, nes nie
kas tiksliai nežinojo, kiek žmo
nių parke buvo apsistoję. Narai 
kitą dieną ežere pradėjo ieškoti 
galimų žmonių aukų tarp nu
skandintų priekabų. Provincijos 
premjeras R. Klein ir vėliau 

min. pirmininkas J. Chretien, 
aplankę nelaimės ištiktą vieto
vę, stebėjosi viesulo padariniais. 
Tokios smarkios audros Alber
toje yra retos: paskutinioji 1987 
metais, palietusi irgi mobilių gy
venviečių parką netoli Edmon- 
tono. Tada žuvo 27 žmonės ir 
apie 300 buvo sužeisti.

Guelph, Ontario, dar ne
praėjus nė savaitei po nuosto
lingo viesulo Albertoje, buvo 
nuniokotas kito stipraus viesu
lo. Laimei, žmonių aukų nebu
vo, bet 200 km/val. vėjo suktu
kas padarė gana daug žalos na
mams ir medžiams.

Princas Edvardas, jauniau
sias karalienės Elzbietos II sū
nus, su žmona Sofija liepos 14 
atvyko trumpam vizitui į Kana
dą. Pirmąsias tris dienas jie pra
leido Prince Edward Island pro
vincijoje, sraigtasparniu aplan
kydami visą eilę didesnių ir ma
žesnių vietovių, kur jie buvo la
bai šiltai priimti. Visur jie sten
gėsi pabendrauti su gana gau
siai susirinkusiais žmonėmis bei 
dalyvauti jų garbei surengtose 
viešose iškilmėse bei iškilmin
guose pokyliuose. Iš PEI pro-
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Lietuva tarp Baltijos valstybių
KAZYS BARONAS, Vokietija

1992 m. Vokietijos-Danijos 
sumanymu buvo įsteigta Balti
jos jūros valstybių taryba. Jai 
priklauso Vokietija, Danija, Is
landija (?), Norvegija, Švedija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, 
Rusija. Nuo š.m. liepos mėn. 
pirmininkavimą perėmė Vokie
tija. Jos kancl. G. Schroeder pa
reiškė, kad Baltijos erdvė preky
bos atžvilgiu yra svarbesnė už 
JAV. Tad Vokietija turės ne 
vien tik žodžiais, bet ir veiks
mais parodyti šios erdvės svarbą 
Europoje. Taip pat Vokietija 
turi siekti demokratijos įgyven
dinimo, savo sparnais apimda
ma visas Rytų valstybes. Po aš- 
tuonerių metų pastebėta dina
miška prekybos ir pramonės 
plėtra Baltijos erdvėje, aiškiai 
matant skirtumą tarp Rusijos ir 
Baltijos valstybių.

Prie Vokietijos pirmininka
vimo svarbiausių darbotvarkės 
klausimų priklauso Rytų ir Va
karų Europos valstybių pragyve
nimo sulyginimas, gamtos ap
saugos bei prekybos finansavi
mas, nes Europos s-gos tam 
skirti pinigai yra jau išleisti. Vi
duržemio jūros valstybės (Ispa
nija, Graikija) bijo, kad dabar, 
pirmininkaujant Vokietijai, ES 
visas savo jėgas skirs Baltijos 
erdvei. Be to, Baltijos valstybės 
tikisi dar didesnės Vokietijos 
paramos, jungiant jas į ES. Taip 
pat Vokietijos opozicija laukia, 
kad Vokietijos vyriausybė į Bal
tijos erdvės tarybą įjungs Kara
liaučiaus sritį. Kodėl? Juk tary
bai priklauso Rusija! Atrodo, ji 
taryboje norėtų gauti dar vieną 
balsą! Pasirodė, kad Karaliau
čiaus un-te bus įsteigtas Euro 
fakultetas, kuriame bus nagri

ISLAND

TiORWEGI

DANĖM,

‘(ni'Russland)

Baltijos jūros valstybių tary bos narės, pažymėtos tamsesne spalva

nėjami ES klausimai. Be to, Ru
sija numato Karaliaučiaus sritį 
paversti prekybos tiltu tarp Ry
tų ir Vakarų Europos.

Miuncheniškis dienraštis ra
šė, kad Rusija yra “sunkus” 
partneris. Panaudojus Vokieti
jai Baltijos tarybą politiniams 
tikslams, Maskva, L Ivanovo žo
džiais, iš anksto perspėjo: atsi
radus Grenlandijos saloje JAV 
gynybos raketoms ar Danijoje 
radaro tinklui, Rusija tuoj pat 
pasitrauktų iš tarybos.

Vokietija ir baltiečiai
Vokietijos kanclerio trijų 

dienų viešnagė Baltijos valsty
bėse susilaukė didelio Vokieti
jos žiniasklaidos dėmesio. Ko
mentarai buvo išspausdinti 
dienraščiuose, savaitraščiuose, 
nagrinėti radijo žiniose bei tele
vizijoje. Dalį esu aprašęs “TŽ”.

Šį kartą norėčiau skaityto
jus supažindinti su įtakingo 
Hamburge leidžiamo “Spiegei” 
laikraščio pastabom. Tiesa, au
torius Olaf Ihlaų (jis yra užsie
nio žinių bendfhdarbis) liečia 
daugiau Estiją ir Latviją, tačiau 
jo komentarai netiesiogiai liečia 
ir Lietuvą.

Kanclerį kelionėje lydėjo 
Šlezvigo-Holšteino krašto min. 
pirmininkė Heide Šimonis. Ją 
užpykdė 71 m. nekantrus Esti
jos prez. L. Meri, kurį H. Šimo
nis pavadino... prievartautoju! 
Esto oficialus pasikalbėjimas su 
kancleriu truko tik pusvalandį, 
nes L. Meri nuomone nėra 
prasmės ilgiau kapstytis praei
ties istorijoje (kancleris priminė 
vokiečių įtaką Estijoje, Hanzos 
prekybą, K.B.).

Iš pasikalbėjimo jis išėjęs iš
kėlęs nosį (“schnippisch”). Jo 
oficiali kalba iškilmingoje vaka

rienėje buvo labai trumpa, su
daryta iš kelių šiurkščių, neman
dagių sakinių. Prezidento nuo
mone, Estija jau 2003 m. yra pa
siruošusi įsijungti į ES. Vokieti
ja ją remsianti, o Baltijos jūra, 
kaip Hanzos laikais, bus nuo 
vandenyno atskirtos marios. To 
tikisi ir kancleris. Deja, jis nega
lįs nustatyti laiko.

Estijos prez. L. Meri yra nu
sivylęs vokiečiu, nes jo kalbos 
tekstą jis gavęs anksčiau. (L. 
Meri yra Estijos diplomato sū
nus, prieš karą lankęs vokišką 
mokyklą Berlyne, be jokio ak
cento kalba vokiškai, K.B.). 
Kanclerio kalbą Estijos parla
mente atstovai palydėjo manda
giai paplodami, be didelio entu
ziazmo.

Po dešimties nepriklauso
mybės metų Baltijos valstybių 
garvežys į Vakarų pasaulį aiš
kiai prarado greitį. Įjungimas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos į 
ŠAS (NATO) gerokai nutolo. 
Bijoma Maskvos provokacijos. 
ES narystė eina vėžlio žingsniu. 
Tiesa, Vokietija Baltijos vals
tybėms eina advokato pareigas, 
tad kancleris dar kartą užtikri
nęs, kad lietuvių, latvių ir estų 
baimės neturi jokio pagrindo.

Latvijos prezidentė
Latvijos prez. Vike Freiber- 

ga Vokietijos kanclerį apipylė 
tik komplimentais. Vokietija 
buvo griuvėsiuose, ją mačiusi 
kaip kūdikis bėgdama su tėvais 
nuo Raudonosios armijos. Šian
dieną Vokietija yra pavyzdys ir 
net gal ūkinis stebuklas dauge
liui valstybių. Bet ir Baltijos 
valstybės, įvykus krizei Rusijoje, 
tik dvejų metų laikotarpyje žen
gė didelį žingsnį pirmyn. Balti
jos valstybėms Vokietija yra 
svarbiausias prekybos kraštas. 
Vokietija į Baltijos erdvę ek
sportuoja keturis kartus dau
giau prekių kaip į Japoniją.

Laikraštis išspausdino Balti
jos valstybių 1999 m. BVP len
telę. Estijoje 1.4 milj. gyventojų, 
metinės gyventojo bruto paja
mos siekė 3,730 tūkst. dol., Lat
vija - 2.4 milj. gyv. pajamos 
2,576 dol., Lietuva - 3.7 milj. 
gyv., pajamos 2,880 dol., Vokie
tija, 80 milj. gyv., pajamos - 
25,556 dol. Kai kurių neturtingų

(Nukelta į 2-rą psl.)

Apdovanojimai
Karaliaus Mindaugo karū

navimo - Lietuvos valstybės 
dieną, liepos 6, prezidentūros 
Baltojoje salėje daugiau kaip 
dviem šimtam Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei nusipelniu
sių žmonių buvo įteikti atkurti 
Lietuvos nepriklausomybės de
šimtmečio (1928 m.) medaliai. 
Kaip ELTA pažymi, pirmasis ir 
vienintelis iš prezidento V. 
Adamkaus rankų medalį gavo 
seimo pirm. V. Landsbergis. Ki
tiems medalius įteikė tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietu
vaitės.

Susirinkusieji gausiais ploji
mais sutiko medaliu apdovano
tą poetą Justiną Marcinkevičių. 
Medalį gavusį buvusį preziden
tą Algirdą Brazauską prez. V. 
Adamkus pasveikino keliant 
šampano taures. Pranešime 
skelbiama, kad septyni žmonės 
atsisakė Nepriklausomybės me
dalių, prezidentui adresuotame 
pareiškime pabrėždami bailią 
šalies vadovo laikyseną, vienodą 
aukų ir kalaborantų vertinimą, 
besielį požiūrį į rezistentus. Me
dalių nepriėmė N. Sadūnaitė, 
kun. J. K. Matulionis, Atkuria
mojo seimo narė R. Gajauskai
tė, kun. R. Grigas, Kovo 11-to
sios signatarai A. Endriukaitis, 
A. Patackas, R. Hofertienė.

Nori mažinti seimą
Pagal šiuo metu veikiančią 

Lietuvos konstituciją Į seimą 
yra renkamas 141 atstovas. At
sižvelgiant j valstybės gyventojų 
skaičių ir lyginant proporcijas 
su kitomis valstybėmis, Lietuvos 
seimas yra per didelis. Sumany
mas mažinti jo narių skaičių ki
lo dar ir dėlto, kad dažnai 
sprendimus tenka daryti silp
nam kvorumui, daugeliui posė
džiuose nedalyvaujant, ir norint 
mažinti valstybės išlaidas. EL
TOS pranešime (2000.VII.6), 
Kovo 11-tosios akto signataras 
Kazys Uoka ėmėsi iniciatyvos 
rinkti parašus referendumui, 
kurio pagrindu būtų mažinamas 
seimo narių skaičius. Projekte 
siūloma rinkti 71 narį ir panai
kinti apskričių institucijas. Re
ferendumas kainuotų 9 milijo
nus litų. Centro sąjunga siūlo 
seimą mažinti konstitucijos keiti
mo būdu ir palikti 101 seimo 
narį; be to, uždrausti seimo na
riams dirbti ministeriais. Kiek
vienu atveju pakeitimų galima 
bus susilaukti po seimo rinkimų.

Rinkimai į seimą
“Baltijos tyrimų” apklausos 

duomenimis, paskelbtais “Res
publikoje”, jei rytoj vyktų rinki
mai į seimą, 10.4% balsuotų už 
Naująją sąjungą (sociallibera
lus), 9.5% už Lietuvos centro 
sąjungą, 8.5% už Lietuvos libe
ralų sąjungą, 5.5% už LDDP, 
5.3% už Valstiečių partiją, 5.1% 
už Socialdemokratų partiją. Už 
šiuo metu valdančiąją Tėvynės 
sąjungą balsuotų 3.5%. Populia
riausi Lietuvoje: prez. V. 
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Adamkus - 72%, Alg. Brazaus
kas - 67%, A. Paulauskas - 
64%. Į palankiai vertinamų vei
kėjų dešimtuką nepateko nei V. 
Landsbergis, nei A. Kubilius.

Valstybės diena
Karaliaus Mindaugo karū

navimo šventės proga, Valsty
bės dieną, liepos 6, vidurdienį 
priešais prezidentūrą buvo su
rengta vėliavų pakėlimo iškil
mė. Prezidentas Valdas Adam
kus pasveikino tautą, o jį sveiki
no Lietuvos kariuomenės moto
rizuotos pėstininkų brigados 
“Geležinis vilkas” garbės sargy
bos kuopa. Grojant Tautos him
nui, ant trijų stiebų buvo pakel
tos trispalvės. Kreipdamasis į 
susirinkusius, prezidentas pri
minė, kad “esame stiprūs tiek, 
kiek pajėgiame derinti ištikimy
bę savo kraštui su atvirumu pa
sauliui, kiek įstengiame siekti 
tradicijos ir nuolatinio atsinauji
nimo darnos”.

Po prezidento kalbos vidur
amžių patranka iššovė tris sal
ves - “Karaliui Mindaugui”, 
“Lietuvos sostinei Vilniui” ir 
“Lietuvos valstybei”. Iškilmei 
baigiantis karių orkestras susi
rinkusiems keliems šimtams vil
niečių atliko nuotaikingą pro
gramą. Po to iškilminga eisena 
nužygiavo į Sereikiškių parką, 
kur meno kolektyvai surengė 
koncertą. Iškilmėje prie prezi
dentūros dalyvavo Lietuvos sei
mo pirm. V. Landsbergis, seimo 
nariai, ministerial, kiti aukšti 
valdžios pareigūnai bei Kat. 
Bendrijos hierarchai.

Kaip ELTA rašo, tą dieną 
Kaune taipgi įvyko šventinis ka
riuomenės paradas miesto gat
vėmis. Iškilmės pradėtos Mišio- 
mis už tėvynę, kurias aukojo ar
kivyskupas S. Tamkevičius. Vi
durdienį Vytauto Didžiojo mu
ziejaus sodelyje organizacijų at
stovai padėjo gėlių prie Laisvės 
paminklo bei nežinomo kario 
kapo. Vėliau čia įvyko orkestro 
koncertas.

Derybos su Europos s-ga
Vygaudas Ušackas, vado

vaujantis deryboms su Europos 
sąjunga, praneša, kad Europos 
komisija, kuriai šiemet pirmi
ninkauja Prancūzija, siūlo pra
dėti derybas dėl papildomų aš
tuonių derybinių skyrių: Laisvės 
teikti paslaugas, Laisvo kapitalo 
judėjimo, Įmonių teisės, Trans
porto politikos, Socialinės poli
tikos ir užimtumo, Pramonės 
politikos, Telekomunikacijų ir 
informacinių technologijų bei 
Aplinkos apsaugos. Pasak V. 
Ušacko, siūlymas toliau derėtis 
rodo, jog pripažįstama Lietuvos 
pažanga, taipgi ir įpareigoja tęs
ti būtinas reformas. Kaip ELTA 
pažymi, yra būtina nedelsiant 
priimti įstatymus ar juose pa
keitimus dėl įmonių pertvarky
mo, vartotojų teisių gynimo, as
mens duomenų teisinės apsau
gos, garantinio fondo ir t.t. Taip 
pat kreiptinas dėmesys j žemės 
ūkio pertvarkymą. Snk.

1
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9 RELIGINIAME GYTO1ME
Tremtinių koplyčioje, Vilniu

je, š.m. birželio 17 d. buvo ati
dengtos ir pašventintos arkivysku
pui J. Steponavičiui ir arkivysku
pui M. Reiniui atminti skirtos 
lentos, kurias sukūrė skulptorius 
K. Balčiūnas. Vilniaus arkikated
roje buvo švenčiama Eucharistija, 
dalyvaujant vyskupams, kunigams 
ir susirinkusiems tikintiesiems. Iš
kilmė susieta su arkivyskupo J. 
Steponavičiaus devintosiomis mir
ties metinėmis.

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisija š.m. birželio 6 d. 
paskelbė nutarimą dėl dr. L. Mo
tiejūno popiežių šmeižiančio 
straipsnio, paskelbto “Lietuvos 
ryte”. Nurodoma, kad buvo pa
žeistas Etikos kodekso 51 str., ku
ris draudžia skelbti nepatikrintas 
medicinos žinias. Komisija įparei
gojo “Lietuvos rytą” artimiausia
me numeryje apie tai informuoti 
visuomenę.

Lietuvos katalikių moterų są
junga ir Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos moterų organi
zacija š.m. birželio 6 d. seimo 
Konstitucijos salėje surengė kon- 
ferenciją-diskusijas “Laisvės ri
ba”. Tikslas - skatinti ir remti vi
suomenės supratimo formavimą 
apie žiniasklaidos etiką. Šiuo ren
giniu pirmą sykį dėmesys krypo į 
visuomenę, nes apie žurnalistus 
ne kartą jau buvo panašiuose ren
giniuose kalbėta. Pasisakyta, kad 
beribis visuomenės pasitikėjimas 
žiniasklaida yra sovietinis paliki
mas. Diskusijose dalyvavo Žurna
listų sąjungos atstovai, moterų or
ganizacijų atstovės iš įvairių vie
tovių. Kalbėjo Laimonas Tapinas, 
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų eti
kos komisijos pirm. Albertas Žos
tautas ir kiti. Apgailestauta, kad į 
konferenciją neatvyko didžiųjų 
dienraščių atstovai. Padaryta išva
da, kad žurnalistų straipsniuose 
pasigendama tiesos troškimo, ob
jektyvumo ir moralumo. Vysk. J. 
Boruta, SJ, paragino suvokti, kad 
“žurnalistai yra ne šalia visuome
nės, o visuomenės, kurią sudaro
me mes visi, dalis”.

Pašventintas benediktinų vie
nuolyno kertinis akmuo ir švento
vės statybos vieta Palendrių kai
me š.m. birželio 18 d., iškilmėje 
dalyvaujant vyskupams E. Bartu
liui ir R. Norvilai, Prancūzijos ir 
Belgijos ambasadoriams bei ke
liems šimtams tikinčiųjų. Šventi
nimo apeigoms vadovavo iš Soles- 
mes atvykęs Šv. Petro vienuolyno 
viršininkas, Solesmes benediktinų 
kongregacijos pirmininkas Philip

Lietuvos kankiniai
Saugumiečių nužudytas šventovėje

Kun. Vytautas Antanas 
Šamšonas gimė 1912 m. Gude
lių kaime, Biržų apskrityje (Pa
pilio valse.). Mokėsi Biržų gim
nazijoje. Baigė Kauno kunigų 
seminariją ir Vytauto Didžiojo 
Teologijos-filosofijos fakultetą. 
Į kunigus įšventintas 1936 m. 
Dirbo Imbrado (Zarasų apskr.) 
parapijos klebonu ir Stelmužės 
parapijos administratoriumi. Pa
vyzdingai tvarkė parapijų reika
lus, kėlė parapijiečių religingu
mą ir tautinį susipratimą.

Dėl aktyvios pastoracinės 
veiklos kun. V. Šamšonas sovie
tinės valdžios atstovų buvo tar
domas, kaltintas dėl slapta tei
kiamų religinių patarnavimų ti
kintiesiems. Taip pat buvo sie
kiama įbauginant priversti kun. 
V. Šamšoną bendradarbiauti su 
sovietinio saugumo organais, jis 
dažnai buvo šaukiamas į KGB, 
tačiau tokie sovietinės valdžios 
veiksmai liko be atsako.

Saugumiečiams kviečiant at
eiti naktį į šventorių pokalbiui, 

pe Dupont. Iškilmės buvo pradė
tos grigaliniu giedojimu ir dvasi
ninkų procesija. Pamokslą pasakė 
Palendrių Šv. Benedikto vienuo
lyno vyresnysis kun. Herve de 
Broc, OSB. Į kertinį akmenį buvo 
įmūrytas iškilmės dokumentas su 
parašais, akmenėlis iš Solesmes 
šventovės, moneta iš Romos ir 
Jubiliejinių metų ženklas. Stato
mame vienuolyne galės gyventi 
dvidešimt vienuolių. Šiuo metu 
čia yra jau įsikūrę 10 benediktinų, 
iš kurių du lietuviai. Anksčiau be
nediktinai Lietuvoje turėjo cent
rus Trakuose, Vilniuje, Kaune ir 
Kražiuose.

Švč. Mergelės Maruos Roži
nio Karalienės vardu pavadintą 
Kryžių koplyčią Meteliuose š.m. 
birželio 11d. pašventino Vilkaviš
kio vyskupas J. Žemaitis, MIC. 
Senąją Kryžių koplyčią sovietai 
nugriovė 1963 m. Kadangi ši vieta 
daugelio žmonių buvo laikoma 
stebuklinga, koplyčios atstatymas 
buvo džiugi šventė, sutapusi ir su 
Sekminių atlaidais. Ši šventovė 
dar vadinama Sūduvos Šiluva. 
Vysk. J. Žemaitis, MIC, iškilmių 
metu susirinkusiems priminė, kad 
turėjęs tris tikslus: atstatyti Vilka
viškio katedrą, atsteigti kunigų 
seminariją ir atstatyti Kryžių kop
lyčią. Dėkojo Romoje gyvenan
čiam prel. L. Tulabai, įsteigusiam 
koplyčios atstatymo fondą, prisi- 
dėjusio prie projekto įvykdymo. 
Dėkojo visiems už aukas ir rūpes
čius atstatant šią istorinę švento
vę, ypač Metelių parapijos kle
bonui kun. Vyt. Prajarai, kuriam 
iškilmių metu suteiktas garbės 
kanauninko titulas. Be kunigų ir 
seminarijos auklėtinių, iškilmėje 
dalyvavo Alytaus apskrities, Laz
dijų rajono, Seirijų seniūnijos val
džios atstovai, kiti svečiai ir keli 
tūkstančiai tikinčiųjų.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologuos fakulteto absolven
tams š. m. birželio 22 d. buvo 
įteikti diplomai. Fakultetą baigė 
84 studentai, iš kurių 55 katalikų 
teologijos ir 29 religijos mokslų 
bakalaurai bei 9 katalikų teologi
jos magistrai. Kitą dieną Kauno 
arkikatedroje bazilikoje vyskupai 
R. Norvilą ir V. Michelevičius su 
universitete dirbančiais kunigais 
koncelebravo Mišias, kuriose da
lyvavo rektorius V. Kaminskas, 
dėstytojai, svečiai ir studentai. 
Vysk. R. Norvilą savo pamoksle 
priminė velionies kardinolo V. 
Sladkevičiaus žodžius, jog “siek
dami vienadienių materialinių 
turtų, apgauname ne tik save, bet 
ir savo tautą, savo palikuonis”.

kun. V. Šamšonas, suprasda
mas, kad jo laukia galimas susi
dorojimas, nuvyko pas Skie
monių parapijos kleboną kun. 
A. Papučką ir, jam apie tai pa
pasakojęs, atliko išpažintį. 1961 
m. sausio 28 d. vakare nuėjo į 
šventovę. Kartu gyvenusi moti
na, ilgai nesulaukdama grįžtan
čio sūnaus, pasikvietusi švento
vės tvarkytoją, nuėjo jo ieškoti 
ir rado jį gulintį šventovėje ne
gyvą. Kun. V. Šamšonas buvo 
nužudytas imituojant savižudy
bę, jam buvo perpjautos abiejų 
rankų venos, sudaužyta galva ir 
išmestas per šventovės lubų an
gą į šventovės vidurį. Manoma, 
kad buvo dar ir kankintas, nes 
laiptai, vedę j šventovės pasto
gę, buvo kruvini.

Milicijai nurodžius, kad tai 
buvo savižudybė, kun. V. Šam
šonas palaidotas kaip savižudis.
Kiek vėliau parapijiečiai kun. V. 
Šamšono kūną perlaidojo Im
brado šventoriuje, ties didžiuoju
altoriumi.

Vatikano radijas

Lietuvių tauta veidrodyje
DR. JONAS KUNCA

Nepriklausomybės atgavimą 
mūsų tauta pradėjo su dvasiniu 
pakilimu, ryžtu ir vienybe. Po 
10 metų nesėkmių matome visai 
kitokį vaizdą: nusivylimą, skur
dą ir net nepasitikėjimą savimi. 
Kai kurie Lietuvos profesoriai 
pradėjo abejoti, ar mūsų tauta 
iš viso yra pajėgi savarankiškai 
tvarkytis. Tai pavojingas ženk
las, kurį reikia rimtai apmąstyti.

Lietuviai praeityje buvo su
kūrę vieną iš didžiųjų Europos 
valstybių. Vėliau pradėjo nesi
sekti, kai pašlijo tvarka ir buvo 
prarasta dalis savarankiškumo 
dėl unijos su Lenkija. Po to se
kė abiejų valstybių žlugimas ir 
svetima okupacija. Šitas nelem
tas laikotarpis atsiliepė neigia
mai į tautos dvasią, taigi ir į jos 
elgesį. Bet tai yra istorija, prie 
kurios čia nesustosim. Mums 
svarbiau žinoti, kokia yra lietu
vių tauta po tų visų istorinių lai
mėjimų ir nesėkmių.

Mūsų tauta turi apie 3 mili
jonus narių Lietuvoj ir nemažą 
išeivių skaičių. Nuo visų lietuvių 
gabumų, kultūros, moralės ir el
gesio priklauso bendra tautos 
būklė. Protinis asmens pajėgu
mas yra prigimtas. Tai nereiš
kia, kad gabaus tėvo ir motinos 
vaikai būtinai bus gabūs ar Pa
varotti sūnus bus puikus teno
ras. Paveldimos ne tik tėvų, bet 
ir buvusių kartų ypatybės. Vis 
dėlto, yra daug daugiau galimy
bių, kad gabiem tėvam gimsta 
gabesni vaikai negu negabiem.

Prigimtą protinį pajėgumą 
reikia puoselėti auklėjant vai
kus namuose ir mokyklose. Ki
taip ta dovana nueis niekais. 
Mokyklose pastebima, kad pro
tiškai pajėgūs vaikučiai lengvai 
išmoksta matematiką, fiziką, 
chemiją ir t.t. Iš 100 vaikų lietu
vių atveju rasime apie 5-6 labai 
gabius mokinius, 10 silpnapro
čių, o likusieji yra vidutinių įvai
raus laipsnio gabumų. Negau
sūs labai gabūs mokiniai gali 
pasiekti mokslų aukštybes, jei 
turi ryžto ir ištvermės.

Apie lietuvių tautos proti
nio pajėgumo vidurkį turime la
bai patikimą tyrimą, kurį atliko 
amerikietis Hirsch 1926 m. Jis 
ištyrė inteligenciją 468 mokykli
nio amžiaus lietuviukų, dau
giausia iš paprastų darbininkų 
šeimų. Lietuviukų protinio pa
jėgumo rodiklis buvo 97.4 iš
idealaus 100. Taigi panašus į 
vokiečių ir angloamerikiečių, 
bet gerokai aukštesnis už lenkų 
ir rusų, kurių vidurkį sudarė 
apie 90%. Tas tyrinėjimas yra 
patikimas, nes minėtas autorius 
apžiūrėjo 16-kos tautybių moki
nius ir negalėjo būti šališkas, 
nes neturėjo nieko bendro su 
lietuviais. Tokio lygio prigimto 
gabumo lietuviai atstatė Lietuvą 
po laisvės atgavimo 1918 metais.

