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Ruoškimės stovykloms!
Šiomis dienomis, vasarėjant, jaunimas - ir be 

abejo mokytojai - pradeda skaičiuoti dienas iki vasaros 
atostogų, jų įtemptai laukia. Vieniems svarbu tik kuo 
greičiau baigti egzaminus, kiti ieško vasaros darbų, treti 
pradeda svajoti apie keliones, poilsį, stovyklas.

S
TOVYKLOS išeivijos lietuvių gyvenime visada bu
vo svarbios lietuvybės ir organizacijų išlaikyme. 
Steigėjams ir vadovams jos buvo ir dar šiandien yra 
esminis būdas suburti lietuvišką jaunimą, sudaryti sąlygas 

pabendravimui, juos įvairiai lavinti. Organizacijoms sto
vyklos yra puiki proga gerai apgalvotomis programomis 
perduoti jauniems dalyviams prasmingas žinias ir princi
pus, leisti juos įsisąmoninti per žaidimus, pamokas, dar
belius. Kur išeivijos vaikai išmoksta daugiausia lietuviškų 
dainų, jei ne stovyklose? Vien dėl to jos yra naudingos! 
Ne visiems vaikams patinka stovyklos, ne visiems lengva 
prie jų pritapti, ne kiekviena stovykla būna tobulai pa
rengta. Tačiau stovyklose išmokstama ne vien apie lanko
mas organizacijas. Jaunimui svarbu patirti kitonišką ap
linką, be televizijų, be kompiuterių, be tėvų, prisitaikyti 
prie kitokių sąlygų, prie įvairių asmenybių. Jie mokosi pa
kantumo ir bendradarbiavimo. Sveika pabūti gamtoje, su
sipažinti, pagyventi su draugais, kartu iškentėti kovas su 
uodais, lietaus pasekmes ir vadovų neva per griežtus rei
kalavimus. Svarbiausia, kad vaikai būtų užimti. Nors nevi- 
sada sklandžiai, bet be didesnių sunkumų, stovyklose daž
niausiai įmanoma sukurti smagią nuotaiką. Tie sunkumai 
net riša, suartina, o stovyklai pasibaigus skaudu atsiskirti 
nuo draugų, atsisveikinti su savotiškai šeimyniška tvarka. 
Užmegztos naujos draugystės, pažadai palaikyti ryšius, 
kad ir atvėsta su laiku, lieka gražūs prisiminimai ir plates
nis pažinčių ratas tolimesniam bendravimui suvažiavi
muose, kitose stovyklose, kitose organizacijose.

A
R dar reikalingos stovyklos? Ateitininkai, skau
tai, frontininkai, Lietuvos vyčiai, mokytojai, vė
lesniais laikais jaunos šeimos, Suvalkų krašto išei
viai, - visi stovyklose atnaujino ir stiprino tarpusavio ry

šius savuose vienetuose, rado reikalą ir norą susiburti. 
Kai kurios stovyklos turėjo keistis laiko tėkmėje. Reikėjo 
prisitaikyti prie silpnėjančios lietuvių kalbos, įvesti lietu
viškai nekalbantiems vaikams stovyklas. Vienur išnyko 
tam tikrų organizacijų veikla, kitur sumažėjo jaunimo, va
dovų, arba iš viso lietuvių skaičius. Iš kai kurių apylinkių 
teko pradėti važiuoti į tolimesnes vietoves, kad galėtų pa
tirti stovyklos džiaugsmus, surasti vaikams tą ypatingą 
bendravimo galimybę, kurią suteikia stovyklos. O tėvų, 
vežančių vaikus į stovyklas, pagrindinis noras buvo ir yra, 
kad jaunoji karta išlaikytų lietuviškus ryšius. Geresnio bū
do, kaip stovykla, sunku sugalvoti.

Dažnas skaitytojas jau buvo peržengęs stovyklavi
mo amžių, tačiau tai nereiškia, kad negali jų remti, ska
tinti vaikus ir vaikaičius stovyklomis domėtis. Labiausiai 
reikia dėkoti tiems, kurie nenuilstamai stovyklas organi
zuoja, ir vadovams, kurie aukoja pasiruošimo laiką, savo 
atostogas, sveikatą ir rūpestį, kad jaunimas galėtų nau
dingai ir sveikai stovyklauti. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Otavos biudžeto papildymai
Finansų ministeris Paul 

Martin gegužės 17 paskelbė 
biudžeto papildymus (liberalai 
savo biudžetą penkeriems me
tams buvo išdėstę per 2000 lap
kričio rinkimus) ir ateinančių 2 
metų ekonominę apžvalgą. Di
džiausia staigmena (J. Chretien 
užbėgo parlamente ministeriui 
už akių, paskelbdamas tai pora 
dienų anksčiau) buvo $15 bilijo
nų 2000/01 metų biudžeto per
teklius, kurį visą pažadėjo pa
naudoti valstybinės skoloms su
mažinti. Tos skolos liko $540 
bilijonų arba 53% bendro vi
daus produkto (kritiškas taškas 
100% bvp). Biudžeto pertekliai 
numatomi $7.2 bilijono 2001/02 
metais, $7.3 bilijono 2002/03 
metais. Ekonominis augimas 
2001 metais pranašaujamas 2.4% 
(sumažėjęs nuo 3.5% numatyto 
praeitais metais prieš sulėtėjam 
JAV ekonomijai), bet 2002 me
tais turėtų vėl pakilti iki 3.4%. 
Anksčiau skelbtas $100 bilijonų 
asmeninių mokesčių sumažini
mas per 5 metus tęsis ir toliau. 
Infliacijos rodiklį bus stengia
masi išlaikyti tarp 1 ir 3%. $1.3 
bilijono šiame biudžeto laiko
tarpyje buvo paskirstyti įvai
riems tikslams jau šiek tiek 
anksčiau. Tai $311 milijono kul
tūriniams reikalams, $257 mili
jonai Toronto 2008 metų olim
piados vajui paremti, $165 mili
jonai tabako kontrolei, $120 mi
lijonų gamtosaugai, $79 milijo
nai Otavos pagražinimui ir nau
jam karo muziejui, $60 milijonų 
kovoti su organizuoto krimina