Po sovietų okupacijos 1940 
metais Lietuva prarado didesnę 
dalį gabiausių žmonių. Vieni 
buvo išvežti į Sibirą ar kitas S. 
Sąjungos dalis, o kiti pabėgo į 
Vakarus artėjant Raudonajai 
armijai 1944 m. Tai didžiulis

Lietuva tarp...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Afrikos valstybių gyventojo pa
jamos nesiekia 100 dol.

Lietuviai su “Aidos” opera
Vokietijos miestelis Speyer 

yra garsus savo katedra, statyta 
XI š. Romėnų laikais Speyer 
buvo romėnų tvirtovė ir vysku
pijos sostinė. Mieste dažnai po
sėdžiaudavo imperijos seimai. 
Prie katedros liepos 1-2 d.d. įvy
ko “Aidos” operos pastatymas, 
dalyvaujant Vilniaus operos or
kestrui, chorui bei pagrindinį 
Aidos vaidmenį atliekant Irenai 
Milkevičiūtei. Deja, dviejų die
nų 10,600 bilietų buvo iš anksto 
išparduoti, tad gerus atsiliepi
mus apie lietuvius galėjau pa
skaityti tik spaudoje, matyti te
levizijoje repeticiją, pranešėjui 
pažymint, kad tai Vilniaus or
kestras ir choras. Spauda pami
nėjo tik “Litauen” vardą.

Mirusio filmų aktoriaus W. 
Matthau motina buvo Lietuvos 
žydė, tėvas - Ukrainos rabinas. 
Dienraščiai pranešė kultūrinėje 
dalyje.

f tAMoczpA Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

nuostolis tautos inteligencijai. 
Tas didžiulis gabesnių protų 
praradimas bene bus sumažinęs 
bendrą tautos inteligenciją, ku
ri, kaip jau minėta, yra paveldi
ma. Dabartinėje Lietuvoje pa
našūs tyrimai, kiek man žinoma, 
nebuvo padaryti, nors tai ir rei
kėtų atlikti. Tada matytumėm, 
kokie iš tikrųjų yra mūsų proti
niai nuostoliai. Lietuvos moksli
ninkai daug dejuoja, tik gal per 
mažai prasmingai dirba. Mano 
nuomone paveldėtas dabartinis 
protinis tautos pajėgumas galė
tų būti žemesnis, negu jis buvo 
prieš 1940 m.

Jei inteligencija yra paveldi
ma, tai asmens mąstysena ir el
gesys priklauso daug daugiau 
nuo auklėjimo šeimoj, mokykloj 
ir pačioj aplinkoj, kur individas 
užauga. Čia susiduriam su kita 
okupacijos palikta problema. 
Per tuos 50 metų užaugo nauja 
karta skirtingoj aplinkoj, kur vi
si privalėjo meluoti, veidmai
niauti, lankstytis kompartijos 
pareigūnam, savintis valdžios ar 
jos įmonių nuosavybę, imti arba 
duoti kyšius ir gyventi nuolati
nėje baimėje. Mokyklos skiepijo 
komunizmo idėjas.

Kultūros ugdymu niekas 
nesirūpino ir iš viso buvo jo 
vengiama kaipo pavojingo daly
ko to meto diktatūrai. Tėvai, 
bent dalis jų, pasakojo vaikams 
apie praeitus laikus, apie laisvą 
Lietuvą ir jos istoriją, bet ir tai 
turėjo daryti du didele baime, 
nes mokyklose vaikai buvo 
klausinėjami apie tėvų pašneke
sius namuose.

Taip ir išaugo labai skirtin
ga karta. Jai duoti ar imti kyšį - 
normalus dalykas. O jei gali pa
sisavinti valdžios ar banko pini
gus, tai kodėl ne. Spekuliacija - 
reiškia gudrumą. Duoto žodžio 
nebūtina laikytis. Nėra ko gerb
ti įstatymą, jeigu jį galima apeiti 
duodant kam reikia kyšį. Aukš
čiau stovintiem reikia lankstytis, 
kaip baudžiauninkui savo po
nui, o už save žemesnį galima 
trypti kojomis. Mandagumas iš
nyko.

Visų okupacijos paliktų ydų 
čia neišvardinsim, bet jos paste
bimos kiekviename žingsnyje.

Privati iniciatyva retai su
tinkama. Mat anksčiau už visus 
galvodavo Maskva. Ji nurody
davo, kas ir ką turi daryti. Taigi 
tautos moralė liko pažeista. O iš 
tos tautos žmonių išrenkami 
atstovai, kurie valdo šalį. Minė
tos ydos ir jiem, matyt, yra ne
svetimos.

Autoriui, gyvenusiam Vo
kietijoj, Argentinoj ir Australi-

AtA
JURGIUI SENDAI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą jo sūnui KAZIMIERUI 
SENDAI ir šeimai reiškia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 
I
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' PADĖKA
Žali beržai prie Tavo kapo šlama, 
Šaltom rasom pravirksta už vaikus... 
Tu pailsėk nors čia brangus Tėveli, 
Iškentęs žemės vargą ir skausmus...

I MYLIMAS VYRAS IR TĖVELIS

Į AtA
PETRAS BALYTA

iškeliavo amžinybėn 2000 m. balandžio 6 d.

Nuoširdžią padėką reiškiame klebonui kun. J. Liaubai, 
OFM, kun. Graham už maldas koplyčioje, už Mišias šventovėje 
ir maldas kapinėse. Dėkojame vargonininkci-solistei Lindai 
Marcinkutei ir smuikininkei Ilonai Splcit už gražias giesmes 
šventovėje. Labai dėkojame Lukui Gudinskui už patarnavimus 
Šv. Mišių metu. Nuoširdų padėkos žodį tariame Ievutei Gudely
tei už gražius skaitymus šventovėje. Nuoširdžiai dėkojame 
karsto nešėjams Bob Grey, Doug Johnston, Antanui Liaukui, 
Pulgiui Scevinskui, Petrui Šidlauskui, Andrew Swan. Labai dė
kojame E. Gudinskienei už surinktas aukas “Pagalbai Lietuvos 
vaikams”. Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už užuojautas žodžiu, raštu ar per spaudą, už užprašytas 
Mišias, už aukas “Tėviškės žiburiams”, už atsiųstas gražias gė
les, ponioms už pyragus. Visiems nuoširdžiai dėkojame už paly
dėjimą į amžino poilsio vietą lietuvių kapinėse. Nuoširdžią 
padėką reiškiame Danutei ir Bernardui Mačiams už paruoštus 
pusryčius. Jūsų visų meilė, parodyta mums skausmo valandoje 
pasiliks mumyse amžinai.

Tėveli, giliai širdyse mes laikome Tavo atminimą. Mes jį 
mylėsime, branginsime ir niekados neužmiršime.

Ta dainelė, kurią mes neseniai linksmai dainavome, da
bar tik barsto ašaras: “Paskutinį sekmadienį, šiandien mes išsi
skirsime ir daugiau nesimatysime amžinai...” Mūsų gyvenimas 
liūdnas ir skaudus be tavęs.

Liūdi Tavęs -
žmona Elena, dukros Rūtelė ir Audrutė

joj, turėjusiam profesinių santy
kių su bent 10 tautybių žmonė
mis yra kiek lengviau palyginti 
mūsų tautiečius su kitų tautų 
žmonėmis. Čia turiu galvoj mū
sų išeivius, kurių sovietų okupa
cija daug nepaveikė. Man susi
darė įspūdis, kad lietuviai yra 
gabūs ir gali lygintis ar net pra
lenkti vokiečius, bet turime ir 
mažiau teigiamų pusių. Nema
žai tautiečių, baigusių universi
tetus, nustoja siekę savo specia
lybių gilinimo ir todėl nepasie
kia mokslų aukštumų, nors ir 
turi pakankamai gabumų. Dėl 
to ir dėl trumpo nepriklausomy
bės laiko dar neturime Nobelio 
laureatų ar kitų mokslo ar me
no įžymybių pasauliniu mastu.

Tikiu, kad tokį sustojimą vi
durkelyje mes nugalėsime. Ga
lim nugalėti ir sunkumus Lietu
voj. Tik turėtume mažiau šne
kėti, o daugiau ir ištvermingiau 
dirbti. Manau, kad nepaisant 
turėtų nuostolių mūsų tauta vėl 
atsigaus. Tik, atsižvelgiant į pa
žeistą tautos mąstyseną ir elge
sį, Lietuvai reikia žymiai suma
nesnių ir valstybingesnių vadų, 
kurie sugebėtų vesti šalį į švie
sesnę ateitį ir kartu gydyti gilias 
jos moralines žaizdas.

Kodėl mes palikome tokie?
Klausimas, tebelaukiantis viršūnių atsakymo

Tokio pavadinimo Viktoro 
Šniuolio straipsnis paskelbtas 
rezistencinės minties ir kultūros 
žurnalo “Į laisvę” 130 nr. (1999 
ruduo). Straipsnyje pateikiama 
informacija verčia susimąstyti, 
kodėl dešimtaisiais nepriklauso
mybės metais ignoruojamas de
vynerius metus kovojęs partiza
nas, dviejų Lietuvos laisvės ko
vos kryžių karys vyr. Itn. Vik
toras Šniuolis?

Straipsnyje rašoma: “Esu 
partizanas Viktoras Šniuolis 
slap. “Vytvytis”. Devynerius 
metus su ginklu rankose iškovo
jęs Lietuvos laisvės kovotojų 
gretose. (...) Praėjęs tardymų 
pragarą ir katorgas, žmogaus 
nužmoginimo fabriką, sugrįžęs į 
Tėvynę pasijutau svetimas, nes 
kas tik norėjo tas šluostėsi į mus 
savo kojas. Tyliai kentėjau ir 
laukiau išsvajotosios Laisvės. 
Laisvės, kuri iškovota mano tė
vo Vincento, kuris žuvo 1948. 
VII.29, brolio Vytauto, žuvusios
1949.VIII. 13 ir sesutės Birutės, 
žuvusios 1949.XI.01, krauju. Mes, 
palaimintaisiais nepriklausomos 
Lietuvos metais išugdyti Lietu
vos vaikai-idealistai, Tėvynei at-

Vienuoliktosios tautinių šokių šventės pamaldų dalyviai Toronto 
“Regal Constellation” viešbutyje Nuotr. O. Burzdžiaus

sidūrus pavojuje, nedvejodami 
stojome, kad ir į nelygią kovą. 
Aukojomės, nes buvome ir išli
kome idealistai. (...) Prieš ma
no akis iškyla šimtai kovos 
draugų, kurie nedvejodami pa
aukojo savo jaunas gyvybes.

Prisimenu savo bendražygį, 
vyriausiosios partizanų vadovy
bės prezidiumo sekretorių Petrą 
Bartkų-Žadgailą, kuris vieno 
mūšio metu, visai šalia manęs, 
griebėsi už kulkų pervertos krū
tinės, sudejavo ir krito. O jis jau 
tada (1945 m.) rašė:
Dėl Tavęs, o Tėvyne, šiandien aš 

kovoju,
Dėl Tavęs, dėl Tavųjų vaikų!
Dėl Tavęs ir gyvybę statau į 

pavojų,
Tavo laisvei kelius tuo grindžiu.
O po to, kai tauta bus laisva, be 

pavojų,
Kai nebus jau kovų, nei vargų, 
Na, tada atsiras daug balsingi} 

herojų,
Kurie sieks pinigų ir dvarų. (...)

Kiekvieną Laisvės kovos žy
gį lydėjo pasiaukojimas. Čia ir 
atsiskyrė idealistai nuo oportu
nistų. Tie, kurie svajojo apie 
minkštas kėdes, pabūgę kančios 
ir mirties, sau gyvenimą pirkosi 
kitų krauju ir kančiomis. O 
šiandien jie, pasiskelbę didžia
vyriais, savo purvinais kaliošais 
braido po idealistų sielas”.

Kaltinimas labiau nei rimtas 
ir negali likti be atgarsio. Turi
me daugybę valdžios institucijų 
ir negali būti taip, kad nėra kam 
šiuo baisiu kaltinimu susidomė
ti. Juk kaltina ne bet kas, o 
dviejų Lietuvos laisvės kovos 
kryžių karys, garsių partizanų 
vadų Petro Bartkaus-Zadgailos 
ir Broniaus Liesio-Nakties, 1949 
m. vasario 16-tosios LLKS tary
bos deklaracijos signatarų, 
bendražygis ir jų žūties liudinin
kas, “Prisikėlimo” apygardos 
vado adjutantas, prisidėjęs prie 
visos Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavimo organizavimo.

To suvažiavimo vieno posė
džio metu vyriausiosios partiza
nų vadovybės Visuomeninės da
lies viršininkas partizanas Juo
zas Šibaila-Merainis pasakė: jei 
kas nors išliks gyvas, teatstovau- 
ja LLKS kovai, kad laisvoje Lie
tuvoje ji būtų teisingai suprasta 
ir įvertinta. Taigi Viktoras 
Šniuolis, kaip išlikęs gyvas, yra 
įgalintas atstovauti LLKS nepri
klausomoje Lietuvoje. Nejaugi

Užgeso ramios akys
Ir švelnūs žodžiai tavo lūpose,
Bet gyvas mumyse kaip vakar,
Nes tik šešėlyje prabėgo metai -

A+A
JONĄ LIETUVNINKĄ 

prisimenant
Jau 10 metų prabėgo, kai Tu mirties atskirtas iš mūsų tarpo. 
Mes visada jaučiame Tavo artumą. Kasdien esi mūsų 
mintyse ir maldose.

Jo brangiam atminimui š.m. rugpjūčio 19 d., 9 v.r. 
Prisikėlimo šventovėje bus aukojamos šv. Mišios. Kviečiame 
gimines, draugus savo maldose prisiminti mūsų brangų vyrą 
ir tėvelį.

Žmona Milda, duktė Mildutė, 
sūnus Valentinas su šeimomis

jo žodis šiandien niekam nerei
kalingas?

“Jau devyneri metai, - to
liau rašoma straipsnyje, - kaip 
nepriklausomi, bet niekaip ne
galiu atsiimti tėvo, sesutės ir 
brolio krauju aplaistytos tėvų 
žemės. Gal todėl, kad išlikau 
idealistu ir niekada kitų kančio
mis ir krauju nepirkau sau gyve
nimo. O kiek dabar atsirado va
dų, kurie gana sėkmingai anuo
met su oportunistais maudėsi 
suomiškose pirtelėse, o dabar 
dalinasi vietas po Saule, ne
kreipdami dėmesio, kad užsto
ja ją tiems, kurie niekada neieš
kojo šešėlių prieglobsčio. Vaikš
to kryžius ir aukštus antpečius 
užsikabinę, ne mūšiuose juos iš
sikovoję, o už tai, kad pagal bu
vusiųjų užmačias gana sėkmin
gai trypia idealistus (...). Kalba 
gyvybes paaukojusių vardu, rašo 
tikrovės neatitinkančią istoriją. 
Atstovauja Laisvės kovai užsie
nyje. Skaudu, kad dar kartą iš-
niekinami tie, kurie prieš dau
gelį metų gulėjo ant gatvės grin
dinio, kurių kapų dar ir šiandien 
niekas nežino. (...)

Esu partizanas, mūšiuose 
įgytų dviejų Lietuvos laisvės ko
vos kryžių kavalierius, vyresny
sis leitenantas, bet dar niekaip 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės nepripažintas. Ir neži
nau, kas man galėtų atsakyti - 
kodėl? Gal dėl to, kad išlikau 
idealistu...” (Straipsnis parašy
tas 1999. VIII.4).

Taigi, kas iš tų, kurie yra 
valdžioje ir turi įgaliojimus, at
sakys - kodėl? Kodėl Tėvynės 
laisvės gynėjas, devynerius me
tus kovojęs su okupantais ir jų 
talkininkais, nepriklausomoje 
Lietuvoje yra ignoruojamas ir 
niekinamas? Kodėl laisvoje Lie
tuvoje Viktoras Šniuolis iki šiol 
negali atgauti artimųjų krauju 
aplaistytos savo tėvų žemės? 
Kodėl vienuoliktaisiais nepri
klausomybės metais galima to
kia siaubinga niekšybė?

Atsakyti į minėtus klausi
mus privalu. Nekenktų sužinoti 
ir “herojus”, besistengiančius 
kenkti partizanui. Nereikia už
miršti, kad mūsų tarpe ir aukš
tosiose sferose apsišaukėlių, ne
tikrų pranašų ir niekšybės yra 
apsčiai.

Kazys Blaževičius,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos 

pirmininkas, karys savanoris
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“Tik šeimoje matau šviesą”
Ar tikrai Lietuvoje taip blogai?

ANTANAS JUŠKEVIČIUS, 
Klaipėda

Klaipėdos Šv. Kazimiero 
šventovėje įvyko Šeimos šventės 
renginys “Tik šeimoje matau 
šviesą”. Jį organizavo prie šios 
šventovės esanti “Caritas” orga
nizacija (pirmininkė Sofija Pri- 
dotkienė).

Anot S. Pridotkienės, ne
paisant visokių sunkumų, šventė 
pavyko. Ji dėkinga rėmėjams: 
Aklųjų kombinato direktorei A. 
Jokūbauskienei, parapijos kle
bonui kun. Boleslovui Jonaus- 
kui, parapijiečiui Vincui ir ki
tiems geradariams.

Pagrindinis šventės akcen
tas - neįprastų svečių viešnagė 
renginyje. Jo vadovai pakvietė 
atvykti Telšių kunigų seminari
jos auklėtinius, kurie atliko visą 
renginio programą. Pirmojoje 
dalyje jie aukojo šv. Mišias ir jų 
muzikos ansamblis (vadovas 
Saulius Stumbrą) atliko Mišių 
giesmes ir visą muzikinę dalį. 
Antroji renginio dalis persikėlė 
į Klaipėdos aklųjų kombinato 
salę, kur aidėjo jaunųjų klierikų 
balsai ir muzika. Jie atliko rim
tosios estradinės muzikos kūri
nius (Gorbulskio, Bražinsko, 
Raudonikio ir kitų). Sausakim
ša salė plojo 15-kai atlikėjų. Ai
dėjo ne vien estradinė muzika - 
buvo suvaidinta jaunimo prob
lemų drama “Gyvenimas po 
klevu”. Nuo scenos sklido lite
ratūrinių montažų ir poezijos 
garsai.

Paprašiau tarti kelis žodžius 
apie religinės ir rimtosios estra
dinės muzikos ansamblį bei save 
patį vadovą Saulių Stumbrą.

“Gimiau ir augau uosta
miestyje, vėliau gyvenau Skuode 
ir Mažeikiuose. Šiuo metu esu 
Telšių kunigų seminarijos ket- 
virtakursis. Dabartinis ansamb
lis gyvuoja apie trejetą metų. 
Rengiame programas, atlieka
me rimtosios estradinės muzi
kos kūrinius. Mūsų neapleidžia 
jaunatviško humoro jausmas 
scenoje, seminarijos gyvenime. 
Klaipėdiečiai, pamatę mūsų 
programą, suprato, kad mes ne

Antikomunistinis kongresas ir išeivija
VILIUS BRAŽĖNAS

Sovietinės okupacijos me
tais kiekvienas padorus lietuvis 
yra tapęs vienokia ar kitokia ko
munizmo auka. Žuvusieji kalėji
muose, gulaguose, giriose, ko
vodami su Kremliaus divizijo
mis ir su suniekšėjusiais stribais 
yra komunizmo aukos. Praradu
sieji savo vaikystę ar jaunystę 
Sibire, nusilenkusieji didžiojo 
melo stabams yra savos rūšies 
aukos. Aukomis tapo praradę 
senelius ar tėvus, seneliai prara
dę vaikaičius, o tėvai - vaikus. 
Komunizmo aukos yra išdrasky
tų šeimų nariai, taip pat prara
dusieji Tėvynę, išginti iš Lietu
vos. Ta prasme komunizmo au
komis yra tapę ir išeiviai.

Tad labai nuostabu, kad ko
munizmo aukos išeivijoje abe
jingai, lyg ir neutraliai, sutiko ir 
(lig šiol bent) palydėjo “Raudo
nojo skorpiono” (komunizmo 
nusikaltimams įvertinti) kon
gresą.

Ne vien Lietuvoje, bet ir iš
eivijoje buvo vis skundžiamasi, 
kad pasaulis tyli apie komuniz
mo aukas, kai tuo tarpu viso
kiais būdais prisimena ir prime
na rudojo socializmo - nacional- 
socializmo aukas. Praėjo 55 me
tai nuo karo pabaigos, nei “lais
vieji Vakarai”, nei laisvėje gyve
nę milijonai daugelio tautų ko
munizmo aukų - pabėgėlių nuo 
“raudonojo skorpiono” teroro 
nesusiorganizavo pakelti balsą 
už tiesą, už visas komunizmo 
aukas, reikalaujančias dėmesio 
ne tik aukoms, bet ir jų kankin
tojams, kriminalinei komuniz
mo sistemai bei “ideologijai” 
apskritai.

Ir štai, vos 10 metų po tautų 
kalėjimo - Sovietų Sąjungos 
žlugimo, Lietuvoje išlikusios 
komunizmo aukos ėmėsi nepa
prastai drąsaus žygio: sušaukti 
Vilniun net 22-jų tautų kongre
są, viešai ir garsiai prabilti įvai
riomis kalbomis, bet viena min
timi apie buvusio nacinės Vo
kietijos, vėliau Vakarų sąjungi
ninko - sovietinio komunizmo 
ir kitų jo išraiškų nusikaltimus.

Kyla betgi klausimas ar pa
kankamai komunizmo pries
paudą ir terorą gyvenusių tautų 
atstovų Vakaruose atėjo talkon 
tiems, kurie Vilniuje ryžosi kal
bėti ir už komunizmo aukas, te
roro metus išgyvenusias laisvė- 

tik gražiai giedame, bet ir dai
nuojame bei vaidiname, esame 
neblogi skaitovai. Žinoma, šia
me koncerte žiūrovai neišgirdo 
šiuolaikinės Vakarų popmuzi
kos garsų, nes skambėjo viduri
nio amžiaus žmonių jaunystės 
muzika ir dainos. Malonu, kad 
mums talkina Telšių muzikos 
mokyklos mokytojos: smuiki
ninkė G. Pauliukaitė, pianistė 
Dalia Pleškienė. Ansamblį su
daro teologinio ir filosofinio 
kurso šeši klierikai. Beje, mes 
nemažai keliaujame su savo an
sambliu po Vakarų Lietuvos pa- 
rapijas. Ir į Klaipėdą mus pa
kvietė Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. B. Jonauskas ir 
parapijos ‘Caritas’ direktorė So
fija Pridotkienė”.

Koncerto baigiamojoje da
lyje mačiau laimingus žmonių 
veidus. Viena moteris kalbėjo: 
“Laimingi esame, kad turime 
tokio jaunimo kaip šis, kuris po 
metų kitų neš žmonėms tikėji
mo šviesą, tačiau liūdna, kad 
tiek daug jaunimo nutolusio 
nuo tikėjimo kelio...”

Tą sekmadienį Klaipėdos 
gatvėmis vyko “baikerių” maršų 
demonstravimas, šėtoniški gar
sai ne vienam praeiviui pašiur
pino kūną. Mat vyko Giruliuose 
jų visos Lietuvos sąskrydis su 
“vakarietiška” programa.

Klaipėdos Šv. Kazimiero parapi
jos “Caritas” pirmininkė S. PRI
DOTKIENĖ, Šeimos šventės ren
gėja Nuotr. A. Juškevičiaus

je? Sprendžiant pagal lietuviš
kosios išeivijos spaudą ir kai ku
rių veikėjų viešus ir neviešus pa
sisakymus, neatrodo, kad kon
greso ir tribunolo organizatoriai 
būtų susilaukę žymios talkos ar 
bent jau aiškaus pritarimo. Te
ko girdėti nuomonių, jog tai da
roma “per vėlai”, “per greitai - 
nepasiruošus”. Būta įspėjimų, 
esą bus “gėda”, “skandalas”. Po 
to teko skaityti litaniją, ko ne
bus kongresu pasiekta, kas apie 
jį negirdės, kas neatsilieps, ir 
eilę klausimų rengėjams, ką jie 
toliau darys.

Tačiau, kaip dažnai būna su 
įvykių Lietuvoje politinėmis 
analizėmis, sunku užtikti užuo
minų, ką išeivija galėtų ir turėtų 
daryti su pavykusio kongreso 
sutelkta medžiaga, kaip to kon
greso išvadas paskleisti plačia
me pasaulyje. Juk Lietuvoje 
esančios komunizmo aukos ne
gali tiesiogiai pasiekti užsie
niuose esančių vietinių ir plates
nės apimties viešosios opinijos 
formuotojų. Užsienio lietuviai 
žino vietinių ir regioninių laik
raščių adresus ir telefonus. Už
sienyje gyvenančios komunizmo 
aukos, ypač ten išsimokslinusi 
karta, gali paskambinti radijo ir 
TV pokalbių programoms apie 
“raudonojo skorpiono” kongre
są. Išeivijos antikomunistinės 
etninės grupės bei pavieniai jų 
nariai gali apie kongresą infor
muoti savus parlamentarus, po
litikus, žymius ir nežymius spau
dos žmones. Be to, dar yra gali-

PADĖKA
Tu išėjai, kai gyventi buvo taip gera 
ir rodės - skausmui vietos nebėra...

Staigi ir netikėta mirtis šių metų birželio 18 d. iš 
gyvųjų tarpo išplėšė mūsų mylimą sūnų ir brolį

a.a. ARVYDĄ ŠALTENĮ.
Dėkojame mus užjautusiems, už gausias aukas 

labdarai ir kitiems velionies tikslams, už aukotas šv. 
Mišias už a.a. Arvydo sielą.

Dėkojame chorui už gražias giesmes, skaitovei, 
ponioms už saldumynus ir pagalbą ruošiant velionies 
prisiminimo popietę.

Jūsų draugiškumas ir ištiestos pagalbos rankos 
mažina mūsų skausmą -

D. Bartulienė ir Aldona su šeima

Šeimos šventės renginyje Klaipėdoje meninės programos dali atlieka 
Telšių kunigų seminarijos klierikų grupė ir smuikininkė G. PAULIU- 
KAITĖ Nuotr. A. Juškevičiaus

Dievo džiaugsmas - musų jėga 
Austrijos mokytoja Lietuvoje su labdaros dovanomis 

ir paguodos žodžiu
VALERIJA VILČINSKIENĖ, 

Gelgaudiškis
Prieš dešimtį metų Austrija 

- Vokietija parengė projektą, 
teikiantį pagalbą buvusioms 
Sov. Sąjungos respublikoms, ren
giančioms tikybos mokytojus. 
Salzburgo žemė burtų keliu šią 
pagalbą teikia Lietuvai. Kitos 
Austrijos žemės - kitoms buvu
sioms respublikoms. Tai ir yra 
pagrindinis šio projekto tikslas.

Šiomis dienomis prasiplėtė 
pagalbos sfera: teikiama huma
nitarinė pagalba ir Gelgaudiš
kio specialiajai mokyklai - in
ternatui, Ukmergės specialiajai 
mokyklai - internatui pagal 
programą “SOS vaikai!”, Klai
pėdos raj. Melragės vaikų na
mams; remiamos sunkiomis są
lygomis gyvenančios šeimos, jų 
gabūs vaikai net studentai. 
Jiems skiriamos stipendijos, 
įrengiami tikybos kabinetai. Pa
remta Vilkaviškio vyskupijos 
Caritas vaistinė, remiamos šei
mos, kurių vaikai ar jų motinos 
serga vėžiu.

Ypač didelį indėlį, įgyvendi
nant šią kilnią misiją, įneša šios 
programos kūrėja, dirbanti šia
me Salzburgo centre, daugelį 
metų vadovaujanti studentų 
praktikai, buvusi pradinių kla
sių tikybos mokytoja Brunhilda 
Sigell. Už šios moters pasiauko
jimą, rūpestį mūsų marijampo
liečiai jai suteikė Marijampolės 
miesto garbės pilietės vardą. O 
pačiame Salzburge, įvertinant 
jos nuopelnus, Brunhilda Sigell 
apdovanota Rupertus kryžiaus 
ženklu. Ji pati organizuoja šią 
pagalbą, ieško rėmėjų, renka ir 
ruošia paketus, ieško žmonių, 
galinčių ir norinčių padėti. Į 
Salzburgo banke atidarytą Lie
tuvos sąskaitą jos rūpesčio dėka 
plaukia lėšos. Ji pati šias lėšas
WKMaMKMMMMMWMBk 
mybė surengti panašų kongresą 
užsienyje, sukviesti - gal net 
gausesnį būrį dalyvių. Realiau
sia galimybė būtų tai padaryti 
JAV ir Kanados tautinėms gru
pėms. Ir čia lietuviai galėtų im
tis iniciatyvos, kaip ir Europoje.

Tad vietoje klausinėjus, “ką 
jie dabar darys”, užsienio lietu
viams tiktų pasvarstyti, ką jie 
turėtų daryti. Pradžiai daug pa
dėtų, jei kuri organizacija iš
spausdintų pakankamai vien tik 
kongreso programų anglų kalba 
masiniam (per narius) dalini
mui opinijos formuotojams. 
Daug kas suprastų, jog tai būta 
labai rimto ir svarbaus įvykio, 
verto rimto dėmesio. 

perduoda vargstantiems Lietu
voje. Jos dėka praeitais metais 
Austrijos šeimose viešėjo kelio
lika vaikų. Jiems buvo teikiama 
įvairi pagalba, mokomi užsienio 
kalbos, o vienai mergaitei nu
pirktas reikalingas klausos apa
ratas. Penketas buvo tokių lai
mingųjų iš Melragės vaikų na
mų. Stebiu šią smulkutę, pa
prastutę moterį, žaviuosi jos 
veikla. Visa tai yra jos posakio: 
“jei sunku, tai ko dejuoti - dirb
kime...” įrodymas. Kaip tikra 
lietuvė tokia aiškia tarsena, pra
eidama pro mus koridoriuje į 
auditoriją, tarsteli: “Einam, dir
bam...”

Ženkli šios austrės lektorės 
veikla mūsuose. O kiek dėkin
gumo žodžių išsakytų kiekvie
nas, birželio 25-26 dienomis 
buvęs jos seminare “Dievo 
džiaugsmas - mūsų jėga”.

Malonu buvo bendrauti su 
vadove Brunhilda Sigell, tiek 
daug davusia Lietuvai, tiek 
daug dar duosiančia, bekeliau
jančia Į įvairius?,Lietuvos regio
nus, centrus, iš mokyklos į mo
kyklą, be galo pamėgusia nuos
tabią mūsų duonelę, pamilusia 
mūsų pavargusią Lietuvą...

Skirstėmės išsinešdami to
kią paprastą filosofiją apie pap
rastus dalykus: kiekviena aki
mirka kupina daugybės smulk
menų. Iš smulkmenų ir suside
da mūsų gyvenimas. Didelių rū
pesčių, įtampos, skubėjimo rate 
pametama mažų smulkmenų 
natūralų dievišką džiugesį, jį už
stoja didžiųjų šešėliai. O juk 
didieji rūpesčiai taip pat suda
ryti iš daugybės mažų smulkme
nų. Ir juose taip pat jaučiame 
Dievo buvimą, jo džiaugsmą, 
kas ir yra mūsų gyvenimo jėga.

Jaunimo grupės Eucharistiniame Lietuvos kongrese žygiuoja Kauno gatvėmis

VINCAS KOLYČIUS
Tai klausimas, kurį beveik 

visi klausia sugrįžusius iš Lietu
vos. Atsakymas - ir taip, ir ne. 
Blogio daug. Kasdien girdi apie 
įvairius kriminalinius nusikalti
mus, vagystes ir pan. Skaitai 
birželio 29 d. “Lietuvos rytą” ir 
randi, kad valstybės kontroliuo
jama įmonė “Lietuvos energija” 
nuo 1994 m. turėjo per 300 mi
lijonų litų nuostolio, bet įsigijo 
571 butą. Už juos sumokėjo 29 
milijonus litų, kurių neuždirbo.

Kita valstybinė įmonė “Lie
tuvos dujos” pasistatė nuosavą 
miestelį šalia Vilniaus.

“Lietuvos geležinkeliai” už 
274,000 litų pastatė būstinę su 
garažu vienoje geriausių Vil
niaus vietų buvusiam įmonės 
vadovui S. Labučiui. Šios įmo
nės nuostoliai pernai sudarė 60 
milijonų litų.

Valstybinės įmonės tapo 
valdininkų rojumi. Čia tik pora 
pavyzdžių, bet jų yra daug.

Ar yra kas gero?
Lietuvoje aš praleidau 4 sa

vaites. Ši buvo mano 9-toji ke
lionė. Kas metai vykstu padėti 
Lietuvos dvasiniam atgimimui. 
Visas 4 savaites praleidau su 
katalikų bendruomene “Gyvieji 
akmenys”, kurių pagrindinis 
tikslas - evangelizacija Lietuvo
je. Apie dvasinį atgimimą Lietu
vos spauda nerašo, net ir apie tą 
didįjį įvykį Lietuvoje - eucharis
tinį kongresą spauda paminėjo 
tik kaip įvykį, be komentarų.

Per tas 4 savaites teko ap
lankyti daugelį Lietuvos miestų 
ir stebėti, kaip Dievas keičia 
žmonių širdis, kai jos atsiveria 
Šv. Dvasios veikimui. Kur tik 
važiavom, visur radome žmo
nių, ypač jaunimo, kurie trokšta 
dvasinio maisto, nori kažko 
daugiau, negu tik sekmadienį 
nueiti į pamaldas.

Tai iššūkis Katalikų Bendri
jai, kuri dažnai nepajėgia to 
dvasinio alkio ir troškulio pa
tenkinti. Nedaug yra kunigų, 
kurie evangelizacija rūpintųsi. 
Jie žino, kaip teikti sakramen
tus - krikštyti, tuokti, laidoti, 
tačiau suburti jaunimą, perduo

“Gyvųjų akmenų” bendruomenės organizacinė grupė Lietuvoje

ti jiems suprantamu budu Evan
gelijos tiesas jie neturi noro, o 
gal ir nežino kaip tai padaryti. 
Ateina talkon “Gyvųjų akme
nų” bendruomenė, kurios pa
grindinis tikslas yra padėti žmo
nėms priartėti prie Jėzaus ir at
siverti Šv. Dvasios veikimui.

Atsinaujinimo dienos
Kaune, Vytauto Didžiojo 

universiteto salėje, kas 2 mėne
siai rengiamos Atsinaujinimo 
dienos. Gegužės 14 d. įvyko At
sinaujinimo diena. Kadangi bu
vo likę tik 2 savaitės iki Eucha
ristinio kongreso, tai šios dienos 
tema buvo “Eucharistija - mūsų 
pasišventimas” (pasiruošimas 
kongresui). Salė talpina tik 
1,000 dalyvių, bet visada susi
renka apie 1,200, tad tenka sė
dėti takuose, ant laiptų ir visuo
se kampuose.

Man teko kalbėti apie są
moningą - aktyvų dalyvavimą 
Eucharistijoje. Baigęs kalbėti 
paprašiau, kad atsistotų visi, ku
rie yra jaunesni negu 30 metų. 
Atsistojo daugiau negu pusė vi
sų dalyvių, maždaug 60%. Ir tai 
parodo, kad čia yra Lietuvos 
ateitis, Kat. Bendrijos ateitis. 
Meldėmės, kad jie stiprėtų savo 
dvasioje ir išliktų ištikimi Jėzaus 
Kristaus mokiniai.

Per kiekvieną Atsinaujini
mo dieną yra skiriama laiko už
tarimo maldai: parinkti žmonės 
meldžiasi už dalyvius, kurie 
ateina prašyti maldų. Visada su
sidaro ilgiausios eilės norinčių 
maldų, tad pritrūksta laiko su vi
sais pasimelsti. Jaunimas prašo 
maldų už tėvus, iš kurių nėra pa
tyrę jokios meilės. Viena didžiau
sių problemų - alkoholizmas.

Misijinės išvykos
Kita “Gyvųjų akmenų” evan

gelizacijos sritis - misijinės išvy
kos į kitus miestus. Rengiami 7 
savaičių dvasinio atsinaujinimo 
seminarai. Grupėje būna 5 ar 6 
žmonės. Jie vyksta į tuos miestus 
ir vakarais ten veda pokalbius.

Su jais man teko važiuoti į 
Panevėžį, kur tokį seminarą 
lankė 170 žmoniy. Panašus se
minaras buvo ir Šiauliuose, kur 

buvo apie 100 dalyvių. Pasibai
gus seminarui sudaromos ma
žesnės maldos grupės pagal am
žių, kurios renkasi kas savaitę 
maldai ir tolimesniam dvasi
niam augimui.

Prieš metus susidarė jaunų 
žmonių grupė, daugiausia stu
dentų, kurie įsteigė evangeliza
cinę mokyklą “Naujoji sando
ra”. Jų pagrindinis tikslas - pa
siruošti augti dvasioje ir tada 
vykti į mažesnius miestelius, į 
atskiras parapijas ir ten apašta
lauti.

“Naujoji sandora” jau turi 
savo skyrius Kaune, Vilniuje, 
Alytuje, Klaipėdoje ir Šiauliuo
se. Kadangi jie beveik visi yra 
studentai, todėl iš aukotojų su
rinktų lėšų jų misijinei veiklai 
nuvežiau auką.

Jaunimas eucharistiniame 
kongrese

Jaunimui ir vaikams buvo 
skirtas šeštadienis. Tuo pačiu 
laiku vyko atskira programa vai
kams ir jaunimui. Vien vaikų 
buvo užsiregistravę 5,328. Ren
gėjai tikėjosi, kad daugiau kaip 
12 metų jaunuolių susirinks gal 
4,000, tačiau dalyvavo apie 
10,000 iš visų Lietuvos kampų. 
Visi buvo paskirstyti į 13 grupių 
- “salų” įvairiose Kauno vie
tose, kur grupės turėjo savo va
dovus ir programą. Aš prisi
jungiau prie “Naujosios sando
ros” grupės, kurioje buvo apie 
900 jaunuolių.

Pirmiausia vyko šlovinimas, 
liudijimai, demonstruojamos pan
tomimos. Aš ten kalbėjau apie 
Dangiškojo Tėvo meilę ir pa
baigoje visi kalbėjome maldą į 
Jėzų Kristų.

Po pietų visi rinkosi į Ro
tušės aikštę ir iš čia giedodami, 
nešini vėliavomis bei plakatais 
ėjo per visą Laisvės alėją iki 
Įgulos šventovės, Parodos kalnu 
į Sporto halę, kur buvo atnašau
jamos jaunimo Mišios.

Tai buvo nuostabus tikėji
mo išpažinimas visam miestui, 
kuris turėjo progą pamatyti, 
kad Lietuvoje dar ne viskas yra 
taip blogai. Dar yra daug jauni
mo, kuris siekia aukštesnio gy
venimo tikslo, kuris vakarais 
nebėga tik į užtemdytas disko
tekas, bet atveria savo širdis 
Jėzui ir Jo veiksmui.

Autobusėlio problemos
Pernai rašiau, kad “Gyvųjų 

akmenų” autobusėlis “Mazda” 
jau griuvo. Jie dar šiek tiek 
pataisydami važinėjo. Šį kartą 
vienas studentas su ta “Mazda” 
vežė mane į Mažeikius. Grįž
tant į Kauną užvirė vanduo. Su
stojom šalia griovio, šalia ra
dom butelį, prisipylėm vandens, 
bet motoras neveikė. Sustojo 
automobilis, kuriuo važiavo me
chanikas. Jis negalėjo padėti ir 
pasakė, kad reikia naujo moto
ro. Tada sustojo kitas autobusė
lis, kuris mus nugabeno į Kau
ną. “Mazdos” jau reikėjo atsisa
kyti.

Du “Gyvųjų akmenų” vyru
kai surado 10 metų senumo 
“Volkswagen” autobusėlį ir už 
$4,000 nupirko. Už 1,000 litų 
įdėjo visą apsaugos signalizaci
ją, kad negalėtų niekas pavogti. 
Grįžau į Torontą ir liepos 4 d. 
gavau laišką per internetą, ku
riame rašo: “Vincai, labai baisu 
mums tai pranešti, bet vakar iš 
Rotušės aikštės pavogė mūsų 
naująjį žalią autobusėlį”.

Kalbėjome ir meldėmės

Sugrįžome iš dviejų savaičių 
evangelizacinės misijos. Vieną 
savaitę vyko evangelizacinė mo
kykla, o kitą savaitę dvi misiji
nės grupės po 15 žmonių kelia
vo po Lietuvos parapijas ir skel
bė Evangeliją. Pirmą savaitę į 
mokyklą susirinko apie 40 žmo
nių. Kai kurie jų net nelabai 
suprato, ko jie čia atvyko. Po 
savaitės laiko tų žmonių nebuvo 
galima atpažinti. Viešpats juos 
perkeitė iš esmės. Ką darėme 
mes? Nieko. Tik meldėmės, o 
Dievas darė tai, kas atrodė ne
įmanoma.

Aukotojams
Esu dėkingas visiems, kurie 

savo aukomis yra prisidėję ir 
prisideda prie Lietuvos dvasinio 
atgimimo, kurie remia žurnalą 
“Žodis tarp mūsų”. Žmonės 
džiaugiasi tuo leidiniu Lietuvo
je, bet, kaip ir kiti katalikiški 
leidiniai, jis neišsilaiko. Reikia 
aukų.

Mano keliones apmoka 
amerikiečių “The Word Among 
Us” žurnalas, kuris yra įsteigęs 
“Love of Christ Foundation”.

Tad statykim visi kartu gyvą 
Lietuvos Katalikų Bendriją.
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LAISVOJE il /YL'Ė II
VĖL LEIDŽIAMA RŪKYTI
Kauno Laisvės alėja buvo 

vienintelė gatvė Lietuvoje, kurio
je buvo draudžiama rūkyti. Nesi
laikantys šio potvarkio susilauk
davo 50 litų baudos. Per septyne
rius metus nuo šio potvarkio įve
dimo patirta, kad draudimas rū
kyti trikdė kavinių lankytojus ir jų 
šeimininkus. Miesto savivaldybės 
nutarimu, draudimas panaikintas, 
nukabintos lentelės su užrašais 
apie draudimą rūkyti. BNS žinio
mis, dabar rūkyti draudžiama tik 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje, kur prie Nežinomo ka
reivio kapo dega amžinoji ugnis, 
kuri būtų išniekinta, jei koks rū
korius nuo jos prisidegtų cigaretę.

DIPLOMATO ARCHYVAS
Petro Klimo, Vasario 16-to- 

sios signataro, istoriko, diplomato 
sūnus Lietuvai perdavė dalį tėvo 
archyvo, kurį sudaro įvairūs 
1917-1919 metų dokumentai, Lie
tuvos konferencijos Vilniuje po
sėdžių protokolai ir rezoliucijos, 
duomenys apie Vasario 16 signa
tarus, vokiečių administracijos 
raštai, Paryžiaus taikos konferen
cijos pranešimai, laiškai, doku
mentai apie santykius su Lenkija. 
Sutvarkius šią medžiagą, ja galės 
naudotis visi besidomintys Lietu
vos istorija. BNS pranešime 
(2000.VII.11) primenama, kad 
Petras Klimas buvo Lietuvos tary
bos narys, 1918 m. su kitais pasi
rašęs nepriklausomybę skelbiantį 
aktą, ilgus metus dirbęs diplomati
nėje tarnyboje, vokiečių Prancūzi
joje suimtas, atiduotas sovietams, 
kurie jį Sibire kalino devynerius 
metus. Mirė 1969 m. Kaune.

BĖGA IŠ LIETUVOS
Lietuvos pasienio policijos 

duomenimis, šiemet iki liepos 10 
d. iš Didžiosios Britanijos buvo 
sugrąžinti 737 Lietuvos gyvento
jai, nelegaliai ten dirbę. Iš viso 
per beveik septynis šių metų mė
nesius užsienio kraštai į Lietuvą 
grąžino (ar neįsileido) 1,696 lie
tuvius. Praeitais metais buvo grą
žinti 1,928 Lietuvos piliečiai. BNS 
žiniomis, neseniai į Anglijos 
Bradfordą vykstančius futbolo 
žaidėjus lydėjo apie 50 šio sporto 
aistruolių, iš kurių daugiau kaip 
pusė pasiliko Anglijoje.

ČIGONAI
Lietuvos vyriausybė susirūpi

nusi čigonų įjungimu į visuome
nę. Sudaroma 2000 - 2004 metų

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury_________Ontario 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
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

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

programa, kurią nusprendė finan
suoti iš valstybės biudžeto. Tauti
nių mažumų ir išeivijos departa
mentas norėtų gauti pusę milijo
no litų. BNS žiniomis, pirmiausia 
norima sutvarkyti Vilniaus čigonų 
taborą, kuriame dabar gyvena 
apie 300 žmonių. Iš tos grupės 68 
vaikai mokosi Vilniaus vidurinėje 
mokykloje, nors mokyklinio am
žiaus vaikų ten yra apie 200. 
Vyriausybės skirtais pinigais keti
nama įsteigti visuomeninį centrą 
čigonams. Tikimasi, kad ir nusi
kalstamumas sumažėtų. Šiuo me
tu Vilniaus taboras yra vienas di
džiausių narkotikų platinimo 
centrų sostinėje. Lietuvoje gyvena 
apie 3000 čigonų, pasiskirsčiusių į 
vienuolika bendrijų.

LENKŲ UNIVERSITETO NEBUS
Lenkijos generalinis konsulas 

Lietuvoje M. Jackiewicz (Jackevi
čius) teigia, kad lenkų universite
to idėja Vilniuje žlugo. Jo pa
reikštoje nuomonėje, kurią iš
spausdino leidinys “Spoleczenst- 
wo” (“Visuomenė”), tarp kitko 
sakoma, kad sumanymas žlugs, 
nes “nėra mokslininkų, kurie 
galėtų šioje mokymo įstaigoje 
dėstyti, o mokslininkų samdymas 
Lenkijoje prieštarauja savarankiš
ko universiteto principams”. Kon
sulas taip pat kritikavo Lietuvos 
lenkų organizacijų reikalavimą 
grąžinti į Lietuvos lenkiškas mo
kyklas privalomąjį lenkų kalbos 
egzaminą. Pažymėjo dar ir tai, 
kad Lietuvoje lenkai turi lygias, 
kaip ir kiti piliečiai, karjeros gali
mybes (BNS).

NARKOMANUOS PLITIMAS
Romualdas Ozolas, Lietuvos 

seimo narys ir Centro sąjungos 
pirmininkas, rūpinasi dėl narko
manijos plitimo ir apgailestauja, 
kad į šią problemą per daug leng
vai žiūrima. Kaip ELTA rašo, R. 
Ozolo nuomone, narkomanija 
tampanti valstybinio masto prob
lema, kurią sutartinai turėtų 
spręsti švietimo, medicinos, kul
tūros, vidaus reikalų sistemos 
darbuotojai, nevyriausybinės or
ganizacijos bei Kat. Bendrija. 
Centro sąjunga kviečia visus ne
abejingus susiburti bendrai veik
lai “Lietuvos žmonės prieš baltąjį 
marą”. Veiklai pritarimo pakan
ka ir norima prie savivaldybių 
įsteigti visuomeninius centrus, 
kurie spręstų narkotikų vartojimo 
problemą. Apgailestaujama tik, 
kad šiemet vyriausybė smarkiai 
sumažino lėšų skyrimą vaikų ir 
jaunimo užimtumui. Snk.

DF/faAtof FOUR seasonsTvI/ZK REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos ■ 
apie namus, vasarna- 
mius, ūkius, žemes ■*—
Wasagos, Slaynerio ir -ę;
Collingwoodo apy- KĮMk. 
linkėsc kreipkitės į

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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave.,

Hamilton, Ont. L8M 2W7

poetė GRAŽINA TULAUSKAITĖ-BABRAUSKIENĖ, mirusi prieš 
dešimt metų Čikagoje Nuotr. V. Kapočiaus

Nauji verslininkai Čikagoje
Marquette parko centre - lietuviški cepelinai, “Bočių” 

duona ir saldainiai iš Lietuvos
EDVARDAS ŠULAITIS

Pagrindinėje Čikagos Mar
quette parko apylinkės vietoje - 69- 
oje gatvėje, kuri vadinasi ir dar kitu 
vardu - “Lithuanian Plaza Court”, 
neseniai (gegužės pabaigoje) buvo 
atidaryta nauja verslo įstaiga. Jos 
vardas - “Lithuanian Plaza Bakery 
& Deli”, o jų savininkai - dar nau
jakuriai Dėdės Šamo žemėje - Al
gis ir Vida Morkūnai.

Šie energingi žmonės perėmė 
jau labai nugyventas patalpas - 
“Baltic Bakery” kepyklos anksčiau 
turėtą parduotuvę (ji jau kuris lai
kas nebeveikė), gerokai atnaujino 
(sakosi pridėjo apie 10,000 dole
rių). Na, o dabar ten užėjus - net 
širdžiai miela: viskas žiba, spindi. 
Yra čia cepelinų, dešrų, kitų mėsos 
ar žuvies gaminių. Netrūksta sriubų 
bei kitų maisto patiekalų. Originali 
yra “Bočių” duona, kurią kepa 
“Baltic Bakery” kepykla (jos savi
ninkas Algis Ankus daug prisidėjo 
prie šios parduotuvės įsteigimo). Si 
duona niekur kitur nepardavinėja
ma, nors šiaip jau “Baltic Bakery” 
vardu visokių duonų galima gauti 
net ir daugelyje amerikiečių par
duotuvių. Šiuo metu “Bočių” duo
na tik kartą savaitėje kepama ir 65 
kepaliukai penktadienio popietė
mis čia atvežami. Tačiau ateityje, 
atrodo, reikės ją dažniau kepti, nes 
kiti perka net po 2-3 kepaliukus.

Šios krautuvės centrinėse len
tynose yra išrikiuoti lietuviški sal
dumynai: saldainiai, šokolado rin
kiniai. Dėžutės yra tokios pačios, 
kaip ir Lietuvoje parduodamos. Šis 
yra, bene, vienintelis produktas, 
kuris atkeliauja tiesiai iš Lietuvos. 
Šiaip jau, Morkūnų teigimu, dauge
lį dalykų įvežti į šį kraštą yra sunku, 
nes varžo įvairiausi įstatymai. Iš 
Lietuvos atkeliauja ir nevalgomų 
dalykų - laikraščių, žurnalų, knygų, 
muzikos kasečių ir pan. Ypač dide
lis yra žurnalų moterims skyrius. 
Čia galima įsigyti ir Čikagoje lei
džiamą lietuvių dienraštį “Draugą”, 
ir naujai pradėtą leisti savaitraštį 
“Amerikos lietuvį”.

Šios prekybos savininkai - Al
gis ir Vida Morkūnai (jiems dabar 
44 m. amžiaus), gyvendami Lietu
vos Naujojoje Akmenėje nė nesva
jojo, kad kada nors gyvens Čikago
je. Vida ramiai dirbo N. Akmenės 
cemento gamyklos laboratorijoje, o 
Algis, baigęs radistų mokyklą, plau
kiojo laivu, dirbo baro tarnautoju ir 
kitus darbus. Prieš 5 metus jie su
galvojo vykti į Ameriką. Jiems labai 
rūpėjo jų sūnus Saulius, kuris tuo

J. B. IV1ARJA1' I
The J.B. Marlatt Funeral Homes 

(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

-paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

Andrew W. Swan 
Direktorius

met kaip tik buvo baigęs vidurinę 
mokyklą. Jam geresnių perspektyvų 
savame krašte nesimatė. Tad trise 
jie patraukė per Atlantą. Pradžioje 
gavo tik turistinę vizą, kurią vėliau 
prasitęsė. Netrukus nusišypsojo lai
mė - laimėjo “žalią kortelę”, kuri 
jiems užtikrino nuolatinio apsigyve
nimo Amerikoje galimybę.

Prieš trejus su puse metų jų 
šeima padidėjo dar vienu sūnumi - 
Luku, jau tikru “amerikonu”. Jis 
sparčiai auga ir gal ateityje perims 
tėvų verslą. Sūnus Saulius dienomis 
dirba statybose, o vakarais ir savait
galiais ateina į talką tėvams. Vida 
teigia, kad dabar jai kartais net po 
18 valandų paroje tenka darbuotis.

Naujieji Marquette Parko pre
kybininkai tiki ateitimi, nes Ameri
ka juk neribotų galimybių šalis. Čia 
negali įsikurti tik tie, kurie laukia, 
kad kiti ką nors jiems duotų. O tie, 
kurie nesibijo darbo ar net rizikos, 
šiame krašte kalnus nuverčia.

Tokie entuziastai, atrodo, yra 
Morkūnų šeima - pirmieji pradėję 
savo verslą iš naujųjų ateivių tarpe 
kadaise lietuviškiausiame ir gra
žiausiame lietuvių telkinyje Ameri
koje. Nuo tokių žmonių, kaip jie, 
priklausys tolimesnė šios vietovės 
ateitis. Beje, Morkūnų prekybos 
adresas - 2616 W. 69 St., telefonas 
773-778-4000.

Lethbridge, Alta.
MUSŲ ŠIŲ METŲ MIRU

SIOS: gegužės 16 d. mirė a.a. Ona 
Pauliukaitienė, sulaukusi 92 m. am
žiaus, gyveno Magrath miestelyje, 
netoli nuo Lethbridge. Velionė į 
Kanadą buvo atvykusi 1949 m. Pa
liko nuliūdusius du sūnus ir vieną 
dukrą bei jų šeimas. Kitą dieną mi
rė a.a. Josefma Žebrauskienė, 95 m. 
amžiaus gyvenanti Lethbridge 
mieste. Iš Lietuvos į Kanadą atvy
kusi 1930 m. Paliko nuliūdusią 
krikšto dukterį Bronę Žolynienę.

Birželio 13 d. šį pasaulį paliko 
a.a. Genovaitė Atkočiūnienė, buvusi 
ilgametė torontietė. Paskutiniuo
sius savo amžiaus metus praleido 
Lethbridge pas dukterį. Velionė tik 
ką buvo atšventusi 95-tą gimtadie
nį. Mylimą tėvynę Lietuvą ji paliko 
1944 m. Liūdi dvi dukterys - Gražina 
Noreikienė, Lethbridge, Alberta, 
Alma Mackevičienė, Land O’Lakes, 
Winsconsin, JAV, sūnus Modestas 
Atkočiūnas Čikagoje ir jų šeimos. 
Velionė palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoje greta savo vyro 
a.a. Juozo Atkočiūno. G.N.

Hamilton, Ont.
PADĖKA

Dėkoju visiems draugams, da
lyvavusiems mano vyro a.a. Bro
niaus mirties penkmečio Mišiose ir 
pusryčiuose ir taip pat dosniai su
aukojusiems šalpai - 230 dolerių, 
kuriuos persiusiu į Lietuvą sergan
čiai ir neturtingai savo jaunystės 
draugei. Aukojo: J. A. Gedriai, A. 
E. Liaukai, R. Fronczak, K. Meš
kauskienė, K. L. Meškauskai, K. 
Mileris, J. A. Norkai, N. Otto, J. R. 
Pleiniai, Z. A. Stanaičiai, B. Stanie
nė, M. Vaitonienė. E. Šopienė

A.a. Broniaus Šopio 5 metų 
mirties sukaktį minint L. Klevų šei
ma “Vaiko tėviškės namams” au
kojo $50. A.a. Vytautui Januškai 
mirus su užuojauta šeimai ir arti
miesiems "Vaiko tėviškės namams” 
Juozas Pyragius aukojo $20. Trem
tiniams aukojo: $40 - E. Jasevičienė; 
$20 - Aid. Gailienė. A.a. Pijui Plei- 
niui mirus, užjausdami žmoną Va
leriją, brolį Jeronimą, seserį p. Vis- 
nūnienę ir visus jo šeimos narius 
“Vaiko tėviškės namams” aukojo: 
$25 - F. Šopienė; $10 - V. Kėži- 
naitis.

Aukotojams dėkoja -
KLK moterų draugijos 

Hamiltono skyrius

SKAUDŽIĄ LIETUVOS ISTO
RIJOS ATKARPĄ - pokario metų 
sovietų žiaurumus trėmimus, lietu
vių partizanų rezistenciją konkurso 
būdu aprašo Varėnos vidurinių mo
kyklų studentai. LPKT sąjungos ir 
mokytojų iniciatyva bei pastango
mis Varėnos rajono vidurinėse mo
kyklose jau penkti metai yra rengia
mi Lietuvos kovų-kančių istorijos 
konkursai. Tai yra ateinančių Lietu
vos kartų žibintas., kuris joms per
duos savo surinktas žinias iš gyvų li
kusių laisvės kovotojų. Šį kilnų Lie
tuvai darbą, šią svarbią idėją auklėti 
sveiką jaunimą supažindinant su 
Lietuvos kovų-kančių istorija remia 
Hamiltono lietuviai.

Lietuvos kovų-kančių istorijos 
konkurso tęstinumui Varėnos rajo
no LPKT sąjungos skyriui aukojo: 
$100 - A. Kšivickienė; $50 - B. Vi
dugiris; $40 - J. L. Stungevičiai; $20 
- Aid. Mikalauskienė. Dar buvo su
rinkta $240 (šios sumos aukotojai 
pavardžių neskelbia). Šios aukos 
$450 yra pasiųstos LPKT sąjungos 
Varėnos skyriaus pirmininkui kovų- 
kančių istorijos konkursui tęsti. Iš 
rengiamų konkursų yra gautos vaiz
dajuostės. Jei kas domėtųsi LPKT 
sąjungos veikla ir norėtų pamatyti 
ją vaizdajuostėje, prašome skam
binti tel. 522-0328. Taip pat galima 
gauti premijuotus studentų rašinius 
paskaityti. Liuda Stungevičienė

Calgary, Alta.
KALGARIO IR APYLINKĖS 

TAUTIEČIAI birželio 25 d., 1 v.p.p. 
susirinko į naująją garbės konsulo 
p. Vyšniausko ir jo šeimos sodybą, 
kuri yra labai gražioje vietoje - kur 
tik pažvelgsi, kalvos, kalneliai, ap
dengti spygliuočiais ir žalialapiais 
medžiais, krūmai, krūmokšniai, to
lumoje stūkso “Canadian Rockies”.

Čia aidėjo lietuviška muzika, o 
kaubojiškoje pastogėje, prie virtu
vės, Albertas Stasiulis ir Kęstutis 
Dubauskas kepė dešreles, virė ska
nius patiekalus. Virtuvė buvo grei
tai ištuštinta, nes jau visi jautė alkį. 
A. ir D. Stasiuliai rūpinosi bilietų 
pardavimu, o loterijos bilietus pla
tino S. Kairaitis, laimikių traukimą 
vedė K. Dubauskas, talkinamas 
jaunimo. Išvykos dalyviai skirstėsi 
nenoromis, nes grasinantys debesys 
praplaukė virš sodybos, o gamta 
buvo tokia patraukli! Ne kasdien 
miesto žmogus gali pasidžiaugti to
kiu gamtos grožiu. Todėl Kalgario 
lietuviai reiškia nuoširdžią padėką 
p.p. Vyšniauskų šeimai. K.D.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Gedulo ir vilties dieną, tragiš
kas birželio dienas St. Petersburgo, 
FL, lietuviai minėjo birželio 11 d. 
Minėjimas pradėtas pamaldomis 
Šv. Vardo šventovėje. Mišias atna
šavo kun. A. Grabnickas, OFM, ir 
kun. dr. M. Čyvas. Per pamaldas 
giedojo Vyčio dainos vienetas “Ai
das”, vadovaujamas L. Sodeikos, 
pamokslą pasakė kun. A. Grabnic
kas, OFM. Antroji minėjimo dalis 
vyko Lietuvių klubo patalpose. 
Minutės tyla buvo pagerbti lietuvių 
tautos kankiniai. Turiningą kalbą 
apie nepriklausomybės praradimą 
ir išvežimus į Sibirą pasakė A. Jo
naitis. Meninės programos dalyje 
D. Mackialienė deklamavo B. 
Brazdžionio “Sibiran ištremto liu
dijimą”, V. Cinausko “Mūsų jau
nystė” ir V. Ališo “Kai svaigsta šir
dis”, fortepiono muzika palydint A. 
Jurgučiui. Minėjimas baigtas klubo 
pirm. A. Karniaus padėka ir Lietu
vos himnu. J. Taoras buvo paruošęs 
parodą, kurioje grafiškai nurodytos 
lietuvių kančių vietovės Sibire 
(“Lietuvių žinios” 289 nr.).

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių kultūros 

draugijos (ULKD) metinis narių 
susirinkimas įvyko sekmadienį, ge
gužės 28. Jam pirmininkavo B. 
Žukaitė, o sekretoriavo V. Kava
liauskaitė. Pranešimus padarė 
ULKD pirm. St. Tamošiūnas, ižd. 
J. Šleivytė-Trakimienė ir revizijos 
komisijos pirm. O. Anilionis. Pir
mininko pranešimu, norima išnuo
moti vasarnamį, kuris lietuvių ben
druomenės poreikiams nebereika
lingas. Apie “Žinių” (vietos lietuvių 
susižinojimo biuletenis) būklę in
formavo G. Mačanskas, pažymėda
mas, kad iš draugijos iždo leidinio 
reikalams nereikia pridėti, nes išsi
laiko iš aukų. Paminėjo vieną svar
biausių rėmėjų Joną Bružį, gegužės 
23 d. iškeliavusį amžinybėn. Velio
nis gimęs Tauragėje, 1928 m. atva
žiavęs į Urugvajų ir apsigyvenęs 
Montevideo mieste ir po 2-jų metų 
atsiėmęs žmoną Ceciliją Alvikaitę. 
Abu sunkiai dirbdami, pasistatė 
nuosavus namus, neblogai įsikūrė, 
užaugino ir išmokslino sūnų Juozą. 
Velionis mirė eidamas 96-tuosius 
metus. Labai stipriai rėmęs Monte
video lietuviiĮ bendruomenės leidi
nį “Žinios” (“Žinios” 2000 m. 24 nr.).

Australija
Sidnio Lietuvių Namuose bir

želio 4, sekmadienį, įvyko reto po
būdžio grybų paroda - popietė, su
rengta Bibliotekos bičiulių būrelio. 
Aldona Stasiūnienė ir Onutė Kapo- 
čienė žiūrovus nustebino savo di
džiuliu grybų rinkiniu. Jie atkeliavo 
iš Lietuvos, Amerikos, Rusijos, 
Australijos, Maltos, Švedijos, Airi
jos, Kinijos, Filipinų, Afrikos ir kitų 
kraštų. Jų būta visokių: medinių, 
odinių, iš keramikos, stiklinių, kris
talinių, gintarinių ir kitokių. A. Sta
siūnienė pirmą savo grybų šeimynė
lę nusipirkusi vienoje meno paro
doje, vėliau dukra, gyvendama Lie
tuvoje, atsiuntė mamai gintarinį ba
ravyką. Tai ir buvusi rinkinio pra-

Į vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiFTAT I^A” lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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% 

džia, o po to grybai keliavę iš 
įvairių kraštų. O. Kapočienė grybus 
renka nuo 1975 m. Pirmuosius ga
vusi kaip dovaną iš draugės, o vė
liau ir į O. Kapočienės namus taip
gi keliavę grybai iš įvairių kraštų. 
Grybų rinkinys žiūrovus stebino ir 
savo originalumu. Pvz. du suaugę 
grybai - arbatinukas iš Australijos, 
nykštukas iš Rusijos nupintas iš 
smulkių vytelių; viena panevėžietė 
sugalvojo grybus numegzti; perma
tomo grybo viduje iš Lietuvos pui
kuojasi raudona rožė. Popietė baig
ta loterija, skirta “Dainos” choro 
reikalams. Mat Aldona ir Onutė 
yra šio choro dainininkės (“Pasau
lio lietuvis” 2000 m. 5 nr.).

Lenkija
Ryšium su Seinų ir Punsko lie

tuvių kultūros dienomis, vykusio
mis gegužės 1-2 d.d. Vilniuje, Mo
kytojų namuose Seinijos lietuvių 
organizacijų vadovai susitiko su 
Lietuvos valdžios atstovais aptarti 
šio krašto lietuvių bendruomeninių 
reikalų, kaip rašoma “Vorutos” 
2000 m. 19-20 nr. Šiame susitikime 
dalyvavo Lietuvos seimo vicepirmi
ninkas A. Vidžiūnas, Lietuvos am
basadorius Lenkijoje A. Valionis, 
Lietuvos vyriausybės kancleris P. 
Auštrevičius, valstybės konsultantė 
R. Trakimienė, PLB atstovas Lie
tuvoje G. Žemkalnis, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento gen. 
direktorius R. Motuzas, Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirm. I. 
Gasperavičiūtė, Seinų apskrities 
viršininko pavaduotojas R. Vit
kauskas, Punsko valsčiaus viršaitis 
V. Liškauskas, “Laisvosios Euro
pos” radijo žurnalistė Z. Makaus
kienė, Navininkų lietuvių mokyklos 
direktorė N. Sidarienė, Kovo 11-to- 
sios licėjaus direktorė M. Černelie- 
nė, Punsko pagrindinės mokyklos ir 
gimnazijos direktorius J. Bliūdžius, 
A. Uzdila.

Susirinkimą pradėjo R. Motu
zas, pažymėdamas, kad, atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, atsirado 
galimybė bendrauti su tautiečiais 
už Lietuvos ribų ir šiek tiek dau
giau jiems padėti. Pirmoji kalbėjo 
LLB pirm. I. Gasperavičiūtė. Padė
kojusi Lietuvai už pagalbą, labiau 
pasigedo politinės ir moralinės pa
ramos, apgailestaudama, jog Seinų 
ir Punsko lietuvių reikalai dažnai 
tampa derybų objektu, o spaudoje 
pasitaiko tiesą iškraipančių straips
nių. Pasak Punsko valsčiaus viršai
čio V. Liškausko, lietuviškas švieti
mas šiame krašte gali likti tik fik
cija. A. Uzdila norėtų, kad Lietuvos 
valdžia darytų didesnį spaudimą 
Lenkijos valdžiai. Buvo kalbama 
apie Seinijos lietuvių studentų, stu
dijuojančių Lietuvoje, problemas. 
R. Motuzas užtikrino, kad šiuo 
metu Lietuvos aukštosiose mokyk
lose 30 Lenkijos lietuvių studentų 
gauna pastovias stipendijas. Lietu
vos vyriausybės kancleris P. Auštre
vičius pažadėjo Seinų ir Punsko 
krašto lietuviams skirti švietimo 
reikalams daugiau lėšų. Lietuvos 
seimo vicepirm. A. Vidžiūnas pa
stebėjo, kad Lietuvos vyriausybė 
bando Lietuvos santykius su Lenki
ja normalizuoti. Lietuvos valdžios 
žmonės nenori elgtis primityviai, 
kaip tai daro Tadeušo Uronos 
atstovaujami parlamentarai. “Mes 
galime turėti daug strateginių nuta
rimų, daug spręstinų problemų, ku
rias puikiausiai galime išsiaiškinti 
vyriausybiniu lygiu”, - sakė Lietu
vos seimo vicepirmininkas. Pasak 
Lietuvos vyriausybės konsultantės 
R. Trakimienės, negerovių aiškini
mas nekenkia tarpvalstybiniams 
santykiams. Ji palinkėjo visiems 
būti tokiais gerais piliečiais, kokie 
yra Punsko ir Seinų krašto lietuviai.

J. Andr.

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

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

INTERAC KORTELĖ

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


Vaizdas iš Vienuoliktosios tautinių šokių šventės - figūrinės vestuvinio šokio grupuotės Ntr. O. Burzdžiaus

Tautos žėručiai
Pastangos stabdyti blogio srautą pozityviomis vertybėmis

Tautinių šokių šventę palydint
Žvilgsnis į Kanadoje įvykusios Vienuoliktosios tautinių šokių šventės 

programą, jos turinį, šokių atlikimą ir su jais susijusias aplinkybes

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ, 
Hamiltonas

Išeivijos švenčių programa 
yra sudaroma ir paruošiama 
koncertiniu būdu; šokiai auga 
tiek sudėtingumu, tiek atlikimu. 
Šventė baigiama kokiu nors 
įspūdingu finalu. Lietuvoje vy
riausias meninės dalies vadovas- 
vė parenka šventei temą ir sten
giasi ją rutulioti parinkdamas ar 
kurdamas šiai temai tinkamus 
šokius. Išeivijos XI tautinių šo
kių šventė buvo surengta Lietu
voje vykstančių švenčių pavyz
džiu, tad tie žiūrovai, kurie ne
turi galimybės nuvykti į Lietu
voje rengiamas šventes, galėjo 
susidaryti jų vaizdą nors ir žy
miai mažesnės apimties. Vilniu
je “Žalgirio” stadione vykstan
čiose šventėse šoka apie 6000 
šokėjų, suvažiavusių iš visos 
Lietuvos, tad didesnėje erdvėje 
ir šokėjų išdėstymas gali būti 
daug efektingesnis. XI t.š. šven
tės repertuaras buvo suskirsty
tas į temines dalis.

Mano protėvių žemė
Po labai trumpo ir greito 

šokėjų suvedimo į aikštę, Kana
dos, JAV ir Lietuvos himnų, 
garbės svečių pristatymo prasi
dėjo šventės programa prologu, 
kuriuo buvome nukelti j gilią 
Lietuvos senovę.

Pirmasis šokis “Protėvių že
mė” (Laimutės Kisielienės cho
reografija) vaizduoja šeimos ži
dinio ugnį, kuri yra kiekvienuo
se namuose įžiebiama su pagar
ba ir meile. Jaunieji, palikdami 
tėvų namus, išneša ugnį į savo 
naujų namų židinį, kurį uždega 
su tam tikromis apeigomis ir 
saugo visą gyvenimą, neleisdami 
jam užgesti. “Dek, ugnie” (L. 
Kisielienės chor.) nukėlė žiūro
vą į dar gilesnę senovę, kai ug
nis buvo laikoma šventa ir gar
binama, nes ji reiškė gyvenimą, 
gyvybės pratęsimą. Šiam šokiui 
ir muzika (V. Bartulio) sukurta 
primityvesnė, primenanti Kana
dos indėnų muziką. Paskutinis 
prologo šokis “Žolynėlis” (V. 
Buterlevičiaus chor., A. Bra
žinsko muz.) - tai ir vėl lėtas lyg 
ir apeiginis šokis su pasiūbavi- 
mais ir pralindimais, tinkamas 
šokti vyresniems žmonėms.

Kai aš mažas buvau
Ši programos dalis skirta 

vaikams ir jaunesniesiems šokė
jams, kurie pavieniui ir kartu 
žiūrovus pralinksmino keletu 
linksmesnių vaikiškų šokių ir 
žaidimų. Gražiai pasirodė Pane
vėžio “Grandinėlės” vaikučiai. 
Nors jie šoko kartu su kitais, bet 
skyrėsi savo apranga, laikysena 
ir pasiruošimu. “Pasėjau kana
pę” (O. Razutienės chor. pagal 
liaudies dainą) judesiais ir dai
nos žodžiais vaizduoja kanapės 
sėjimą ir jos augimą, o antroji 
greitesnė dalis - vaikiškas links
mas šokis.

“Skaičiuotės” (L. Kisielie
nės chor.) - linksmas vaikiškas 
žaidimas, įjungiant šokio, ritmi
kos ir žaismo judesius. “Ant 
arkliuko” (E. Morkūnienės chor., 
L. Povilaičio muz.) vaizduoja 
vaikus, jojančius ant medinių 
arkliukų. Tai smagus, vaikiškas 
ir žaismingas šokis. “Žalnieriu- 
kas” (V. Usavo chor., J. Baltra
miejūnaitės muz.) - šiek tiek su
dėtingesnis šokis, kurį pašoko 
jaunių grupės. “Vyželė” (E. 
Morkūnienės chor.) šokis su
kurtas pagal liaudies dainą “O 
kur senis? - ant skiedryno, o ką 
veikia - vyžas pina...” šoko jau
nių grupės. Visi šios dalies šo
kiai linksmi, gyvi, žaismingi.

Jau žiedeliai sumainyti
Tai vestuvinių šokių ciklas. 

Pirmasis šokis - “Sadutė”. Jį 
praplėtė ir išgražino “Lietuvos” 
ansamblio choreografas J. Lin
gys pagal Biržų gimnazijos mo
kytojos E. Šlekienės kaime at
rastą merginų mergvakario šokį. 
Ypatingai graži, subtyli ir švelni 
Jono Švedo muzika, kuri neno
romis verčia susimąstyti išlei
džiant jaunamartę naujam gyve
nimui. Š.is visas vestuvinių šokių 
ciklas skirtas studentų grupių 
šokėjams.

Po “Sadutės” - vyrų šokis 
“Juodbėrėlis” (J. Matulaitienės 
chor.) pagal dainą - “Šėriau, šė
riau sau žirgelį...” Tai gyvas ir 
gana sunkus šokis, reikalaująs 
gero pasiruošimo ir lygiavimo. 
“Vestuvinis šokis” (J. Lingio 
chor., muz. A. Bražinsko). Solo 
šį šokį pašoko Kauno VD uni
versiteto ansamblio “Žilvitis” 
šokėjai, kurie lyg ir sudarė ves
tuvinį pulką kartu su piršliu ir 
svočia. Jaunimas juodu šokdino 
ir mėtė į viršų, o visi kiti šokėjai 
sudarė jiems foną pasiruošę 
šokti “Rezginėlę” (prof. J. Gu
davičiaus chor., muz. E. Pily- 
paičio).

Tiek smagus ir greitas “Ves
tuvinis šokis” matomas pirmą 
kartą, tiek “Rezginėlė” pirmą 
kartą pašokta išeivijos t.š. šven
tėje susilaukė publikos pritari
mo, nes gerai nuteikė savo gy
vumu, o žaismingas juostų supy- 
nimas ir atpynimas atrodė gra
žiai ir patraukliai.

Vestuvinių šokių ciklą už
baigė “Aušrelė” (G. Breichma- 
nienės chor. pagal* dainą “Dun
da klumpės...”). Šie abudu šo
kiai išeivijos šokėjams gerai ži
nomi ir daugelį kartų šokti mū
sų šventėse. Visi vestuvinio cik
lo šokiai buvo gerai parinkti ir 
sugrupuoti.

Šoks šeimyna šokinį
Po trumpos pertraukos sekė 

šeimos šokių ciklas. Pirmas šo
kis “Motinėle obelėle” (R. Ta- 
mučio chor., L. Povilaičio 
muz.). Šį šokį šoko 4 kartos: se
neliai, tėvai, vaikai ir vaikaičiai. 
Programoje jis taip pristatytas: 
“Moteris visada simbolizuoja 
grožį, gėrį, motinystę, pasiauko
jimą ir taiką. Prie motinėlės 
glaudžiasi visi, kam reikia pa
galbos ar paguodos”...

Vaidelių šeima- dažna “Verdenės” švenčių dalyvė
Nuotr. F. Kerpauskio

Vaikų šokis - žaidimas “Du 
gaideliai” (E. Cesnienės chor., 
J. Baltramiejūnaitės muz.). Vai
kai judesiais ir dainos žodžiais 
pavaizdavo grūdų vežimą į ma
lūną, malimą, maišų nešimą ir 
t.t. Gal įdomiausias ir geriausiai 
vaidybiškai atliktas šios grupės 
šokis buvo “Išėjo tėvelis į miš
ką...” (D. Radvilavičienės chor., 
muz. P. Budgino). Pagal tos dai
nos žodžius labai vaizdžiai pa
demonstruota, kaip visa šeima 
vienas po kito išeina į mišką, 
pamato pelėdą ją nušauna ir 
parneša namo.

“Karklai” (K. Poškaičio 
chor., sukurta pagal dainą ‘‘Ant 
kalno karklai siūbavo...”). Šokis 
pagal autoriaus pageidavimą 
buvo atliktas lėtokai, nors daina 
aiškiai turi lėtąją ir greitąją da
lis. Šoko veteranų grupės. Po to
- linksmas ir smagus “Gyvata- 
ras” (J. Lingio chor., muzika P. 
Stepulio), skirtas studentams, ir 
paskutinis “Šok šeimyna šokinį” 
(D. Radvilavičienės chor., liau
dies muzika). Jį šoko visa šeima
- vaikai, tėvai ir seneliai.

Ant tėvelio dvaro
Pirmas šokis “Kupolinis” (J. 

Lingio chor., B. Dvariono muzi
ka) vasaros sutiktuvių šokis. 
Liaudies papročiuose užtinkami 
įvairūs burtai: kupolių surinki
mas ir barstymas ant žemės, vai
nikėlių metimas per galvą, ste
bulių uždegimas, šokimas per 
laužą ir t.t. Visa tai pavaizdavo 
šiame šokyje studentų ir vetera
nų grupės. Tai irgi pirmą kartą 
išeivijos t.š. šventėje šoktas šo
kis, nors scenoje jau daugelį 
kartų matytas.

“Rusnietis” (chor. J. Lingio, 
muz. V. Juozapaičio). Tai kadri
lius, kilęs iš Rusnės apylinkių. 
Linksmas ir smagus šokis “Ge
gužinė polka” (H. Uznio chor., 
muz. V. Apanavičiaus). Šiuo 
linksmu šokiu studentai užbaigė 
šventės programą, nes baigmei 
skirtas “Suktinis” tik suvedė vi
sus dalyvius į aikštę. Tik dabar 
galėjome pasigėrėti tokiu gražiu 
būriu tvarkingo ir gražaus lietu
viško jaunimo, kuris suskrido į 
Mississaugą iš Lietuvos (net 4 
grupės), Brazilijos, Argentinos, 
Punsko, JAV ir Kanados. Suda
rę lygias linijas, šokėjai mojavo 
geltonomis, žaliomis ir raudo
nomis skarelėmis, sudarydami

(Nukelta į 6-tą psl.)

Prieš penkerius metus Kau
ne susirinko būrelis vienminčių. 
Ką daryti? Burnoti serialus, 
ūdyti klūpojimą prieš auksą, ra
šyti siaubo straipsnius apie nar
komaniją? Nutarė kitaip: blogio 
srautą pristabdyti gėriu. Taip 
gimė tautos vertybių klubas 
“Verdenė”. Jo atsiradimas buvo 
nušviestas “TŽ”.

Pradėjome ieškoti žodžių, 
kurie tiktų himnui. Juos surado 
Danutė Vaskelaitė: “Verdene, 
išsaugok dorovę, vergiją pamy
nus”, nes čia mūsų gimtinė, ku
rios nevalia palikti ar supurvin
ti. Įsipareigojome dalintis duo
na ir širdimi, veiklon įtraukti 
neįgaliuosius. Renginiai, skirti 
jaunimui, turi būti išradingi ir 
linksmi. Žingsnis po žingsnio 
ėjome užsibrėžtu keliu. Pager
bėme Antaniną Garmutę, sukū
rusią trilogiją apie Lietuvos sū- 
nų-partizanų žygdarbius: “Išėjo 
broliai”, “Motinėle, auginai” ir 
“Tėvo vasara”. Kun. Juozo 
Zdebskio dešimtųjų mirties me
tinių proga karštai kalbėjo kun. 
Robertas Grigas, žuvusiojo dva
sios sūnus, ir seimo narys Algir
das Patackas. Šių eilučių auto
rė, Juozuko tėviškės kaimynė, 
paskaitė atsiminimus.

Duoklė Tėvynei
Vasario 16-tajai surengėme 

diskusiją: “Neklausk, ką tėvynė 
gali duoti tau, paklausk, ką tė
vynei gali duoti tu”. Gausiame 
diskutavusiųjų būryje buvo poe
tas oratorius Juozas Ardzijaus- 
kas. Jo visas gyvenimas - tarna
vimas tėvynei. Šešiolikmetis už 
patriotines eiles pateko į šaltą ir 
kietą kalėjimo kamerą. Ten 
praleisti gražiausi gyvenimo 
metai neatšaldė širdies. “Motu
le, rytmetis Šešioliktos Vasario/ 
Suspindo jau lyg saulės spindu
lys”. - tai J. Ardzijausko leitmo
tyvas.

Renginyje “Ar dar skaito
me? Ir ką?” susikryžiavo vyres
niosios kartos ir jaunimo špa
gos. Galiausiai nutarta diskusiją 
pratęsti spaudoje (“Verdenė” 
rašo į 27 Lietuvos ir Pasaulio 
lietuvių laikraščius). Taip pat 
jaunimui buvo skirta šventė: 
“Grožį suprantame kitaip”. Tai 
atasvara Miss rinkimams, kurie 
plačiai paplitę, ir Lietuvoje. 
Taurių mergaičių, sėdinčių sce
noje, grožį pagerbė vyrų choras 
“Varpelis” ir solistas Artūras 
Kozlovskis.

“Orą et labora” - bendras 
klubo ir Katalikų mokytojų są
jungos renginys. Jame kalbėjo 
kun. Kazimieras Senkus, po 56 
metų Vakarų tremties grįžęs į 
tėvynę. Ne ilsėtis ir mirti gimto
je žemėje, bet dirbti. Jaunas 
kun. Rimantas Kaunietis papil
dė vyresniojo konfratro žodžius. 
Salėje nuskambėjo poetės Al
donos Puišytės balsas: “Kūrė
jau, aš dulke pavirsčiau,/ Jei tu 
nelaikytum virš dulkių manęs”.

Tauta ir kalba
Pradėta rengtis konferenci

jai “Tauta ir kalba”. Organizaci
nis darbas užtruko mėnesį. 
Konferencija įvyko Karmelitų 
parapijos salėje. Štai prelegen
tai ir jų temos: akademikas Zig
mas Zinkevičius - “Vilnius - 
pasaulio baltistų centras”, kun. 
Kazimieras Senkus - “Vasario 
16-tosios gimnazija ir Vokieti
jos lietuviai”, Gediminas Kače- 
nauskas - “Lietuvybės būklė 
JAV”, “Kultūros barų” redak
torius Bronys Savukynas - 
“Vardai senojoje ir dabartinėje 
baltų kultūroje”. Giedra Paulio- 
nienė atvykti iš Kanados nesu
spėjo, tad jos atsiųstos medžia
gos pagrindu pranešimą “Mo
kykla - lietuvybės palaikymo 
šaltinis Kanadoje” perskaitė Vi
tas Lazauskas. “Lietuvių išeivių 
jaunuomenė ir tėvynė” - tai 
Aušros Lasauskaitės tema.
“Lietuvių kalbos problemos 
valstybės pakraščiuose” - Kazi
miero Garšvos pranešimas. Po 
oficialiosios dalies dainavo Da
nielius Sadauskas, atmintinai 
išmokęs “Anykščių šilelį” ir se
nąsias giesmes.

Didžiausio pasisekimo su
laukė Kasų šventė. Nežiūrė
jome veidelio dailumo, nemata
vome kasų ilgio. Klausėmės 
mergaičių dainų, eilių, skambių 
fortepiono garsų. Nugalėtojo
mis tapo visos mergaitės. Jos
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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 

gavo dovanų po kuriančių 
“Verdenės” narių knygą.

Danutės Vaskelaitės kūry
bos popietė įvyko Filharmonijo
je. Jos gražiausi eilėraščiai - 
apie laisvę ir tautodailę: 
“Žvaigžde, žvaigždele, žvaigž- 
delyte, pašviesink dūminę 
pirkią...” (Verpstė). Patriotinių 
eilėraščių žiūrovai klausėsi su 
ašaromis akyse.

Pagerbtuvės
Kaip nemylėti mamytės? 

Motinos dienos proga susirin
kome į popietę “Motulė”. 
Skambėjo Janės Kraujalienės 
vadovaujamas Sakralinio giedo
jimo vaikų choras (jis taip pat 
džiugino paskutiniąsias Lietu
vos kardinolo dienas). Vaikai 
paskandino mamas pievų žie
duose.

Genovaitė Morkūnienė per 
visą salę ištiesė pačios išaustą 
rankšluostį, norėdama pagerbti 
monsinjorą Kazimierą Senkų jo 
80-čio proga. Sveikinimai, gies
mės ir lietuvių liaudies dainos... 
“Verdenė” garbųjį svečią apdo
vanojo Tėviškės vyturio žyme
niu už darbus tikėjimo, lietuvy
bės ir kūrybos srityse.

Mokytojų centre buvo susi
rinkę jaunieji “Verdenės” bičiu
liai. (Susirašinėjame su 200 Lie
tuvos mokinių). Jie išsakė savo 
nuomonę apie klubo autorių 
knygeles vaikams, kartu su vy
resniaisiais dainavo ir šoko. Bu
vo atvykę Biržų rajono mokiniai 
su tikybos mokytoja Celina Mi
kalauskiene, Šventragio pradi
nės mokiniai ir kt.

Dvasiniai renginiai
Monsinjorui Kazimierui Sen

kui parėmus, “Verdenei” pra
dėjus, įsteigtas sakralinės muzi
kos ansamblis “Celebro” (vado
vė Svetlana Mažeikienė). Jo 
skambios giesmės aidi Palai
mintojo Jurgio Matulaičio na
muose, taip pat ir pasaulieti
niuose renginiuose.

1998.XI.6 “Vardenės” klu
bas ir ansamblis “Celebro” pa
sveikino arkivyskupą metropoli
tą Sigitą Tamkevičių 60-ųjų 
gimimo metinių proga.

“Verdenės” veikla išsiliejo 
iš Kauno. Daug įtikinančių žo
džių teko pasakyti, daug durų 
varstyti, kol pavyko išjudinti di
džiulį būrį žmonių, kad būtų 
surengtas kunigo Juozo Zdebs
kio 70-tųjų gimimo metinių 
minėjimas. Kunigo kankinio tė
viškė tebėra išlikusi. Prie gimto
jo namo iškilo prasmingas pa
minklas (autorius Domininkas 
Čepas). Tėviškėje dabar gyvena 
90-ties metų senutė Anelė 
Staniukynienė, išlaikiusi Zdebs- 
kių šeimos katalikiškas tradici
jas. 1999.V. 10 Mindaugų šven
tovėje įvyko iškilmingos šv. Mi
šios. Jų metu nepamirštamą pa
mokslą pasakė kun. Robertas 
Grigas. Dalyvavo vyskupas Juo
zas Žemaitis. Jis - pagrindinis 
fundatorius.

Pagarba knygai
Tarpukario laikotarpiu Ma

rijampolėje ir Kaune veikė 
“Dirvos” bendrovė knygoms 
leisti. Jos savininkai buvo Bro
nius Sirutis ir Adomas Dundzila 
(jo sūnus Antanas Dundzila sa
vo darbais išeivijoje yra žino
mas). Ansamblis “Celebro” ir 
“Verdenė” Marijampolėje su
rengė “Dirvos” pagerbimą. 
Šviesią “Dirvos” veiklą savo da
lyvavimu pagerbė vyskupas 
Juozas Žemaitis, įdomų prane
šimą paskaitė prof. Vladas Žu
kas, kalbėjo Broniaus Siručio 
dukra Marija Kuprienė ir kiti 
Siručių giminaičiai.

Penkerių metų derlius
Sukakus penkeriems me

tams, klubas narių asmeninėmis 
lėšomis išleido knygą “Verde
nė”. Joje išspausdinti iškiliausių 
“Verdenės” kūrėjų darbai: 
mons. Kazimiero Senkaus gies
mės, Teresės Varnagirienės dai
nos, Vytauto Naraškevičiaus 
eilėraščiai, Stanislovo Abroma
vičiaus scenos vaizdelis ir kt.

“Verdenė” penkerius metus 
galėjo išsilaikyti todėl, kad lie
tuvės moterys moka iškepti py
ragą iš smėlio ir rašyti eilėraš
čius ant kelmo. Dabar tapome 
Tautos vertybių bendrija. Turė
jome keisti pavadinimą, nes 
“Verdenių” Kaune yra daug. 
Vadinsimės “Gentainiais”.

Mieli lietuviai, kuriems rūpi 
tautos vertybės, rašykite mums 
šiuo adresu: Vytauto pr. 11 - 23, 
LT-3000 Kaunas, Lithuania. 
Laukiame jūsų laiškų.

Aldona Gricienė, 
Kauno tautos vertybių bendrijos 

“Gentainiai” pirmininkė
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Ramona Steponavičiūtė ir Aleksis Žemaičiai, susituokę Čikagoje

Lietuviškos vestuvės
Prieš keletą metų, slidinėdami 

Šveicarijoj susipažino'Ramona Ste
ponavičiūtė* iš Čikagos priemiesčių 
ir Aleksis Žemaitis iš Romos, Ita
lijos. Nors juos skyrė dideli atstu
mai, tačiau meilė viską nugali ir 
š.m. gegužės 27 d. jų keliai susi
jungė, kai jų santuoką palaimino 
kun. Jonas Kuzinskas Palaim. Jur
gio Matulaičio misijoje Lemonte.

Ramona a.a. muziko Kazio 
Steponavičiaus ir Alės* Razmienės 
duktė, gimė ir augo Čikagoje bei 
apylinkėse, baigė K. Donelaičio li
tuanistinę mokyklą, Pedagoginį li
tuanistikos institutą, St. Xavier uni
versitetą; nuo mažų dienų šoka tau
tinių šokių grupėse, veikli skautė 
(ps.fil.), reiškiasi spaudoje, Lietuvių 
fondo tarybos bei valdybos narė.

Aleksis, ambasadoriaus Algir
do ir Vandos Žemaičių sūnus, gimė 
Anglijoje, augo JAV ir Italijoje, 
baigė “Illinois Institute of Techno
logy” (BS), “Vrieje Universiteit 
Brussel” Belgijoje (MS), studijavo 
Ispanijos Barcelonoje (MBA); di
desnę vaikystės dalį praleidęs toli 
nuo lietuviškų centrų, lietuvišką 
dvasią bei išsilavinimą gavęs šeimo
je, dabar jungiasi į Čikagos lietuvių 
veiklą.

Jaunąją Ramoną prie altoriaus 
atvedė mylimas patėvis dr. Antanas 
Razma, kur jos laukė Aleksis, pir
moji pamergė Nida Bichnevičiūtė 
ir pirmas pabrolys Paulius Že
maitis. Pamergės buvo - Ramonos 
vaikystės draugė Viktoria Izokaity- 
tė-Leiva, pusseserės Jennifer Anta
naitytė, Kristina Antanaitytė-Bun- 
tinienė, Elizabeth Clancy ir Kath
ryn Clancy ir Alekso seserys Rita 
Žemaitytė-de Luca ir Julija Žemai

Kunigo J. ZDEBSKIO 70-ųjų gimimo metinių minėjimas Naujienoje. 
Prie gimtosios pirkios: (kairėje) ūkininkė E. Pauliukonienė iš 
Šventragio ir Anelė Staniukynienė, kurios dėka sodyba buvo išsaugota

AtA
PIJUI PLEINIUI 

iškeliavus amžinybėn,
užuojautą reiškiame jo žmonai, broliui su šeima bei 
giminėms Lietuvoje -

Hamiltono pensininkų klubas "Ąžuolas”

A+A
STEPUI VARANKAI 

iškeliavus į Amžinybę,
nuoširdžiai užjaučiame jo gyvenimo draugę IRENĄ, 
dukrą AUDRONĘ ir kartu liūdime -

Jonas, Dovilė, Ramona ir krikšto duktė
Sylvija Kalpokai, Tampa, Fl.

tytė-Eidukienė. Pabroliai - Jonas 
Bobelis, Lester Buczek, Marco de 
Luca, Saulius Eidukas, Tomas Ku
dirka, David Piper ir Marco Uli- 
vagnoli. Jaunuosius taip pat lydėjo 
vaikučiai, nešę gėles, žiedus, juostą
- Irena Balzekaitė, Aleksa Raz
maitė, Gabrielė Razmaitė, Alicija 
Viktoraitė, Ariana Žliobaitė, Ka
ziukas Bobelis, Andrius Razma ir 
Michael Sidrys. Šv. Mišias konce- 
lebravo kun. Kęstutis Žemaitis, 
Mišių skaitinius atliko dr. Antanas 
Razma, jn. ir dr. Edis Razma. Šio 
vestuvinio pulko dalyviai buvo iš 
Italijos, Anglijos, Bermudos, Flo
ridos, Kalifornijos, Massachusetts, 
Ohio, Oregono, ir keletas čikagiš- 
kių. Svečiai taip pat buvo suvažiavę 
iš plataus pasaulio.

Vaišės vyko “Willowbrook 
Ballroom” didžiojoje salėje, kuri ir 
taip įspūdinga, tačiau šia proga bu
vo pasakiškai išpuošta. Programą 
vedė Sigita Balzekienė ir Lidija 
Rasutienė. Nors svečių sąrašas 
tarptautinis, bet vestuvinė puota 
buvo lietuviška: jaunuosius sutiko 
su duona, druska ir vynu tėvai - 
Alė ir Antanas Razma bei Algirdas 
ir Vanda Žemaičiai; jaunieji su 
“Gijos” tautinių šokių grupe šoko 
Rezginėlę, o Ramona su draugėmis
- Sadutę; vietoj įprasto stiklų ka
lenimo, svečiai rinkosi aplink jau
nuosius su dainomis išprašyti pasi
bučiavimo.

Svečiams išsisklaidžius, Ramo
na ir Aleksis Žemaičiai apsigyveno 
prie Čikagos Burr Ridge priemies
tyje. kur lauks savo lietuviškoje šei
moje aspilankant draugų ir giminių 
iš arti ir toli. R.S.A.
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Dail. Marija Stulpinienė, “Miško pasaka” Nuotr. A. Juškevičiaus

Dailininkės ir astronomo santuoka, įkvėpta visatos vizijos

Naujo gyvenimo ir kūrybos pradžia

PASTABOS IR NUOMONES

Baimės ir įtarumo replėse

ANTANAS JUŠKEVIČIUS, 
Klaipėda

Klaipėdos santuokos rū
muose skambėjo Mendelsono 
maršo garsai žymiausiai mūsų 
menininkei Marijai Stulpinienei 
ir etnokosmologijos mokslų 
daktarui Gunarui Kakarui. 
Šiuos žmones suvedė profesija 
ir visatos vizija. Daugelis pažįsta 
Mariją iš jos įdomių darbų visa
tos tematika. Jį savo kūrybos 
įkvėpimo semiasi iš visatos be
galybės. Savo teleskopo dėka 
Marija keliauja po Mėnulį, 
Marsą, Aušrinę, Paukščių ta
ką... Daug, oi daug giedrų nak
tų ji praleido prie savo telesko
po, kurio objektyvai priartina 
dangų apie 170 kartų.

Jiedu susipažino per spau
dą, kai Gunaras (š.m. sausio 26 
d. “Lietuvos aide”) perskaitė šių 
eilučių autoriaus fotoreportažą 
apie menininkę. Netrukus gar
susis etnokosmologas ryžosi ap
lankyti mūsų uostamiesčio 
žvaigždę, susipažinti sujos kūry
ba. Ir štai aną šeštadienį du pa
sauliai susijungė į vieną... Ta 
proga paprašiau Gunarą Kaka
rą papasakoti apie savo gyveni
mą, profesiją, kilmę.

“Mano tėvas - latvis, mama 
- lietuvė; gimiau ir augau gra
žiame Biržų krašte, kuriame 
daug lygumų ir mėlyno dan
gaus. Tai lėmė profesijos pasi
rinkimą. Artimieji norėjo, kad 
tapčiau kunigu, nes turėjau gra
žų balsą. Etnokosmologija - pa
saulis, kuriame šiandien esu. 

Po santuokos iškilmių. Iš kairės: jaunavedys dr. Gunaras Kakaras, 
Birutė Mąjorienė (pusbrolio - žmona), nuotaka Marija Stulpinienė, 
Vytautas Mąjoras (jos pusbrolis) Nuotr. A. Juškevičiaus

1573 Bloor SLWest, Toronto, Ont. M6P 1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

Baigiau Vilniaus universitete 
astrofizikos specialybę ir daug 
metų dirbau kaip astronomas 
profesionalas, bet šie rėmai po 
kurio laiko man tapo per siauri, 
ir taip gimė idėja mano ir mano 
bičiulio L. Klimkos galvoje pa
sukti į etnokosmologiją, kur ryš
kėja visi žmogaus ryšiai su kos
miniu pasauliu. Ir taip 1990 m. 
gimė ant Kalvinų kalno Molėtų 
krašte etnokosmologijos muzie
jus, kur man teko garbė būti ir 
to muziejaus direktorium. Tai 
respublikinio lygio muziejus, 
bet... jis yra vienintelis ir pir
mas pasaulyje”.

G. Kakaras yra garsiosios 
Molėtų observatorijos kūrėjas, 
kuriai septynerius metus vado
vavo. Ir taip, anot jo, buvo bran
dinama per eilę metų etnokos
mologijos idėja, kuri jau tapo 
tikrove. “Taigi kunigu netapau, 
bet pasirinkau profesiją arčiau 
daungaus” - sakė Gunaras.

Anot jo, Marija turės ypa
tingas kūrybos sąlygas, jai atsi
vers nuostabi erdvė. Muziejui 
tai bus neįkainojama dovana, 
kad toks kūrybingas žmogus ap
sigyvens tenai. “Ir šia prasme aš 
drįstu pareikšti žmonėms, kad 
čia bus ne tik bendro gyvenimo, 
bet ir naujos kūrybos pradžia!” 
- sakė etnokosmologijos dakta
ras Gunaras Kakaras.

Po santuokos iškilmių ir 
vestuvinių apeigų liuteronų 
šventovėje, laiminga pora išvyko 
į Miško pasakos sodybą Biržų 
krašte.

VYTAUTAS ZUBAS

Vartant š.m. gegužės 23 d. 
“TŽ” nr., akis užkliuvo už Hen
riko Kudreikio straipsnio ant
raštės “Tamsūs debesys virš 
Lietuvos”. Kas gi dabar kėsinasi 
į Lietuvos saugumą? Pasirodo, 
kad “nė vieno raudonarmiečio 
nereikėtų įvesti, komunistai iš
sprogdintų valstybę iš vidaus”. 
Iš įpročio autorius Rusijos ka
rius vadina raudonarmiečiais, 
bet tikiu, kad veikia “komunistų 
partijos kuopelės”. Pogrindis vi
sur ir visada egzistavo ir egzis
tuos, o valstybė turi organus to
kią veiklą sekančius ir kontro
liuojančius.

Sutinku su autorium, kad 
•Lietuvos spaudoje ir TV "... be 
sustojimo mušami pabaisų būg
nai: Lietuva baisiai atsilikusi ša
lis, savižudžių kraštas...”. Ta
čiau abejoju teiginiu: “Paaiškėja 
raudonųjų žurnalistų užduotis: 
kuo labiau juodinti nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą”. Iš tik
rųjų akylesniam skaitytojui daž
nai atrodo, kad tie patys “rau
donieji” rašo ir išeivių spaudoje. 
Kada matėm savo spaudoje in
formaciją apie galimas investici
jas Lietuvoje, sėkmingai vei
kiančią biržą, kurios veiklą kas 
savaitę praneša Rygos “The 
Baltic Times”. Investuoti nesibi
jo svetimi užsieniečiai, bet ne 
lietuviai išeiviai.

Kaltinimas, kad jaunimo 
auklėtojai “...bando išauginti 
kažkokius ‘piliečius’ tik ne Lie
tuvos, iš tikrųjų kosmopolitus”, 
padvelkia pirmosios praeito 
šimtmečio pusės tvaiku. Ryšių ir 
komunikacijos dėka įžengę į 
“globalinį kaimą” vargu ar iš
vengsime to baubu vadinamo 
kosmopolitizmu, kurį “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas” 
trumpai taip apibūdina: “Bur
žuazinės ideologijos rūšis, prie
šinga proletariniam internacio
nalizmui”. Kažkas kažkur pa
klydo.

Šeimų irimas, abortai ir 
narkotikai yra šių laikų proble
mos visame “globaliniame kai
me”. Neapgaudinėkim savęs, 
kad Lietuva ims ir išsiskris. Yra 
tautų, pvz. olandai ir filipinai, 
kurios “eksportuoja” žmones,

Margaspalvė literatūros 
volungė vėl Lietuvoje

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, 
Šakiai

Šakių “Žiburio” gimnazijoje 
gegužės 22 d. viešosios bibliote
kos iniciatyva aptariant rašytojo 
Juozo Kundroto knygą “Gyve
nimas kaip legenda” - apie ra
šytojos Petronėlės Orintaitės 
gyvenimą - dalyvaujant auto
riui, rašytojos giminaitei I. Ja
nutaitei, jau žinojome, kad bir
želio mėn. I-je pusėje Kudirkos 
Naumiestyje bus palaidota žie
mą mirusi žymi lietuvių poetė ir 
prozininkė Petronėlė Orintaitė- 
Janutienė, gyvenusi tolimoje 
Kalifornijoje.

Tai ir įvyko birželio 10 d., 
nes tokia buvo rašytojos valia - 
po mirties sugrįžti į miestą, ku
riame neteko būti nuo 1944 me
tų, kai pasitraukė iš Lietuvos į 
Vokietiją, o vėliau į JAV.

Gražų ir prasmingą gyveni
mą nugyveno Petronėlė Orin- 
taitė, palikusi mums tikrą savo 
kūrybos lobyną: romanų, apysa
kų, novelių, poezijos knygas, 10- 
tį vaikiškų knygučių, pasirašytų 
Balės Vaivorytės slapyvardžiu. 
Tai “margaspalvė mūsų literatū
ros volungė, savo čiulbesiu mo
kėjusi glostyti kaip ranka, - taip 
P. Orintaitę pavadino Dalia 
Striogaitė. Šiuo vaizdu daug 
uumpai pasakyta apie P. Orin
taitės kūrinių kalbą - jos turtus 
ir melodiją”, - laidotuvių atsi
sveikinimo kalboje sakė Lietu-

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

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763*5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų 

netelpančius savame krašte ar 
ieškančius riebesnio kąsnio. Kiti 
kraštai, pvz. Kanada, tokios 
migracijos dėka auga ir stiprėja. 
Pokaryje Kanadoje imigrantai 
buvo iš britų salų ir Europos - 
Vokietijos, Italijos, Olandijos. 
Gyvenimui Europoje pagerėjus, 
europiečius pakeitė žmonės iš 
Afrikos ir Azijos. Atmenu, kai 
1949 m. išlipom Montrealio oro 
uoste, laikraščiai skelbė, kad tą 
dieną, prisijungus New Found- 
land Kanada pasiekė 14 milijo
nų gyventojų. Šiandieną artėjam 
prie 31 milijono.

Marius Katiliškis teisingai 
rašė - “Išėjusiems negrišti” dar 
išeivijos pradžioje. Teisingai pa
sisakė ir Kudreikio barama poe
tė, kad neturinti tėvynės, tik tė
viškę Amerikoje. Su tuo sutiks 
visi mūsų užsienyje gimę ir už
augę vaikai. Poetę pažinojau kai 
gyveno Montrealyje ir žinau jos 
visos šeimos nuoširdų lietuviš
kumą.

Straipsnio tikslai paaiškėja 
tik kai autorius pradeda kalbėti 
apie “Valstiečių laikraštį” ir 
“XXI amžių”, negailėdamas pa
gyrų redaktoriams ir bendradar
biams. Kr. demokratams ir kon
servatoriams pralaimėjus savi
valdybių rinkimus, užuot kriti
kavęs jų padarytas klaidas, au
torius gąsdina kartodamas jau 
10 metų girdimas pastabas. 
KDP rinkimuose nukrito į VII 
vietą, TS atsidūrė IlI-je. Ap
žvalgininkai spėja, kad šios deši
niųjų partijos sulauks to paties 
likimo, koks prieš keverius me
tus ištiko LDDP. Balsuotojai 
Lietuvoje nepavydėtinoje padė
tyje: bandė kairę - negerai, ban
dė dešinę - gal net blogiau. 
Lengva užsienyje gevenančiam 
kritikuoti ar į padanges kelti nu
sigyvenusius politikus.

Anksčiau ar vėliau Lietuva 
įsijungs į Europos sąjungą. Au
torius pamiršta, kad tik vieną ar 
du ES kraštus valdo dešiniųjų 
orientacijos vyriausybės. Visi ki
ti rikiuojasi į kairę. Argi nori
me, kad Lietuva išsiskirtų iš bū
rio, kaip juoda avis? Be to, Eu
ropoje “kairė” nėra keiksmažo
dis, kaip šiame kontinente. Gąs
dinti, kad į savivaldybes “vėl su
grįžo kairieji” nėra pagrindo.

vos rašytojų sąjungos pirminin
kas Valentinas Sventickas.

Pirmiausia į Lietuvą sugrįžo 
jos knygos. Visi ypač apsidžiau
gėme “Aukštupių” serijoje pasi
rodžiusiais jos romanais “Pa
slėpta žaizda”, “Daubiškės inte
ligentai” (1991 m.) su plačiu J. 
Kubiliaus straipsniu “Nuo Lie
palotų iki Los Angeles”, nes 
ankstesnes laidas (1934 m., 
1937 m. Kaune, Čikagoj 1955 
m., Londone 1962 m.) ne visi 
galėjo gauti.

Laidotuvių dieną dalyvavo 
ir grupė rašytojų: sąjungos pirm. 
Valentinas Sventickas, Albinas 
Bernotas, Vitalija Bogutaitė, 
Petras Palilionis, Marija Maci
jauskienė, Kęstutis Keblys, Vy
tautas Čepliauskas, Lietuvos 
valstybinio muziejaus direktorė 
Birutė Kulnytė, Maironio litera
tūros muziejaus direktorė Aldo
na Ruseckaitė, atstovai iš Tau
ragės, Šiaulių, Mažeikių, Kau
no, Vilkaviškio, Šakių.

Įsimenančius žodžius prie 
P. Orintaitės amžinojo poilsio 
vietos pasakė Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkas V. Sven
tickas. Jo kalbą kartu su V. Ku
dirkos Naumiesčio muziejaus 
direktorės Natalijos Manikienės 
straipsniu apie Petronėlės Orin
taitės laidotuves išspausdino 
birželio 14 d. numeryje Šakių 
laikraštis “Draugas”.

Savo kalbą pirm. V. Sven
tickas užbaigė labai prasmingu 
sakiniu iš P. Orintaitės autobio
grafijos apie Kudirkos Nau
miestį: “O nuošalėj ypatingos 
kapinės: pakili smėlio kalva 
priešais veržlią Šešupės tėkmę 
ir Vinco Kudirkos paminklas su 
obrusitclių iškapotu himno pos
mu”. Ir nuo savęs, nuo visos 
Rašytoją atlydėjusios žmonių 
minios ryžtingai tarė: “Nepavy
ko sukapoti himno, jis vėl skam
ba, ir Petronėlė Orintaitė vėl 
Lietuvoje”.

Tautinių šokių šventės pokylyje “Regal Constellation” viešbutyje Toronte vysk. P. BALTAKIS kalba įžanginę 
maldą. Nuotraukos dešinėje - Mississaugos merė HAZEL McCALLION ir šventės rengimo komiteto 
kopirmininkas VINCAS PIEČAITIS Nuotr. O. Burzdžiaus

Tautinių šokių šventę palydint
(Atkelta iš 5-to psl.) 

Lietuvos vėliavą. Gaila, tik, kad 
skarelės buvo per mažos ir ne
sudarė reikiamo efekto, tačiau 
tiek publikos, tiek šokėjų nuo
taika buvo labai pakili ir 
džiaugsminga po gerai atlikto 
darbo.

Orkestras, vadovės, leidinys
Labai šią šventę praturtino 

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto ansamblis “Žilvitis” ir 
jo liaudies instrumentų orkest
ras, kuris grojo visiems šokiams, 
išskyrus tuos šokius, kuriems 
buvo reikalinga ir dainos paly
da. Tiems šokiams pasinaudota 
muzikiniu įrašu, kuris buvo taip 
pat padarytas “Lietuvos” ir kitų 
ansamblių Lietuvoje ir gana 
sėkmingai čia įjungtas tarp gy
vos muzikos. “Žilvičio” orkestro 
vadovui R. Urnižui priklauso 
mūsų visų padėka už šios šven
tės praturtinimą liaudies instru
mentų muzika.

Visos šios šventės aikštės 
kompozicijos ir išplanavimas 
padarytas vyr. meninės dalies 
vadovės Ritos Karasiejienės, iš
skyrus keletą atskirai paminėtų 
šokių. Kai kuriems šokiams pla
nus ji darė kartu su D. Nausė
diene. Ši šventė turėjo labai 
daug butaforijos: ugnies žiburė
liai, aukurėliai, vaikų lazdelės ir 
mediniai arkliukai, “Rezginė- 
lės” juostos ir “Sadutės” gėlės, 
vainikėliai ir kita. R. Karasiejie- 
nė viską gerai apgalvojo ir su
tvarkė.

Išleistas gražus ir meniškai 
apipavidalintas šventės leidinys. 
Viršelis - Snaigės Šileikienės, 
grafika Genės Valiūnienės. Tai 
jau antras toks gražus leidinys, 
išleistas Kanadoje ir spausdin
tas toje pačioje Danaičių spaus
tuvėje. Pirmasis buvo išleistas 
VIII šventės metu, kuri įvyko 
1988 m. Hamiltone. Tas leidinys 
taip pat labai skoningai iliust
ruotas Laimučio Ločerio. Leidi
nyje išspausdinta šventės pro
grama su šokių pavadinimais ir 
paaiškinimais. Daugelis žmonių 
leidinį įsigijo ankščiau ir jo į 
šventę nesinešė, o kurie pirko 
šventės metu neturėjo laiko jo 
paskaityti. Gal būtų buvę gerai, 
jei šventės rengėjai būtų iš
spausdinę ant atskiro lapo šokių 
paaiškinimus ir tuos lapus išda
linę žiūrovams. Daugelis šokių 
mūsų žiūrovams buvo nauji, 
ypač prologas. Daug kas nesu
prato ir “Dek ugnie” muzikos.

Besiskirstydami žiūrovai 
kalbėjo, kad šventė graži ir 
sklandžiai praėjo, bet dauguma 
stebėjosi, kodėl nebuvo lyg ir 
tradicinio mūsų švenčių šokio 
“Malūno”, kuris visados uždega 
publiką, o šokėjai net varžosi 
kam jį reikia šokti.

Pasigedom žygiuotės
Daugumas nesuprato kodėl 

žygiuotė tik lyg įbėgimas į aikštę 
- neaiškus ir labai skubotas, kad 
negalima buvo pamatyti ir susi
orientuoti kur kokia grupė sto
vi. Lietuvoje jokios žygiuotės 
nebūna, nes išvesti 6000 šokėjų į 
aikštę neįmanoma. Todėl žy
giuotė vyksta Gedimino gatve 
nuo Katedros ligi Vingio parko, 
kur publika gali visus pasvei
kinti ir jiems paploti.

Mūsų šventės turi ribotą 
skaičių dalyvių. Šį kartą susilau
kėme ypatingai daug svečių iš 
tolimų užjūrių. Tai “Dobilas” iš 
Buenos Aires, “Jotva” iš Puns
ko, “Kanapėlė” iš Panevėžio, 
“Levindra” iš Utenos, “Žilvitis” 

iš Kauno, “Grandinėlė” iš Pane
vėžio ir “Nemunas” iš Sao Pau
lo. Jie visi įdėjo daug pastangų, 
kad galėtų pas mus atvykti, tad 
reikėjo juos aiškiai pristatyti 
publikai, kad jie pasijustų, jog 
yra laukiami svečiai.

Šventę organizuoja daugelis 
žmonių, uoliai dirba porą metų, 
tad ir koncertas galėjo būti pusę 
valandos ilgesnis. Dėl to publi
ka nebūtų protestavusi, bet ap
sidžiaugusi, nes žygiuojančios 
šaunaus lietuviško jaunimo gre
tos, skambant maršo muzikos 
garsams, sukelia patriotinius 
jausmus ir džiugina, kad po 50 
metų svetimuose kraštuose dar 
norime ir galime suvažiuoti iš 
tolimiausių kampų ir pasi
džiaugti, jog esame lietuviai. 
Žygiuotės metu išryškėja ir mū
sų ansamblių didumas, tvarkin
gumas ir puošnumas, nes vėliau 
jie virsta tik besisukančiais vie
nodais ratukais. Vėliavų įneši
mas, kurio irgi nebuvo, suteikia 
šventei iškilmingumo.

Mokytojų pagerbimas
Šeštadienio vakare po pas

kutinės repeticijos buvo suruoš
tas mokytojų pagerbimas-vaka- 
rienė. Labai jaukioje nuotaikoje 
buvo proga visiems susitikti, pa
sidalinti įspūdžiais, pasikalbėti. 
Šį vakarą gražiai, gyvai su hu
moru pravedė Rasa Kurienė. 
Po vakarienės mokytojai ir va
dovai buvo pristatyti ir jiems 
įteiktos šios šventės atminimui 
meniškos lentelės su specialiu 
įrašu. Tada buvo pristatyti gar
bės svečiai - iš Lietuvos atvykę 
choreografai, kurių šokiai šioje 
šventėje buvo šokami. Tai Lai
mutė Kisielienė, Snieguolė Ei- 
nikytė, J. Gudavičius. I. Česnie- 

Česlovas Valdemaras Obcarskas
A. a. Vladui Šlaitui
ATSIMINIMŲ VEIDRODIS
Dangus su žvaigždėm žiūrėjo
Į mūsų jaunas širdis.
Mes per visą miestą perėję, 
Į Mersey upę skandinam mintis.

West Didsbury. Eccles. Ir Mančesterio uostas.
Jo krantinėje žaidė vaikai.
Mes žiūrėjom į Laumės juostą, 
Pasipuošusią auksu su dangaus antspindžiais.

Ant kranto susėdę skaitėm Radauską, 
Skaitėm Bodlerą ir Eliotą,
Ir Pablo Nerudo “Vandenyno pietuose”, 
Išverstą Kėkšto - gabaus poeto.

Po to pažiūrėjai į degančią saulę, 
Kurią nuo jaunystės mylėjai.
- Ak, kaip greitai prabėga jaunystė,
- Pasakei, plaukus glostant vasaros vėjyje.

Dabar, daugel metų praėjus,
Vis regiu tave rašantį žemoje palėpėj
Apie aukso mėnulį, gyvenimą kietą,
Ir geltoną saulėgrąžą, saulės apšviestą.

2000.VI.4, Anglija
Iš spaudai rengiamų eilėraščių pluošto 

“Transparentiškos lygumos”

WALTER V. DAUGINIS
INSLRLVCE - 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

nė, B. Navickaitė, V. Buterlevi- 
čius, J. Matulaitienė (JAV) ir 
G. Breichmanienė (Kanada). 
Jiems buvo prisegtos juostelės ir 
šventės amblema - ženkliukas. 
Grupių iš Lietuvos vadovai ap
dovanojo meninės dalies vado
vus Ritą ir Juozą Karasiejus ir 
šventei rengti komiteto pirmi
ninkus R. Jonaitienę ir V. Pie- 
čaitį.

Baigiant
Jau antrą kartą Kanados 

lietuviai galėjo pasidžiaugti čia 
įvykstančia lietuvių ateivių tau
tinių šokių švente, o Toronto 
lietuviai, kurių tarpe matėsi ir 
jaunesnių veidų, per nepilnų 
metų tarpą įstengė suruošti du 
didingus renginius - Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
viešnagę praėjusį rudenį ir da
bar tautinių šokių šventę. Visi 
dirbo daug ir nuoširdžiai, tačiau 
didžiausią rūpestį turėjo meni
nės dalies vadovai, nes nors ir 
naujos patalpos, bet tokios 
apimties šventei nebuvo idea
lios. Arenos grindų plotas siau
ras ir ilgas, išėjimų į aikštę ma
žai, jie siauri, o reikia išvesti 
1700 šokėjų ir grindų plotą taip 
išplanuoti, kad jis būtų patrauk
lus žiūrovui ir vis keistųsi, nesi- 
kartotų. Tačiau ir šį egzaminą 
jie išlaikė, o daugiausia pasidar
bavo Rita Karasiejienė, kuriai 
priklauso mūsų visų padėka.

Besiskirstantis jaunimas vis 
kartojo - “Pasimatysime sekan
čioje šventėje...” Tai teikia vil
čių, kad JAV ir Kanados lietu
vių bendruomenių vadovybė 
pradės planuoti XII tautinių šo
kių šventę, nes ji būtinai reika
linga mūsų jaunimui, ir mums 
patiems.



Jubiliejinis paminklas miesto centre
Jis Vienas budi visą žemės naktį, 
Jis Vienas vaikšto kloniais ir 

kalnais...
Ir tau širdis, kad nenustotų 

plakti,
Jis Vienas dengs ją dieviškais 

delnais.
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

(Iš eilėr. “Apvaizda”)
Šakių miesto centras pasi

puošė dar vienu akį prikaustan
čiu akcentu - Nepriklausomy
bės gatvėje, prie parapijos na
mų, atidengtu 2000 metų jubi
liejui skirtu Kristaus paminklu, 
kurio autorius - žymus Lietuvos 
tautodailininkas kraštietis Vi
das Cikana.

Tą birželio sekmadienį Ša
kių Šv. Jono Krikštytojo švento
vėje vyko Šv. Jono atlaidai, kar
tu švenčiant Kristaus Kūno ir 
Kraujo šventę.

Gražios ir įsimintinos buvo 
religinės iškilmės. Po eucharis
tinės procesijos šventoriuje šv. 
Mišias už parapijiečius aukojo 
buvęs Punsko klebonas kan. J. 
J. Macek, kuris Lenkijos lietu
viams tarnavo per 30 metų. Jis 
pasakė ir gražų negirdėtais pa
vyzdžiais paremtą pamokslą. Po 
to - minėto paminklo atidengi
mas ir pašventinimas.

Giedant choristams, buvo 
deramai įpinti poeto Bernardo

Duktė VIJOLĖ (kairėje) ir RASA, atvykusi kartu su tėvu archit. EDM. 
ARBŲ-ARBAČIAUSKU per jo parodos atidarymą M. Mažvydo 
bibliotekoje, birželio 14 Vilniuje

Religinio jausmo eilėraščiai
Valerijos Vilčinskienės “Nepaliki po saule vienų” 

ALĖ RŪTA

Lydi motina 
Skaudantį kelią 
Kruviną naštą 
Sūnaus.
Kas ją palengvint, 
Sutrumpinti gali 
Vienintelį Tavo 
Priglaust?
E “Kristaus Kryžių kelių stoties” (13 p.)

Ši pradinė citata maždaug ir 
apibūdina visą šioje dailiai iš
leistoje knygelėje Valerijos Vil
činskienės lyriką.

Eilėdara beveik visur ta pa
ti: aštuonios trumpos eilutės, iš 
tikro pusiau suskaldytas ketur
eilis. Lengva, skambu, kai kur 
taiklūs, įdomūs rimai. Pvz.: “Iš 
Tavo širdies,/ Palaima kerinčia 
paliesk” (44 p.). Arba: “Žeme
lės turtai alkani,/ Sustoki! Kam 
tu gyveni?” (45 p.).

Taigi forma patraukli, eilė
raščiai lengvi skaityt ir dekla
muoti. Visa tai pagautų skaitan
čio dėmesį ir mintys gal įstrigtų 
giliai į sielą, ypač jauno žmo
gaus, dar neieškančio gailių 
poezijos meno paslapčių. Ir tai 
gali būti naudinga auklėjamąja 
prasme. Pvz. eilėraštis (pagal 
Mt.7,211,27): “Tegul bus gyve
nimas-/ Tavo Valia,/ Tyloje, vie
natvėje/ Išaugęs/ Su Tavo našta/ 
Lengva/ Tavo jungą švelnų/ 
Saugos.../ Neleisk apnikt/ Tam
sioms mintims,/ Nuoskaudoms:/ 
Sunku be galo.../ Leisk su Ta
vimi/ Našta pasidalint,/ Palinkė
ti/ Ramybės prie stalo...” (55 p.).

Čia jaučiama ir paguoda 
santykyje su Aukščiausia Valia 
(Dievu), ir nuoroda į šviesesnes 
mintis, į palinkėjimą kitiems 
“ramybės prie stalo”...

Visa ši knygelė yra grynai 
religinio mąstymo, lyg ištisa 
malda.,.
Tikiu, o Viešpatie, 
širdim priglausi,

Brazdžionio eilių posmai, o Ša
kių klebonas kun. Deimantas 
Brogys paminklo atidengimo 
proga šio renginio dalyviams 
linkėjo Dievo palaimos: “Tegul 
Dievo žvilgsnis iš aukštybių pa
siekia kiekvieną, laimina, sutei
kia stiprybės ir paguodžia”.

Kristaus kryžių pašventino 
Vilkaviškio vyskupijos kunigų 
seminarijos rektorius garbės 
kan. Kęstutis Žemaitis. Šio pa
minklo steigėjas ir rėmėjas (me
cenatas) Jonas Bastys nusipelnė 
deramos parapijos klebono 
kun. D. Brogio padėkos.

Buvo paaiškinta, kad vietą 
paminklui parinko ne švento
riuje, kur jau yra ne viena puiki 
statula, bet Šakiuose Nepriklau
somybės ir Bažnyčios gatvių 
sandūroje, kur nuolat Kristaus 
kryžiui gali nusilenkti žmonės, 
sustoti ir pamąstyti, pasisemti 
tvirtybės, padėti gėlės žiedelį, 
pagerbiant Kristaus kančios 
simbolį.

Paminklo autorius Vidas 
Cikana prisipažino, kad jam 
buvo malonu dirbti šį darbą, kū
rybiškai priderinant savo suma
nymą akmens pavidalu prie 
miesto pilko asfalto (todėl Kris
taus kryžius ne medžio skulp
tūra), įgyvendinant seniai puo
selėjamą tikinčiųjų idėją.

Janina Marcinkevičienė

ir Tavo palytėjimo
Užtenka" (58p.)

Stebina poetės didelis Aukš
čiausiuoju pasitikėjimas - ji 
Dievą net lyg ir sužmogina, 
kreipiasi kaip į tėvą, draugą, 
brolį... “Likimą mūsų/ Šildai 
Tu delnuos,/ Palydi širdimi/ Į 
kelią”.

Dievas žmogų ir delnais pa
liečia, ir širdimi palydi... Auto
rei Dievas nėra žmogaus protui 
neprieinama, nesuvokiama ab
straktybė, o lyg lengvai pasie
kiamas, mylintis draugas ar tė
vas, kuris paliečia... Tas begali
nis pasitikėjimas minėtu Drau
gu ir sušildo visas lyrikos eilu
tes: “Tik po Tavo meile/ Išsis
kleis/ Sielos grožis,/ Dvasios 
atradimas” (75 p.).

Poetė lengvai, be šešėlio 
abejonių, pasitiki Aukščiausia 
Valia ir meile. Kad taip ir 
skaitytojai patikėtų!

Tokių trumpų eilėraščių 
knygelėje daug, gal net per 
daug. Kai kurie beveik kelis 
kartus pasikartoja ir mintimi, ir 
forma. Jei būtų mažiau eilėraš
čių, gal ir visa religinė įtaiga 
būtų ryškesnė.

Antroje knygos dalyje jau 
kiek užsimenami ir “žemiški” 
dalykai, nors religinėje šviesoje. 
Minima močiutė, Lietuva. Tar
pais lyg kreipiamasi į mokinius 
ir sūnus. Gražus eilėraštis ir 
įdomus šis: “Į širdį/ Gyvenimas 
beldžias/ Vaikų, anūkų bėda/. 
Meldžias močiutė,/ Meldžias,/ 
Pati/ Pavirtus malda... (89 p.).

Norisi palinkėti autorei 
ugdyti talentą, kreipiant mintis 
ir į realius-žemiškus dalykus, 
paieškoti sudėtingesnių išraiš
kos formų.

Valerija Vilčinskienė, NEPA
LIKI PO SAULE VIENŲ. 
Eilėraščiai. Leidykla “Ramona” 
(Vytauto g. 32, 4520 Marijam
polė). Dail. Eglė Dragūnaitytė. 
Redaktorė Marija Rutkauskie
nė. Tiražas 1,000 egz.

Prie atidengto Kristaus kryžiaus paminklo Šakiuose Nuotr. G. Jokūbaičio

Kalba Šakių paminklo autorius VIDAS CIKANA, šalia jo Šakių parapijos klebonas kun. ARIMANTAS 
BROGYS ir mecenatas JONAS BASTYS Nuotr. G. Jokūbaičio

“Įšalusi valtis” - trijų moterų likimai
Šios trilogijos autorė - Estera Alšėnienė, gyvenanti Amerikoje

VIKTORAS ALEKNA, Vilnius

Nutilo džiaugsmo šūksmai, 
neieško šiandien Lietuvos lietu
vis Amerikoje parašytų ir išleis
tų knygų. Rašytojas iš Amerikos 
Lietuvoje šiandien toks pat pil
kas žvirblis, kaip ir koks nors 
sovietinės duonos augintas Gir
dzijauskas, Ignatavičius ar Mal
donis...

Vaikščiodamas po Vilniaus 
knygynus, neretai jų lentynose 
užtinku ir Amerikos lietuvių ra
šytojų knygų, išleistų dažniau
siai jau Lietuvoje. Dažnas pir
kėjas praeina net nežvilgtelėjęs 
į tokią knygą. Kitas dar paima 
rankosna, atsiverčia viršelį, per
verčia puslapius, dar pažiūri, 
kas pabaigoje parašyta, ir vėl 
deda ant prekystalio ar stato į 
lentyną. Retas, labai retas kny
gyno lankytojas nešasi Ameri
koje gyvenančio rašytojo knygą 
prie kasos ir traukia iš kišenės 
litus...

Tokia jau lietuvio rašytojo 
dalia, tiek Lietuvoje augusio, 
tiek daug metų Amerikoje duo
ną valgiusio...

Knygyne
Dar praeitų metų pabaigoje 

centriniame Vilniaus knygyne 
pamačiau ir storoką knygą su 
užrašu viršelyje “Įšalusi valtis”.

Šioje knygoje - Esteros Al- 
šėnienės romanai, pasakojantys 
apie trijų moterų likimus. To
kius skirtingus, betgi turinčius 
kažką bendro - netektį, skaus
mą, viltį...

Apžiūrėjau knygą ne iš rei
kalo, bet tik todėl, kad atkreip
čiau ir kitų knygyno lankytojų, 
stovinčių šalia manęs ar praei
nančių pro šalį, dėmesį. Aš pats 
jau prieš keletą metų buvau 
skaitęs šios trilogijos rankraštį, 
o ir išspausdintas romanas po 
kelių dienų dar 1999 m. gruodį 
atsirado ant mano stalo. Per
skaičiau ir spausdintą. Knygos 
tekstas pasirodė man dar geres
nis, negu kadaise rankraštyje. 
Vėl užėjęs į tą knygyną, pama
čiau, kad “Įšalusi valtis” tebe
stovi savo vietoje. Visi egzem
plioriai. Per penkis mėnesius 
neatsirado Vilniuje žmogaus, 
kuris būtų panoręs šią knygą 
parsinešti į savo jaukius namus 
ar studentišką bendrabutį. Ko
dėl? Apie ją vis dėlto buvo pa
rašyta ir laikraštyje. Matyt, vil
nietis tokių žinučių neskaito 
laikraščiuose. O rimtų knygų 
įvertinimų ir mūsų kultūros 
laikraščiuose būna labai retai. 
Ir knygos į juos laimę pakliūti 
ištraukia kaip loterijoje aukso 
puodą. Juk dabar Lietuvoje kas
met išleidžiama 3500-3600 kny
gų. O ir tų kultūros laikraščių ar 

žurnalų tiražai tokie menki, kad 
ir išspausdinus kokią nors re
cenziją ar kritikos staipsnelį, jį 
paskaitys tik kur nors gal Ka
majuose ar Laukuvoje kokia 
nors pensininkė buvusi mokyto
ja ar gydytoja. Bet jau tikrai ne
važiuos į Kauną ar Vilnių paieš
koti knygyno, kurio lentynoje 
tūnotų ir “Įšalusi valtis”...

Turinys
Ir vis dėlto... Ak, ta Agilė - 

naivi gimnazistė Žemaitijos baž
nytkaimyje. Mirus motinai, jos 
tėvas parveda pamotę, kuri bu
vo tikra ne pasakų ragana-žie- 
žula, o šių laikų pasileidusi mo
teris, apgaudinėjant! savo dar
buose paskendusį vyrą, ūžauda
ma ir paleistuvaudama su daug 
jaunesniu valdininku Jurkūnu. 
Kai jau būdama abiturientė 
Agilė supranta, kokį nešvarų 
žaidimą žaidžia pamotė, idealis
tiškai nusiteikusi mergina ryž
tasi sumaišyti kortas ir gelbėti 
mylimą tėvą nuo gėdos: įsiter
pia tarp pamotės ir Jurkūno ir 
vos gavusi atestatą išteka už 
Jurkūno.

Deja, ji savo tikslo nepasie
kė. Nors ji su Jurkūnu ir susi
laukė dviejų vaikučių, bet Jur
kūnui nerūpi šeima: jis ir dabar 
randa moterų, su kuriomis susi
tinka kurortuose ir pačiame jų 
gyvenamame mieste. Vyras pa
galiau per tas moteris pakliūna į 
kalėjimą. Agilė vėl aukojasi: rū
pinasi jo likimu, ypač po to, kai 
Jurkūnas kalėjime dirbdamas 
susilaužo koją, lieka invalidas. 
O kai jau atlikęs bausmę iš ka
lėjimo išleidžiamas su invalido 
vežimėliu, eidamas per gatvę 
papuola po sunkvežimiu ir žūva 
Agilės akyse...

Kitoks likimas ištinka Aud
rą. Ji - talentinga dainininkė. Ji 
iki ausų pasineria į tą bohemos 
gyvenimą, kuris jai pagaliau taip 
atsibosta, kad ji ryžtasi išvykti iš 
Lietuvos sakydama:

- Apsisprendžiau. Atsisvei
kinu ilgesniam laikui. Šį kartą 
atsidėsiu vien tik jaunystės neiš
sipildžiusiai svajonei. Man nie
ko daugiau nebeliko...

- Gyvensi Romoje?
- Taip. (p. 238).
Liūdniausia Agnės istorija. 

Ji - tų pačiu dienų, kaip Agilė ir 
Audra, gimnazistė, bet jaunys
tėje atsiduria nykiame Žemaiti
jos kaime ir ten dirba mokytoja. 
Skaitytojas ją pamato jau tada, 
kai ji po daugelio metų guli gir
ta miesto lūšnoje, o šalia jos - 
duktė jau gimnazistė, kuri nieko 
iš motinos negaudama vargsta 
šelpiama kaimynių moterėlių. Ir 
vis dėlto ji jaučia, kad turi moti
ną, nors ir nejaučia jokios moti

niškos šilumos. Agnė pagaliau 
papuola į ligoninę, kur ir mirš
ta, o jos duktė Emilija, pama
čiusi mirusią motiną, sušunka:

- Mama, mama, mamyte, 
atleiskite man, buvau bloga, bet 
paimkite mane. Nenoriu gyven
ti... - atsiklaupė, bučiavo ran
kas (p. 328).

Kodėl tų trijų nelaimingų 
moterų likimai sutilpo į vieną 
trilogiją, kas jas siejo? Mat jos 
visos trys mokėsi toje pačioje 
gimnazijoje tuo pačiu laiku. Jos 
visos irstėsi Varduvoje ta pačia 
valtimi, kuri liko įstrigusi ten 
pat buvusio vandens malūno 
tvenkinyje, retkarčiais jos ir vė
liau susitikdavo, nors jų dienos 
nuplaukė ir skirtingomis valti
mis. Kur? Toje pačioje Lietuvo
je, toje pačioje Žemaitijoje, ne
toli Varduvos... Romano laikas 
neapibrėžtas, gal dar prieš karą, 
gal pokario metais, nors ir nie
kur neužsimenama apie sovieti
nius laikus Lietuvoje...

Taigi romanas - trilogija, 
trijų moterų likimai, kurie ir su
sipina, ir išsiskiria, ir baigaisi 
labai skirtingai.

Romano kalba taisyklinga, 
sklandi, pasakojimas lyg kino 
juostoje - kintantis greitai, šoki
nėjantis kartais taip, kad roma
nas tik pagyvinamas, patrau
kiantis skaitytoją domėtis, kur 
nuėjo romano veikėjai...

Autorė
Bet kas ta Estera Alšėnie

nė? Ji gimė 1920 m. Telšiuose 
Vaitkaus šeimoje. 1940 m. Este
ra Vaitkutė baigė Telšių gimna
ziją ir metus dirbo Laukuvos 
vaistinėje. 1941 m. įstojo į Kau
no universitetą literatūros stu
dijuoti, o 1944 m. vasarą kartu 
su tūkstančiais lietuvių, artėjant 
į Lietuvą Raudonajai armijai, 
traukėsi į Vakarus. Berlyno ge
ležinkelio stotyje atsitiktinai su
sitiko Stasį Alšėną, pažįstamą 
dar iš tų metų, kai ji dirbo Lau
kuvoje, ir nuo tos dienos jie jau 
kartu keliavo per karo nunioko
tą Vokietiją iki JAV kur jų 
valtis įstrigo Klyvlande, ir jiedu 
niekur neišplaukė ligi šių dienų.

Čia Stasys nuo akmenskal
džio per kelias dešimtis metų 
pakilo iki savarankiško versli
ninko, o Estera ilgus dešimtme
čius dirbo ligoninėje. Čia jie už
augino dukterį ir tris sūnus, jau 
senokai plaukiojančius kitose 
jūrose, o patys vis dar laukia 
dienos, kada pajudės ir jų įstri
gusi valtis...

Estera iš jaunų dienų mėgo 
knygą, kurią skaitė naktimis ir 
Klyvlande, vis paimdama rašiklį 
ir liedama savo sumanymą, per 
keturias dešimtis metų virtusį 
romanu trilogija “Įšalusi valtis”.
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Galerijos “Kairė-dešinė” sa

lėse Vilniuje š.m. birželio 13 d. 
buvo atidaryta trijų jaunų daili
ninkių paroda - Agnės Juškaitės 
tapyba, tekstilininkės Jurgos Kur
tinaitienės ir keramikės Agnės 
Šemberaitės kūriniai, pavadinti 
“Slibino akių spindesys”. Kaip 
ELTA rašo, slibinai yra žmogiškų 
veidų bei protingų spindinčių 
akių. Jie kuriami iš balto ir rudo 
molio. Tekstilininkės darbuose 
galima įžvelgti ir slibino ašaras... 
Kūryba yra ieškojimas, bet ar 
kiekvienas ieškojimas yra menas?

A. a. rašytojos Petronėlės 
Orintaitės, pernai mirusios Los 
Angeles, CA, palaikai š.m. birže
lio 10 d. palaidoti Kudirkos Nau
miesčio kapinėse. Kaip ELTA ra
šo, iš Sakių rajono kilusi rašytoja 
Lietuvoje ir išeivijoje išleido apie 
40 knygų - apsakymų, eilėraščių, 
romanų, apybraižų, atsiminimų 
bei kūrinių vaikams. Velionė bu
vo Lietuvių rašytojų dr-jos ir Lie
tuvos rašytojų sąjungos narė. Be 
kūrybinių literatūros darbų, velio
nė yra išvariusi gilią vagą pedago
ginėje jaunimo mokymo bei auk
lėjimo veikloje. Baigusi humani
tarinius mokslus 1929 m., moky
tojavo įvairiose Lietuvos gimnazi
jose, o išeivijoje - Augsburge. 
Spaudoje pradėjo reikštis ir eilė
raščiais 1926 m. “Naujojoje vaidi
lutėje”. Vokietijoje dalyvavo lie
tuvių novelių rinkinyje vokiečių 
kalba “Novellen vom Baltischen 
Meer”.

“Martyno Mažvydo raštai ir 
jų šaltiniai”, Italijos lituanisto 
prof. Guido Michelini tokiu pava
dinimu parengta knyga buvo ap
tarta vienuoliktą kartą sureng
tuose M. Mažvydo skaitymuose 
š.m. gegužės 12 d. Valstybinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje, 
Vilniuje. ELTOS pranešimu, ren
ginyje dalyvavo Italijos ambasa
dos, Italų kultūros instituto, 
Valstybinės lietuvių kalbos komi
sijos vadovai, kalbininkai bei bib
liotekos darbuotojai. Knygoje iš
spausdintos geros kokybės nuo
traukų kopijos ir M. Mažvydo 
giesmių natos. Žinovų nuomone, 
tai didelis nuopelnas lietuvių kul
tūrai, kalbai, raštijai, muzikos is
torijai. Leidiniui autorius medžia
gos ieškojo Parmos universiteto 
bibliotekoje ir Valstybinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje. Knygą iš
leido Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas.

“Žiemgalos” drauguos pra
nešimu (2000.VI.5), Joniškyje, 
Pakruojyje, Pasvalyje įvyko žur
nalo ir knygos "Žiemgala” sutik
tuvės, kuriose dalyvavo dr-jos 
pirm. R. Jurgaitis, red. Vyt. 
Didžpetris, K. Garšva ir kt. Lei
dinius apie Šiaurės Lietuvą pra
dėta leisti su valstybės nepriklau
somybe. Leidiniai nušviečia to 
krašto istoriją bei kultūrą. Knygos 
leidžiamos serijoje “Žiemgalos 
krašto praeitis”. Pirmasis leidinys 
buvo Alg. Miškinio “Linkuva”. 
Sutiktuvėse kalbėta apie š.m. lie
pos 16 d. per Škaplierinės atlai
dus minėtą Linkuvos ir Žiemelio 
miestelio 500 m. sukaktis. Papra
šyta aktyviau rašyti Mūšos krašto 
kultūros leidiniams ir juos platin
ti, ypač mokyklose.

Paminklas Sūduvos knygnešiams, gynusiems lietuvišką žodį. Projektas
- archit. EDM. ARBO, Santa Monica, CA

“Su Mikalojumi Konstantinu 
Čiurlioniu - į XXI amžių” - tai 
pavadinimas parodos, kuri Palan
gos gintaro muziejaus rūmų kop
lyčioje veiks šią visą vasarą. Kaip 
ELTA praneša, parodoje išstatyti 
42 įvairių autorių kūriniai. Iš viso 
muziejaus rinkiniuose sukaupta 
apie 29,000 gintaro radinių. Šį žy
mų muziejų yra aplankę 8 mlj. 
žmonių. Muziejus garsėja ir tradi
ciniais kultūriniais renginiais, o jau 
30 metų, kai čia vyksta vadinamieji 
Nakties serenadų koncertai.

Lietuvos valstybinio radįjo 
bei televizijos prieangiuose ir ko
ridoriuose iki š.m. rudens veiks 
žymiųjų Lietuvos tapytojų paro
da. Šešiasdešimt keturius darbus 
paskolino Lietuvos dailės muzie
jus. Juos atrinko muziejaus direk
torius R. Budrys ir gen. Lietuvos 
radijo ir TV direktorius dail. Žur
nalistas V. Žukas. Parodos tikslas 
- suteikti galimybę žiniasklaidos 
darbuotojams semtis įkvėpimo iš 
lietuvių dailininkų kūrybos, nes 
anot ELTOS pranešimo, žinia- 
sklaidos darbuotojai turėtų nuo
lat šviestis - gilintis į įvairių meno 
sričių specifiką.

Lietuvos respublikos prezi
dento fotografės D. G. Barysaitės 
ir Krašto apsaugos ministerijos 
fotografo vyr. serž. T. Dambraus
ko darbu^paroda “Lietuva kelyje į 
NATO” buvo atidaryta Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete 
š.m. gegužės 25 d. Kaip ELTA 
rašo, didelio formato spalvotose 
fotografijose įamžintas Taikos pa
laikymo misijoje Kosove dalyvau
jančių karių gyvenimas. Atidary
me kalbėjo krašto apsaugos vice- 
ministeris Romualdas Kilikaus- 
kas, Čekijos ambasadorius Lietu
voje Stephen Fule ir Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. J. Kronkai- 
tis, pabrėžęs, kad Lietuva atlieka 
savo pareigą, kariuomenė kuria
ma iš pagrindų ir yra keistinas so
vietinis žmonių mąstymas. Rengi
nį suorganizavo Vytauto Didžiojo 
atskirasis Jėgerių batalionas ir 
Politologų klubas.

Architektas Edmundas Ar- 
bas-Arbačiauskas, gyvenantis Ka
lifornijoje, š.m. birželio 26 d. savo 
85-tąjį gimtadienį šventė Lietuvo- ■ 
je. Su tuo gražiu jubiliejumi suta
po jo darbų paroda, kuri buvo ati
daryta valstybinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje, Vilniuje. Su
kaktuvininko architektūros bei 
dailės darbų paroda sutraukė 
daug įvairių sričių menininkų, vi
suomenės veikėjų iš Lietuvos ir 
išeivijos. “Atgimime” (2000.VI. 
16) išspausdintas platus, iliust
ruotas straipsnis “Neišsenkanti 
kūrybos versmė”, kuriame liečia
mas ne tik sukaktuvininkas, bet ir 
visa jo šeima - duktė Vijolė, jau 
10 metų besidarbuojanti Lietuvo
je, jos sesuo dailininkė Rasa, atly
dėjusi tėvą į Lietuvą, sukaktuvi
ninko žmona žymi rašytoja Alė 
Rūta, kurios naujasis romanas 
“Vargingos tėvynės vaikai” kaip 
tik viešnagės metu pasirodė Lie
tuvos knygynuose. Bibliotekos 
meno skyriaus vedėja L. G. Luko- 
šiūnienė savo kalboje apibūdino 
sukaktuvininko darbus ir padėko
jo už padovanotus kūrinius. snk
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pRISIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 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 penktadieniai? nuo 1 v.p.p. Iki 9 v,v,___

AKTYVAI per 60
MOKA 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%

milijonų dolerių
IMA UŽ:
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 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37z%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

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)

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

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

1111111111111111111111 
ROYAL L.SPXK6E 

■m iiiiiiiiiiiiiiii imu

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, b.a.
Associate Broker

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

Paežerių ežere (prie Vilkaviškio) burlaiviai. Tai gražus ir jaukus gamtos kampelis tėvynėje jųtr. E. Šulaičio

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

SPORTAS
LietuvosŽinios iš

Pasiruošę dalyvauti pasaulinė
je olimpiadoje Australijoje. Atsi
žvelgus į Lietuvos sportininkų ren
gimo tarybos ir LTOK vasaros 
olimpinių sporto šakų komisijos 
siūlymus, į sąrašą įtraukta 60 spor
tininkų bei 44 treneriai, medikai ir 
vadovai:

KREPŠINIS - D. Adomaitis, 
G. Einikis, A. Giedraitis, Š. Jasike- 
vičius, R. Javtokas, A. Karnišovas, 
K. Marčiulionis, A. Macijauskas, T. 
Masiulis, D. Maskoliūnas, V. Praš
kevičius, A. Sabonis, D. Songaila, 
R. Siskauskas, S. Štombergas, _M. 
Timinsakas, E. Žukauskas, M. Žu
kauskas (iš šio sąrašo į olimpiadą 
bus atrinkta 12 krepšininkų).

LENGVOJI ATLETIKA - V.

Alekna, R. Ubartas, V. Kidykas, S. 
Kleiza, R. Nazarovienė, A. Visoc
kaitė, R. Ramanauskaitė, I. Krako- 
viak, K. Saltanovic, S. Milušauskai- 
tė, D. Zujus, A. Jurkšas, N. Žilins
kienė, T. Bardauskas, A. Skujytė, 
R. Gustaitytė, Ž. Minina.

SUNKIOJI ATLETIKA - R. 
Vyšniauskas.

PLAUKIMAS - A. Savickas, 
D. Grigalionis, R. Gimbutis, M. 
Packevičius, S. Binevičius, J. Lada- 
vičiūtė.

DVIRAČIAI - (plentas) E. 
Pučinskaitė, D. Žiliūtė, J. Polikevi
čiūtė, R. Rumšas, A. Kasputis, S. 
Rukšys, R. Lupeikis; (takas) R. 
Mažeikytė.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vincijos jie išskrido tolimesniam 
vizitui į Montreal}, kur princas 
apdovanojo pasižymėjusius jau
nus kanadiečius savo tėvo 
įsteigtomis premijomis.

Pasaulinis adventistų (Se- 
venth-day Adventists') kongresas 
SkyDome stadione, Toronte 
įvyko liepos pradžioje; truko 10 
dienų ir sutraukė net 70,000 da
lyvių iš visų pasaulio kraštų - tai 
rekordinis bet kokio suvažiavi
mo iki šiol dalyvių skaičius To
ronte. Kanadoje yra iš viso tik 
apie 48,000 adventistų (Toronto 
apylinkėje 14,000), bet 205 pa
saulio šalyse jų 11 milijonų 
(vien tik Brazilijoje daugiau 
kaip milijonas) ir kasmet vis 
priauga vienu milijonu. Ši religi
nė bendruomenė buvo įsteigta 
1840 metais; jos nariai, kurių 
70% yra jaunesni negu 30 metų, 
susilaiko nuo alkoholio, tabako 
bei narkotikų ir gausiai savano
riškai padeda šelpti vargetas, 
dalina benamiams maistą. 
Baigdami kongresą, adventistai 
įsipareigojo netrukus atsiųsti 
grupę savanorių padėti statyti 
apie 50 pigių butų neturtingie
siems ant Toronto miesto dova
notų sklypų.

Keturioms paatlantės pro
vincijoms min. pirmininkas pa
žadėjo $700 milijonų per atei
nančius 5 metus ekonominei 
būklei pagerinti. Iš jų $300 mili
jonų universitetams ir priva
čioms bendrovėms technologi
jos patobulinimui; $110 milijo
nų penkiems National Research 
Council padaliniams tose pro
vincijose; $290 milijonų naujų 
darbų, prekybos ryšių stiprini
mui. Šie fondai turėtų pagerinti 
federacinių liberalų poziciją pa- 
atlantėje per ateinančius rinki
mus. Praeitą sykį ten jie tesurin-

ko 11 iš 32 vietų.
Ontario senelių prieglau

doms inspektuoti provincija pa
skyrė $900,000. Sveikatos minis- 
terė E. Whitmer pažadėjo, kad 
kiekviena iš 509 ilgalaikės prie
žiūros institucijų bus peržiūrėta 
iki 2001 metų kovo pabaigos, o 
po to inspekcijos bus vykdomos 
pastoviai kasmet. Taip pat tiki
ma, kad senelių, reikalingų ilga
laikės priežiūros, skaičius pro
vincijoje greitai smarkiai padi
dės, todėl iki 2004 metų numa
tyta parūpinti apie 20,000 naujų 
vietų prieglaudose.

Torontas vyrauja Kanadoje 
bendrovių vadovybės centrų 
skaičiumi. Iš 999 stambiausių 
bendrovių net 470 turi savo vy
riausios vadovybės centrus To
ronte. Kalgaris seka su 204, 
Montrealis trečioje vietoje su 
174, Vankuveris ketvirtoje su 
169 centrais, o Edmontonas, žy
miai atsilikęs, penktoje vietoje 
su 23 centrais.

Matthew Coon Come buvo 
išrinktas visų Kanados indėnų 
genčių vyriausiu vadu. Šis 44 
metų Cree genties šiaurės Kve
beke indėnų vadas jau anksčiau 
pagarsėjo, kai kovojo ir laimėjo 
prieš $13 bilijonų Kvebeko hyd- 
roelektrinį projektą, kurį vyk
dant buvo planuojama užlieti 
didžiulius žemės plotus, kuriuo
se gyveno Cree indėnai. Tikima
si, kad M. Coon Come bus žy
miai griežtesnis derybose su Ka
nados valdžia negu prieš jį vy
riausiu vadu buvęs 55 metų Phil 
Fontaine, kuris indėnų nuomo
ne per daug nuolaidžiavo. G.K.

IRKLAVIMAS - (baidarių ir 
kanojų) A. Duonela, E. Balčiūnas, 
V. Mizeras; (dviviečių valčių) K. 
Poplavskaja, B. Savickienė.

BURIAVIMAS - G. Gūžys.
BOKSAS - I. Stapovičius, V. 

Bičiulaitis.
IMTYNĖS - (graikų-romėnų) 

M. Ezerskis; (laisvosios) R. Pauliu- 
konis.

DŽIUDO - M. Paškevičius.
GIMNASTIKA - J. Kovaliova.
ŠAUDYMAS - D. Gudzinevi- 

čiūtė.
ŠIUOLAIKINĖ PENKIAKO

VĖ - A. Zadneprovskis.
STALO TENISAS - R. Gar- 

kauskaitė-Budienė, J. Prusienė. V.P.

Lauko tenisas
Šių metų Šiaurės Amerikos 

baltiečių lauko teniso pirmenybės 
įvyks rugpjūčio 26-27 d.d. Colum
bus, OH. Rengia latviai. Daugiau 
informacijos teikia ŠALFASS-gos 
lauko teniso vadovas Eugenijus 
Krikščiūnas, 105 Anndale Dr., 
North York, ON, M2N 2X3; tel. 
416 225-4385; E-paštas: diane 
kriksciunas(Sntel.tdsb.on.ca

“Lietuvos sporto žinynas”
Toronto sportininkus pradžiu

gino 1999 m. Vilniuje iš spaudos iš
ėjęs “Lietuvos sporto žinyno” II-ras 
tomas. Leidinys apima 1941-1952 
m. Lietuvos sporto laikotarpį. Jame 
sukaupti vietovių ir tarptautinių 
varžybų laimėjimai, rekordinės pa
sekmės, įvairių sporto šakų laimėji
mai. Šis leidinys mums dar tuo įdo
mus, nes jame randame lengv. atle
tikos rekordines pasekmes, kurios 
buvo pasiektos išeivijoje:

1. V. Adamkavičius (dabartinis 
Lietuvos prezidentas) - 100 m bė
gimo Lietuvos rekordas - 11.0 sek., 
Augsburgas, 1946 m. Šį rekordą da
lijosi su M. Preisu (Lietuva) ir V. 
Bakūnu (miręs). 2. Z. Puzinauskas 
(miręs) - rutulio stūmimas 14.86 m, 
Rosenheimas, 1947 m. 3. A. Ker
nius (Toronto) - šuolis į tolį 7.27 
m, Miunchenas, 1947 m. 4. B. Ke
turakis (JAV) - 1 mylios sportinis 
ėjimas 7.30,0 min., Rosenheimas, 
1947 m. 5. B. Keturakis - 3 km 
sportinis ėjimas 14.42,6 min., 
Miunchenas, 1947 m. 6. Z. Puzi
nauskas - disko metimas 46.10 m 
(tikslinama) Miunchenas, 1949 m. 
7. Rekordų sąraše yra ir estafetinis 
bėgimas 800+400+200+200 m 
3.42,9 min. 1942 m, Kaunas. Bėgo: 
A. Vietrinas (miręs), S. Mackevi
čius (Toronto), Z. Puzinauskas, U. 
Bakūnas. S. Mackevičius - žino
mas Toronto krepšininkas.

Žinyno I-mą ir Il-rą tomą su
darė Alg. Bertašius. Antrame tome 
pasigendame Kaune vykusio 8 ko
mandų krepšinio žaidynių (1945 
m.) išsamesnio aprašymo ir pasek
mių. A. S.

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;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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.

Marius E, Rusinas, CLP 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

INTERNATIONAL

(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

SIUNTINIAI | BALTIJOSP® ST va L S T Y B ES
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

ALGIS 
MEDELIS

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

“SERVICES 4 U”

nauji namai ir remontai 
pilni projektai ir statyba 
projektai pagal užsakymą

4 priestatai, pamatai
4 virtuvės, prausyklos
4 rūsių užbaigimas

4 elektros darbai

STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

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

Pager (416) 331-4218

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

TEIRA U KITES APIE GERIA USIAS 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, išskvrus trečiadienius.
PER 7 DARBO DIENAS JŪS!) GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Vienuoliktoje tautinių šokių šventėje buvo ir tokių figūrų: “Vainikėlį 
pynėm, ant galvelės dejom” Nuotr. O. Burzdžiaus

Iš Vienuoliktosios tautinių šokių šventės repeticįjos: meno vadovai JUOZAS KARASIEJUS ir RITA 
KARASIEJIENĖ, susirūpinę plano įgyvendinimu Nuotr. O. Burzdžiaus

Kaip atsirado antibiotikai?
Vertinga Aleksandro Flemingo klaida

SKAITYTOJAI PASISAKO
IKI PASIMATYMO LIETUVOJE

Giliai ir prasmingai, jog dau
giau nei penkiasdešimt metų, toli 
nuo Tėvynės Lietuvos darniai 
skamba lietuviška daina, sukasi šo
kėjų poros.

Ar yra daina, gražesnė už lopšinę, 
Kurią dainavo supdama Mama, 
Ar yra šalis gražesnė už Tėvynę, 
Kurią vadinam Lietuva?

Liepos 2 d. Mississaugoje, Ka
nadoje, U-ą kartą suskambėjo lie
tuvių tautinių šokių šventės fanfa
ros, sukvietusios šimtus šokio mylė
tojų iš viso pasaulio. Šventėje kartu 
su išeivijos šokėjais šoko ir keturios 
Lietuvos šokėjų grupės, o jų tape - 
mažieji Panevėžio m. Laisvalaikio 
centro šokių ansamblio “Grandinė
lė” šokėjai. Šventė ir išvyka po To
ronto apylinkes mūsų vaikams buvo 
tarsi sapnas, nes tokio masto rengi
nyje, tokioje išvykoje jie dalyvavo 
pirmą kartą. Tik po keleto metų jie 
supras šventės - “Mano protėvių 
žemė” esmę ir prasmę. O visa, kas 
buvo, kas įvyko liks ryškiu šokių 
šventės istorijos puslapiu, ilgam ne
išblėstančiu iš atminties.

Viešnagė baigėsi, liko nuotrau
kos, prisiminimai, patirti įspūdžiai

ir viltis, kad vėl kada nors susitiksi
me, tik kitame tūkstantmetyje, jau 
kitoje šventėje... Išsiskiriant širdy 
suspurdo ašara sūri, norėjos viską 
pakartoti iš naujo, sunku mums bu
vo tart “sudie”, tad lauksime susiti
kimo naujo...

Šokių ansamblio “Grandinėlė” 
vaikučių ir tėvelių vardu dėkojame 
visiems mūsų globėjams, rėmėjams, 
pareigūnams, nuoširdžiai mumis 
besirūpinusiems. Tegul gyvenimas į 
Jūsų kraičio skrynę beria laimės, 
gėrio ir grožio grūdus, tegul busi
mieji Jūsų veiklos metai prilygsta 
skambiausiai dainai, gražiausiam 
šokiui.

Zita Rimkuvienė, 
šokių ansamblio “Grandinėlė” meno 

vadovė ir vyr. baletmeisterė, 
Panevėžys

PALANGOS “PERLAS”
Gyvenu Lietuvoje, Plungės 

mieste. Kadangi pastoviai gaunu 
“Tėviškės žiburių” laikraštį, kurį 
įdėmiai skaitau ir domiuosi, ypač 
socialinėmis temomis. Sudomino 
straipsnis “Perlas Lietuvoje”, kurio 
autorė A. Sungailienė. Labai išsami 
ir reikalinga informacija ne tik 
man, bet ir daugeliui Lietuvos žmo
nių. Tai vilties švieselė šioje medici
nos srity, nes dėl sunkios ekonomi
nės padėties nedaugelis gali apsi
lankyti pas stomatologus dirbančius 
privačiai, o poliklinikose seni įren
gimai kelia baimę ir skausmą. Jei 
išsipildytų šis Jūsų gyvenimo tiks
las, tai būtų dar vienas siųstas Die
vo stebuklas Lietuvai ir joje gyve
nantiems socialiai remtiniems žmo
nėms. Labai būčiau dėkinga jei ga
lėčiau sužinoti, kada bus galima ap
silankyti steigiamoje dantų kliniko
je kurortiniame Lietuvos mieste - 
Palangoje.

Judita Brencienė, Plungė

DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Penicilino atradėjas Alek
sandras Flemingas gimė Škoti
joje 1881 m. Būdamas dvylikos 
metų baigė pradinę mokyklą, 
po to mokėsi vidurinėje mokyk
loje, tačiau jos nebaigė, nes po 
pusantrų metų atvyko į Londo
ną pas savo brolį gydytoją. Čia 
jis pradėjo mokytis politechni
kos mokykloje, tačiau 1899 m., 
kilus Transvalio karui, įstojo j 
škotų pulką, bet kariauti nerei
kėjo. Neturėdamas jokios mo
kyklos baigimo pažymėjimo, A. 
Flemingas pasimokė privačiai ir 
1901 m. įstojo į medicinos mo
kyklą. Gavęs baigimo diplomą, 
ėmė dirbti tos pačios mokyklos 
laboratorijoje.

Pagrindinė laboratorijos te
matika buvo organizmo ląstelių 
ir jo skysčių (kraujo, serumo, 
limfos) apsiginamųjų pajėgumų 
nuo mikrobų nagrinėjimas, ieš
kojimas būdų šiuos pajėgumus 
skatinti. Kai kurios organizmo 
ląstelės, pavyzdžiui, kraujo leu
kocitai, suvirškina mikrobus, 
ypač po to, kai kraujyje bei ki
tuose organizmo skysčiuose 
esanti speciali medžiaga juos lyg 
sviestu aptepa. Tai vienas iš pa
grindinių organizmo fiziologi
nių apsigynimo ir sveikimo (sa- 
nogenezės) mechanizmų.

A. Flemingas ėmėsi ieškoti 
ne vien tik fiziologinių - natūra
lių būdų, kurie naikina mikro
bus, bet ir tirti mikrobus naiki
nantį cheminių medžiagų (anti
septikų) poveikį. Ši jo tyrinėji
mų kryptis ypač sustiprėjo po 
to, kai jis nustatė, jog nosies 
gleivinės išskyrose, ašarose, 
kiaušinio baltyme, dilgėlėse, bi
jūnuose ir kitur esanti medžia
ga, kurią jis pavadino lizocimu, 
taip pat naikina (ištirpina) mik
robus. Nustatęs lizocimo ypatu
mus, A. Flemingas su didžiuliu 
entuziazmu ėmėsi toliau ieškoti 
medžiagų, kurios naikintų ligas

sukeliančius (patogeninius) mik
robus, bet nepažeistų organiz
mo ląstelių.

Pagaliau ieškoma sėkmė 
atėjo “netikėtai” (žodis “netikė
tai” kabutėse, todėl, kad atkak
lusis mokslininkas šio netikėtu
mo laukė daugelį metų). Vieną 
1928 m. dieną, peržiūrėdamas 
ant maitinimo terpės-agaro au
ginamus mikrobus, jis supykęs 
pastebėjo, jog kai kurie mėgi
niai yra apaugę pelėsiais, o tai 
liudijo tik laboratorijoje buvusią 
netvarką. Tačiau tuose mėgi
niuose mokslininko auginamų 
mikrobų-stafilokokų nebuvo. Ši 
A. Flemingo klaida ir pasirodė 
esanti ypač vertinga. Atradimas 
darėsi labai įdomus, nes maiti
namoje terpėje lyg ir savaime iš
augęs pelėsis stabdė pačių pavo
jingiausių ligų sukėlėjų-mikrobų 
augimą. Taip buvo gautas pir
masis pasaulyje antibiotikas pe
nicilinas (toks pavadinimas kilo 
nuo šio aukšliagrybių genties 
pelėjūno - Penicillium vardo).

Apie penicilino savybę nai
kinti ligas sukeliančius mikro
bus A. Flemingas paskelbė 
spaudoje 1929 ųu ir pranešė 
1936 m. II Tarptautiniame mik
robiologų kongrese. Įdomu, kad 
toks pasaulinės reikšmės atradi
mas tuo metu didesnio susido-

mėjimo nesukėlė.
Pasaulinė penicilino gamy

ba buvo pradėta Amerikoje tik 
prasidėjus II Pasauliniam karui. 
1943 m. apie A. Flemingą jau 
žinojo visas medicinos pasaulis. 
Mokslininką užgriuvo šlovė, 
garbės ženklai, aukšti titulai. 
Įdomu, kad pats A. Flemingas 
savo atradimą laikė grynu atsi
tiktinumu.

Baigiant reikėtų dar pasa
kyti keletą žodžių apie A. Fle
mingo, deja, pavėlavusią šlovę. 
Štai 1945 m. Belgijoje jis tik per 
dvi dienas gavo tris garbės dak
taro mokslinius laipsnius, o tų 
pačių metų spalio 26 d. jam bu
vo įteikta ir Nobelio premija. A. 
Flemingo klaida žmonijai tapo 
išganymu. Antibiotikais dauge
lis pačių sunkiausių ligonių bu
vo ir yra išgelbėjami nuo mirties 
arba bent ženkliai pratęsiamas 
jų gyvenimas.

Suprantama, atsirado ir 
naujų problemų - tai genetiškai 
pasikeitusių mikrobų padidintas 
atsparumas patiems įvairiau
siems antibiotikams arba šių 
vaistų kenksmingas poveikis or
ganizmui, ypač kepenims ir 
inkstams. Deja, toks jau yra gy
venimas, kad viena išspręsta 
problema iškelia bent dešimt 
naujų.

Baltijos kraštai vokiečiams - 
“Small potatoes”
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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.

West Realty Inc.

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

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

OE£IXJ"TZ\L_ CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 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, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
'5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

RŪTA TUMOSAITĖ, 
Gintauto ir Vidos Tiimosų duktė, 
2000 m. pavasarį baigė mokslus 
Toronto universitete “Bachelor of 
Sciences” laipsniu. Baigusi Mi
chael Power/St. Joseph gimnaziją 
Toronte, Ont. Lankė Toronto Mai
ronio mokyklą ir šoko Toronto 
lietuvių tautinių šokių ansamblyje 
“Atžalynas”. Rūta numačiusi tęsti 
mokslą Ryersono universitete To
ronte. Jos tėveliai, sesuo Rasuolė su 
vyru Aaron Otavoje, teta ir tetėnas 
Rugiai Toronte, giminės Lietuvoje 
bei didelis būrys draugų sveikina 
Rūtą ir linki tolimesnės sėkmės.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$250 - S. Gotceitas; $60 - M. Jurė
nas; $57 - J. Žakas, D. Bendikas, E. 
Stankevičius; $54 - E. Kuchalskis; 
$51 - B. Dzenkaitis; $50 - O. Skre- 
būnienė; $45 - V. Šeštokas; $37 - 
D. Naikauskas, A. Žebertavičius; 
$30 - O. Šileika, E. Jonušas; $25 - 
O. Stankaitis; $24 - A. Tušas; $20 - 
D. Varnas; $17 - S. Kiršinąs; $12 - 
A. Leiberis; $10 - J. Putrius, R. Ki
sielius, E. Gudinskas, A. Špakaus- 
kas, A. Liutkus, A. Sudeikis, J. Mo
tiekoms, G. Karsokas, P. Ambra
ziejus; $7 - A, Minelga, V. Simanas,

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

Professionals Inc.
Realtor

Sales Associate 
1645 Dundas St. W.

Mississauga. ON L5C 1E3

IRENA RENTELIENE
Pirkimo-pardavimo atstovė

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

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

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

V. Karauskas, L Girdzevičius, J. 
Pažėra; $5 - J. Kaseliūnas, A. Sala- 
džius, J. Bartkus, K. Šimkus; $2 - E. 
Pranckus, J. Jacikas, M. Bernotas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$ 60 - S. Baršketis, J. Aukštaitis; 
$53 - P. Pranckevičius, P. Vizbaras,
L. Tamošauskas, A. Prapuolenytė, 
Z. Žilinskas, P. Užbalis, M. Kairie
nė, J. Pargauskas, L Moore, S. Vai
čaitis, V. Beniušis, M. Timmerman,
M. Gaputytė, P. Sakalauskas, A. 
Artičkonis, S. Džiugas, S. Augaitis, 
E. Kuchalskis, A. Leiberis, S. An- 
čiulis, A. V. Smailys, V. Ripskis, F. 
Šopys, Š. R. Valiulis, kun. J. Velu- 
tis, R. Pakalniškis, M. Jurėnas.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: J. Dionas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - I. Ehlers, V. Stankus, V. 
Grenke; $75 - L. Vaitonis, A. Vie- 
raitis; $70 - A. Saladžius; $65 - J. 
Povilauskas; $63 - D. Naikauskas, 
R. Verikaitis, A. Žebertavičius, B. 
Vaišnoras, A. Jonikas, Kanados lie
tuvių bendruomenė, P. Butėnas, T. 
Renkauskas, dr. J. Skučas, P. Tun- 
kūnas, dr. R. Karka.

Garbės prenumeratą už metus 
su puse atsiuntė: V. Kulikauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

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

“TŽ” leidėjai

Rygoje leidžiamas “The 
Baltic Times” birželio 15-21 nr. 
vedamąjį paskyrė Vokietijos 
kanclerio Gerhard Schroeder 
vizitui visose trijose baltiečių 
sostinėse. Buvęs Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl į Baltijos 
kraštus žiūrėjęs kaip į mažus ir 
nereikšmingus ir per visą savo 
valdymo dešimtmetį neradęs 
laiko padaryti oficialų vizitą. 
Tiesa, 1998 m. jis dalyvavo Bal
tijos jūros kraštų suvažiavime 
Rygoje, bet jo “vienintelis tiks
las buvo susitikti su Rusijos min. 
pirm. Viktor Chernomyrdin”.

Gerhard Schroeder vizitą 
Baltijos kraštuose reikia laikyti 
pažangos ženklu. Jo pareiški
mas, kviečiantis baltiečius į Eu
ropos Sąjungą buvo reikšmin
gesnis kaip jo kalba apie ŠAS 
(NATO) išplėtimą. Tačiau dėl 
to baltiečiai neturėtų labai jau
dintis. Vokietija ES yra pagrin
dinis narys, ir jos žodis toje or
ganizacijoje daug reiškia. Bal
tiečiai turi melstis, kad viešoji 
vokiečių opinija taptų palankes
nė ES plėtimui. Schroeder yra 
žinomas kaip populistas, ir jis 
nedarys visuomenėje nepopulia
rių sprendimų.

Kitas reikalas su ŠAS (NA
TO), kur Vokietija pati yra tik 
“small potato”. XX š. istorija 
rodo, kad Vokietija ištikimai se
kė įsisenėjusią tradiciją daryti 
su Rusija slaptus susitarimus 
tarp Berlyno ir Maskvos esančių 
mažųjų kraštų sąskaita. Šita 
“Realpolitik” Berlyne populiari 
ir šiandieną.

JAV pasilieka ŠAS nugar
kauliu. Vašingtonas, ne Berly
nas galutinai nuspręs, ar kviesti 
Baltijos kraštus įsijungti į tą or
ganizaciją.

Moralė politikoje Berlyno 
požiūriu yra laikoma atgyvenu
sia. Vašingtone moralė politiko
je dar pripažįstama, mažų ma
žiausiai amerikiečiai mėgsta

apie tai kalbėti. Baltiesiems rū
mams būtų nepatogu apleisti 
baltiečius po to, kai tie kraštai 
pasirinko Vakarų demokratiją. 
Reikia skaitytis ir su rinkėjais, 
kilusiais iš Vidurio Europos.

William Cohen, JAV gyny
bos sekretorius, Vilniuje pasakė 
daugiau padrąsinančių žodžių: 
Rusija neturės įtakos ŠAS plėti
mui. Schroeder negalėjo prisi
versti tuos žodžius ištarti.

Vilniaus, Rygos ir Talino 
siekiai Berlynui pasidarys svar
besni, kai vokiečiai investuos 
daugiau pinigų. Baltiečių pada
rytas įspūdis su Schroederiu ke
liavusiems vokiečių verslinin
kams yra svarbus. Tuo tarpu 
skandinavai, o Lietuvos atveju 
amerikiečiai, pralenkia vokiečių 
investicijas. Jau daug ekonomi
nių pozicijų yra užimtos. Vokie
čiai prarado daug pelningų gali
mybių šitame regione ir gali kal
tinti tik save dėl arogancijos ir 
nepalankumo šitoms trims 
“small potatoes”.

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

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

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą *
* Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) *

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

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

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

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

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 £

Galioja kai kurie apribojimai.
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TORO M T O ffl MONTREAL
Anapilio žinios

- Parapijiečiai skatinami daly
vauti Lietuvių pamaldose Midlande 
Kanados kankinių šventovėje rug
pjūčio 6, sekmadienį. 2.30 v.p.p. 
lauke bus einami Kryžiaus keliai, o 
šventovės viduje tuo pačiu metu 
bus klausoma išpažinčių; 3 v.p.p. 
šventovėje bus Mišios ir iškilmingas 
Lietuvos kankinių paminėjimas; 
pamaldos bus užbaigiamos lauke 
prie Lietuvos kankinių garbei sto
vinčio kryžiaus. Tas lietuviškojo 
liaudies meno kryžius Midlando 
šventovės aikštėje 1957 m. buvo pa
statytas medinis, o 1973 m. buvo 
perstatyas pagal dail. T. Valiaus sti
lizaciją iš kaučiuko ir metalo jun
ginio.

- 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.

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

- Toronto arkivyskupijos įsta
tas santuokos reikalu: norintieji 
tuoktis turi susitikti su savo parapi
jos kunigu ir tuo reikalu su juo pa
sikalbėti bent vienerius metus prieš 
numatomą santuokos datą bei at
likti reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš busimųjų sutuokti
nių jau yra kokia nors forma mokę
sis anksčiau (išskyrus našlystės at
vejį), tai kungas negali su juo tartis 
dėl santuokos datos, kol nėra gau
tas santuokai leidimas iš arkivysku
pijos.

- Mišios sekmadienį, liepos 30: 
9.30 v.r. už a.a. Jadvygą Gabrėnie- 
nę; 11 v.r. už parapiją; Vasagoje 
(sekmadienį) 10 v.r. už a.a. Antaną 
Rinkūną; Delhi (sekmadienį) 3 v.p. 
p. už Karolį Lukošių (XV metinės).
Išganytojo parapijos žinios

- Šį sekmadienį pamaldos 9.45 
v. ryto. Jas ves tarybos narys Ričar
das Hiršas.

- Rugpjūčio 6 d. pamaldų nebus.
- Rugpjūčio 13 d. , 9.45 v. ryto 

pamaldos su Šv. Komunija.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 23, sekmadienį svetai

nėje pietavo 150 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė Nora Desrayaud,- 
N. J. Ray. Budėjo Aldona Biškevi- 
čienė.

- LN valdybos posėdis - liepos 
27 d., 7 v.v.

- Toronto Lietuvių Namų poil
sio stovykla rengiama Tėvų pranciš
konų vasarvietėje “Kretinga”, Va
sagoje, rugpjūčio 12-19 d.d. Dėl 
platesnės informacijos prašome 
skambinti stovyklos komendantui
E. Steponui tel. 416 622-5896, arba 
A. Sukauskui tel. 416 614-7739.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: S. Gampp - $500; “Estate of 
Jonas Paškevičius” $3,000 ($4,000);
F. O. Barzdžius - $2,000 ($2,500); 
Vytautas Gudaitis - $100 ($2,770). 
Slaugos namų vajaus komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Sigitas ir Janina Tamošiū
nai iš Kauno, lydimi S. Andru- 
lienės, liepos 18 d. lankėsi “Tė
viškės žiburiuose”, domėjosi 
spaudos leidyba, padėkojo dar
buotojams “už aktyvų Lietuvos 
gyvenimo propagavimą”. Sve
čiai taipgi aplankė Anapilio so
dybą, Sv. Jono lietuvių kapines, 
Lietuvos kankinių šventovę bei 
kitas lietuvių institucijas To
ronte.

Kauno arkivyskupijos vai
kų dienos centrams aukojo: 
$100 - J. Vitas (savo žmonos 
a.a. Leokadijos atminimui); $20 
- K. Simutienė ir F. Craig (a.a. 
Alvydo Šaltenio atminimui).

Su “Jotvos” šokėjais, dalyvavusiais XI-toje Tautinių šokių šventėje, atsisveikina Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūrio atstovai. Dešinėje: V. Ramanauskas (talkinęs grojime), vadovė Kornelija Janušanienė, V. Jonušonienė, 
sambūrio pirmininkas Pr. Vilkelis. Prieš išvykdamas sambūris yra atskirai koncertavęs Hamiltone ir Mississaugoje

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, liepos 

23, per 10.15 v. Mišias pamokslą sa
kė iš Austrijos atvykęs pranciškonų 
generalinis vizitatorius, kun. Ulrich 
Zankanella, OFM. Per visas kitas 
Mišias pamokslus sakė diakonas 
Kazimieras Ambrozaitis.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Stephanie Lacktin ir Kevin 
Morris. Santuokai ruošiasi Onutė 
Šileikaitė su dr. Petru Babecku.

- Parapijos bibliotekos vedėjas 
Romualdas Žiogarys po daugelio 
metų tarnybos pasitraukia iš parei
gų. Ieškome kito knygos mylėto- 
jo/jos, kad tęstų toliau parapijos 
bibliotekos 45 metų tradiciją.

- Lietuvoje mirė a.a. Uršulė 
Šeimienė, Alinos Jurcevičienės teta.

- Liepos 23 d. “Kretingos” sto
vyklavietėj, Vasagoj, prasidėjo ant
roji parapijos vaikų stovykla, kurio
je stovyklauja 120 vaikų. Stovyklos 
organizatorė Lina Kuliavienė, ko
mendantas Chad Haris, kapelionas 
kun. Edis Putrimas.

- Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 5-12 d.d. Daugiau 
informacijų galima gauti pas Virgi
niją ir Liną Zubrickus 767-9066.

- Mišios sekmadienį, liepos 30: 
8.15 v.r. už a.a. kun. Antaną Praka- 
pą, OFM; 9.15 v.r. už a.a. Kazimie
rą ir Sofiją Gečus; 10.15 v.r. už a.a. 
Barborą ir Julių Šendelius, už a.a. 
Gintą Kaledinską - 2 metinės, už 
a.a. Oną Anskienę; 11.30 v.r. už 
Medininkuose žuvusius lietuvius.

A. a. dr. Aldona Užupienė- 
Lukienė, 86 m. amžiaus, po il
gesnės ligos mirė praeitą antra
dienį, liepos 18 “Women’s Col
lege” ligoninėje, su kuria dau
gelį metų turėjo profesinių ry
šių. Maldos prie karsto ir atsi
sveikinimas įvyko Turner & 
Porter laidotuvių koplyčioje lie
pos 21 d. Velionė palaidota iš 
Prisikėlimo parapijos šventovės 
liepos 22 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

Dr. A. Užupienė-Lukienė 
buvo pirmoji Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugijos cent
ro valdybos pirmininkė, priklau
sė Kanados lietuvių gydytojų są
jungai, reiškėsi katalikiškų or
ganizacijų veikloje, rėmė visuo
meninius lietuvių projektus.

“The Globe and Mail” 2000 
m. liepos 22 d. laidoje, turizmo 
sekcijoje, paskyrė du puošnius 
puslapius Baltijos kraštams. Po 
pagrindine didžiule antrašte “Bal
tic Beauties” ilgame, gausiai 
iliustruotame straipsnyje labai pa
lankiai apžvelgiamos visos trys 
nepriklausomybę atgavusios vals
tybės - Lietuva, Latvija ir Estija. 
Skaitytojai supažindinami ne tik 
su tų kraštų turistinėmis vietovė
mis, kreipiant dėmesį į itin vertin
gą architektūrą, bet ir su tų kraš
tų bei miestų istorija. Smulkiau 
aprašomos sostinės, jų žymios 
lankytinos vietos ir užeigos, pa
traukiančios turistus, kurių kas
met šiose šalyse daugėja. Straips
nio autorius Douglas McArthur, 
šalia savo patirties kelionėse po 
Baltijos kraštus, primena ir tų 
kraštų žygius, išsilaisvinant iš So
vietų Sąjungos okupacijos.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - J. Staškevičius, D. 
Radzevičienė.

Kun. Lipniūno jaunimo kul
tūros centrui aukojo: $100 - J. 
Kairiūnaitė; $50 - J. Staškevičius.

Vaikučių savaitraščiui “Kregž
dutė” $100 aukojo J. Kairiū
naitė.
• Namai be lietuviškos spaudos 

- pilis be tautinės šviesos

Paieškojimas
Jadvyga Ivanauskienė, gyve

nanti Lietuvoje ieško pusseserės 
Onos Kamarauskienės, kuri turėjo 
dvi dukteris Bronę ir Valeriją, gy
venančias Kanadoje. Atsiliepti pra
šoma šiuo adresu: Elizabeth Wis- 
neskas, 9082 So. View Rd., San 
Gabriel, CA, 91775, USA. Tel. 1- 
626-285-1857.

Punsko lietuvių tautinių šokių ansamblis “Jotva”, dalyvavęs XI-toje Tautinių šokių šventėje Mississaugoje 
š.m. liepos 2 d., įžengia į “Hershey Centre” areną, kurioje šoko 1700 lietuvių šokėjų iš įvairių Amerikos ir 
Europos vietovių Nuotr. V. Rentelio

KVIEČIAME VISUS
į Lietuvių Namų ir Vasagos moterų būrelių 

rengiamą Gerojo Ganytojo (Vasagoje) patalpose

P O P I € T ę
2000 m. rugpjūčio 13, sekmadienį (pošv.Mišių) 

BUS ĮDOMI PROGRAMA, VAIŠĖS IR TURTINGA LOTERIJA

Pelnas - Lietuvių slaugos namų statybai

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ” NUMERIS yra paskutinis 
prieš atostogas. Pirmas poatos- 
toginis numeris išeis rugpjūčio 
15 d. Atostogų metu administ
racija dirbs visas dienas, išsky
rus šventes ir savaitgalius.

Tradicinė išvyka į Midlan
do kankinių šventovę, organi
zuojama Kanados lietuvių kata
likų centro, įvyks rugpjūčio 6, 
sekmadienį. Programoje: jubi
liejinių krikščionybės metų mi
nėjimas ir Lietuvos kankinių 
pagerbimas šia tvarka - 2.30 
vai. p.p. Kryžiaus keliai Kanki
nių šventovės parke, 3 vai. p.p. 
iškilmingos Mišios šventovėje; 
po jų trumpas susikaupimas 
prie lietuvių kryžiaus.

Išvykos dalyviai gali pasi
naudoti autobusu, kuris išva
žiuos nuo Prisikėlimo parapijos 
12 vai., į Torontą sugrįš 7.30 
vai. vak. Kaina $18 asmeniui. 
Registruotis Prisikėlimo parapi
jos raštinėje.

Kanados liet. kat. centras
Toronto lietuvių pensinin

kų klubo surengtoje metinėje 
gegužinėje High Park’e š.m. lie
pos 12 d. atsilankė daugiau kaip 
100 žmonių. Gegužinėje dalyva
vo ir Ontario parlamento narys 
Gerrard Kennedy. Pensininkų 
klubui vadovauja A. Sukaukas.

Toronte šoko lietuviai iš vi
so pasaulio” - šitokia antrašte 
paskelbtas ELTOS korespon
dentės Vidos Gavelienės prane
šimas (2000.VII. 15), kuriame 
rašoma apie XI-ąją pasaulio lie
tuvių tautinių šokių šventę, su
rengtą Toronto priemiestyje, 
kur dalyvavo kelios šokėjų gru
pės iš Lietuvos. Šventės įspū
džiai aprašyti dienraštyje “Pane
vėžio rytas”. Panevėžio šokėjus 
globojo KLB valdyba, parėmė 
išeivių Kazickų šeima. Įspū
džiuose pareikštas nusistebėji
mas, kad “tarp šventės dalyvių 
buvo ir tokių šokėjų, kurie, nors 
ir vilkėjo lietuviškus tautinius 
kostiumus, lietuvių kalbos jau 
nebemokėjo”.

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventei aukojo nuo gegužės 16 d. 
iki šventės: $1,000 - Eric A. Petrus, 
Jr.; $500 - Shoppers Drug Mart; 
$250 - Elvyra Kronienė, E. J. Ku- 
chalskiai, V. Paulionis, A. N. Simo
na vičiai; $115 - E. Sargautienė; 
$100 - A. Baubinas, S. Kuzmickas, 
A. J. Lajukai, Aline Šalna, J. Stat- 
kevičius, J. O. Švilpa, Janina Vin- 
gelienė, Windsoro lietuviai; $50 - 
J. Baltuonis, P. Čiurlys, A. J. Ged
rimai, L. Griškonis, A. Jasinevičius, 
A. Jucienė, Z. Stančikienė; $48 - P. 
I. Šturmai; $40 - R. B. Bulovai; $30 
- Pranas Basys, A. M. Gverzdžiai; 
$25 - M. P. Currier, S. Gaidauskas, 
E.Girėnas; $20 - D. Beržaitytė, D. 
V. Karosai, M. Kuncaitis; $10 - V. 
E. Lukošiai, D. Mitalienė; $8 - P. ir 
I. Ashley; $5 - E. Nenortas.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $500 - A. Rūta; $200 - 
dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė; 
$100 - B. Sfalioraitienė; $50 - 
Z. Didžbalienė. A.S.

r-T~---------------------------------- Li
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VISUS KVIEČIAME Į POKYLĮ
2000 m. rugsėjo 9 d., šeštadienį

Toronto Lietuvių Namuose
1573 Bloor St. W. (prie Dundas St.W. požeminio stoties)

Programoje:
PARODA, VAKARIENĖ, ŠOKIAI (gros "ŽAGARAI")

Kokteiliai - 6 v.v. Vakarienė - 7 v.v. Kaina - $40
Dėl bilietų skambinti: Aurelijai Karasiejūtei tel. 416 821-3574,

JL Irenai Žukauskaitei tel. 416 895-2400

PRISIRINKITE PATYS - ARBA JAU PRIRINKTOS 

AVIETĖS
4 Uogų prisirinkimo ūkis
•f Vyninė
* Kepinių parduotuvė

JAU GALIMA PRISISKINTI ŽALIŲ IR BALTŲ ŽIRNIŲ.
VIETOVĖ - 8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus 

nuo Markham Rd. (Hwy. 48)

TEL. 905 294-3275 — KASDIEN

A. a. Jono Lietuvninko at
minimui pagerbti dešimtųjų 
mirties metinių proga (1999 m. 
rugpjūčio 2 d.) žmona Milda 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

A. a. Pijui Pleiniui mirus, 
užjausdama žmoną Valeriją ir 
šeimą, brolį Jeronimą ir sesutę 
Zuzaną Lietuvoje bei kitus arti
muosius, Elena Šimaitienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Steponui Varankai mi
rus, jo atminimui Vilniaus kraš
to lietuviškoms mokykloms au
kojo: $70 - Eug. Bulotienė; $50 
- J. N. Budriai; $40 - A. Česnu- • 
lytė-Sabourin; $30 - P. B. Sap- 
liai, R. T. Verikaitienė; $25 - S. 
M. Jokūbaičiai; $20 - A. Grigo
nis, V. Gudaitis, L. V. Sendži- 
kai, A. A. Vaičiūnai, E. Stepai- 
tienė, M. Janeliūnienė; $10 - E. 
Feravičienė, A. Ledienė, M. Po- 
vilaitienė, A. Vaišvilienė, V. 
Montvilas; $5 - St. Prakapas, B. 
Stundžia. Aukas rinko M. Povi- 
laitienė.

Jūratė Kardauskienė, Puns
ko Lietuvių kultūros namų di
rektorė, nuoširdžiai dėkoja to- 
rontietei Marijai Tamulaitienei 
už padovanotas jos vyro, išeivi
jos rašytojo Vytauto Tamulaičio 
knygas vaikams: “Svirplio muzi
kanto kelionės” ir “Skruzdėlytės 
Greitutės nuotykiai”. Knygos 
buvo išdalintos Suvalkų krašto 
lietuviškoms mokykloms.

Punsko Lietuvių kultūros 
namų choreografinis sambūris 
“Jotva”, vadovė Kornelija Janu- 
šanienė, visi šokėjai ir Kultūros 
namų direktorė J. Kardauskie
nė nuoširdžiai dėkoja Kanados 
lietuvių bendruomenei, Hamil
tono lietuviams ir šilčiausius pa
dėkos žodžius kreipia Suvalkų 
krašto išeivijos sambūriui už su
teiktas galimybes dalyvauti XI- 
toje lietuvių tautinių šokių šven
tėje, už begalinį rūpestį, globą, 
išreikštą meilę ir jaukias pa
stoges.

Įvairios žinios
Mysliborze (buvusiame Sol

dino miške), Lenkijoje š.m. liepos 
15 d. kukliai paminėtos S. Da
riaus ir S. Girėno žuvimo 67-to- 
sios metinės. Lakūnų žuvimo vie
toje prie jų atminimui skirto pa
minklo susirinko nemažas būrys 
lietuvių ir lenkų. Į minėjimą atvy
ko Lietuvos kultūros ministerijos, 
karo aviacijos, Kauno apskrities 
atstovai, Lenkijos lietuvių grupė 
iš Seinų, Lietuvos diplomatinių 
atstovybių Lenkijoje darbuotojai, 
vietiniai lenkai. Prie paminklo 
buvo aukojamos Mišios, padėtos 
gėlės ir vainikai. Irena Valainytė, 
Lietuvos gen. konsule Varšuvoje, 
vietos girininkui P. Ncvinskiui 
įteikė Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus dekretu skirtą apdo
vanojimą - S. Dariaus ir S. Girė
no medalį. Apie paslaptingą lakū
nų žuvimą ir jų atminimui pasta
tyto paminko autorių Vytautą 
Landsbergį-Zemkalnį rašoma mi
nėjimo išvakarėse išleistoje žurn. 
Z. Nowopolskio knygelėje. (BNS)

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame vi

soms moterims, prisidėjusioms 
prie mūsų pirmagimio sutiktu
vių - “baby shower”. Ypatingą 
padėką reiškiame mamai E. Ra- 
cickienei už neišsenkančią ener
giją, kantrybę bei dosnumą lau
kiant pirmojo vaikaičio. Ačiū vi
soms rengėjoms, I. Zalagėnie- 
nei bei N. Žukauskienei už nuo
stabų maistą bei šaunų popietės 
vedimą. Su nuoširdžiais linkėji
mais, finansine pagalba, su nuo
širdžiu būriu moterų bei geriau
sia pasauly močiute šitas vaike
lis bus vienas laimingiausių 
žmonių pasaulyje.

Renata ir Vaclovas Poviloniai

Atitaisymas. “TŽ” 29 nr., 10 
psl. a.a. Jono Valiulio atminimui 
aukojusių sąraše įsibrovė klaida. 
$100 aukojo dr. Algis Valiulis su 
šeima, ne Jonas Valiulis.

Aušros Vartų parapijos 50 me
tų sukaktis sparčiai artėja. Įvairūs 
pasiruošimai kruopščiai vykdomi. 
Parapijos taryba - šios sukakties 
minėjimo rengėjai - jau dabar siūlo 
iš anksto įsigyti sukaktuviniams 
pietums bilietus. Juos platina tary
bos narė Genovaitė Kudžmienė tel. 
(514) 365-5624. Bilieto kaina suau
gusiems $20, studentams $10 ir 
moksleiviams iki 12 meų amžiaus - 
nemokamai. Pietūs bus rugsėjo 10, 
sekmadienį, Aušros Vartų parapi
jos salėje po iškilmingų pamaldų ir 
meninės dalies. Susidarius dešim
čiai asmenų, galima užsisakyti visą 
stalą.

Brolis Jurgis iš Čikagos apsi
sprendė pensininko dienas praleisti

m. birželio 11 d. Priekyje su vainiku Paulius Mickus ir latvaitė Kaiva 
Mateus; už jų latvių kun. Rasma Caune, kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, ir estų kun. Heino Altosaar Nuotr. A. J. Mickaus

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras metinėje išvykoje š.m. 
birželio 25 d. Genteman namuose, “Chanteclair Estate”, Vai David St., 
Agathe, Que. Nuotraukoje - choristai su šeimos nariais, kun. K.
Ambrasas, SJ, sol. A. Keblys ir seselė Nuotr. A. J. Mickaus

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAME 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

METINĖ “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
prenumerata oro paštu - 140 dol. 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

GRAŽIOJE vietoje, Lekėčiuose, 
Sakių raj, parduodamas ūkis su 
trobesiais, 3 h. dirbamos žemės ir 
6,400 h. miško. Toronte skambinti 
Albinai tel. (416) 604-2032.

REIKALINGAS SPECIALISTAS, 
mokantis glaistyti (“špakliuoti”), 
dažyti ir daryti smulkų remontą 
butuose. Tel. (416) 253-5291.

NUOMOJAME 1 ir 2 miegamųjų 
butus Lake Shore West, Kipling 
rajone. Kaina - $650, $750, plius 
elektra. Tel. (416) 253-5291.

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

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.
BANGA RENOVATIONS, namų r~ 
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.

St. Jerome, prancūzų jėzuitų poil
sio namuose. Kaip žinome, ten jau 
gyvena kun. Juozas Aranauskas, SJ. 
Br. Jurgis veik kiekvieną pavasarį iš 
Čikagos atvykdavo į Montrealį pa
dėti kun. J. Aranauskui raštinės- 
buhalterijos darbuose.

Montrealio šaulių rengta ge
gužinė liepos 16 d. dėl lietaus ne
įvyko. Ji atidėta kitam sekmadie
niui - liepos 23 d. Gegužinė vyks 
“Nidos” vietovėje, netoli Rimeikių 
vasarvietės.

A. a. Motiejus Laurinaitis, 96 
m. amžiaus, mirė liepos 12 d. Iš Šv. 
Kazimiero šventovės palaidotas lie
pos 14 d. Liko žmona, sūnus, vai
kaičiai ir kiti giminės. B.S.

Šuo sargybinis puikus, 
saugo kiemą ir vaikus, 
tu gali apgaut mane, 
tik ne Tuskį mūs kieme...

Eilės ir nuotrauka
Romualdo Kisieliaus

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 GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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