linio pogrindžio elementu, $20 
milijonų neprofesiniam sportui, 
$15 milijonų R. Romanow va
dovaujamai sveikatos tarnybos 
studijai. Opozicija labiausiai 
kritikavo, kad finansų ministeris 
nesiteikė apžvelgti 5 metų fi
nansinės programos ir ekono
minės padėties. Gautas atsaky
mas, kad dabar taip toli į priekį 
žvelgti nėra išmintinga - padėtis 
per dažnai keičiasi.

Infliacija Kanadoje balan
džio mėnesį pašoko iki 3.6% 
metinio lygio. Kovo mėnesio 
infliacijos lygis buvo 2.5%. Bu
vo tikėtasi, kad balandžio inflia
cija neperžengs 3.1% ribos, ta
čiau pakilusios benzino kainos 
ir cigarečių mokesčiai ją pastū
mėjo žvmiai smarkiau. Atėmus 
energijos (benzino, aliejaus, na
tūralių dujų) ir maisto kainų pa
kilimus, infliacija būtų 2.1% ly
gyje. Benzino kainos nuo kovo 
iki balandžio pakilo 5.5% visoje 
Kanadoje, bet 9.3% Ontario 
provincijoje; cigarečių mokes
čiai pakilo per tą laiką 7.7%, 
maisto kainos pašoko 0.9% 
(vien šviežių vaisių kainos paki
lo 7.7%). Ekonomistai, kurių 
daugelis buvo nustebinti balan
džio duomenimis, pranašauja, 
kad gegužės mėnesį infliacija 
vėl atslūgs iki 3.2%, ir valstybi
nis bankas greičiausiai gegužės 
29 nesumažins palūkanų lygio. 
Lėtėjantis Kanados ekonominis 
tempas savaime turėtų sulaikyti 
ar net numušti produktų bei pa
tarnavimų kainas.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Dalis Toronto lituanistinių kursų moksleivių tautinių mokyklų susitikime Don Bosco mokykloje su KLB 
pirm. A. Vaičiūnu (II iš deš.). Karolina Bates (III iš k.) laiko apdovanojimą už geriausius pažymius 
lituanistiniuose kursuose, gautą iš Toronto katalikų švietimo vadybos Nuotr. N. Benotienės

Toronto tautinių mokyklų moksleivių susitikime Don Bosco mokykloje balandžio 28 d. Lietuvos užrašą laiko 
KAROLINA BATES, gavusi apdovanojimą už geriausius pažymius lituanistiniuose kursuose

Nuotr. N. Benotienės

LIETUVA IR VAKARAI
Dr. JONAS KUNCA

Mes norime įsijungti į Eu
ropos valstybių šeimą, bet kartu 
lyg ir prisibijom. Abejojam, ar 
sugebėsim su jais lenktyniauti. 
Dažnai girdisi mūsų menkaver
tiškumo gaidos. Vakariečius daž
nai pervertiname. Norint susi
daryti objektyvesnę nuomonę, 
reikia geriau susipažinti su tais 
vakariečiais ir kartu su mūsų 
tautos fizine ir dvasine būkle.

Kas tie vakariečiai?
Prie vakariečių reiktų pri

skirti Europos ir Amerikos že
mynų bei Australijos-N. Zelan
dijos gyventojus. Iš jų pažan
giausi yra anglosaksų, vokiečių 
ir prancūzų kilmės žmonės, ku
rie pasižymi darbštumu, organi
zuotumu ir prigimta protavimo 
galia, kuri betgi tik šiek tiek 
pralenkia mus. Kad minėti va
kariečiai yra padarę didžiausią 
ekonominę ir mokslinę pažan
gą, nėra abejonių. Tik reiktų 
pridėti, jog tai įvyko ne tiek dėl 
jų aukštesnės inteligencijos, 
kiek dėl sugebėjimo gerai orga
nizuoti valstybę ir darbą.

Italų-ispanų kilmės tautos, 
apimančios Italiją, Portugaliją, 
Pietų ir Vidurio Ameriką bei 
Meksiką, yra gana skirtingos. 
Tarpusavio žmonių santykiai 
ten žymiai nuoširdesni. Gyvena
ma daugiau šia diena. Trūksta 
organizuotumo administracijo
je, apgalvotų planų ateičiai, ryž
to ir ištvermės reformų įgygven- 
dinime. Dėl to ten daug mažiau 
ekonominės pažangos.

Betgi su abiem grupėm 
mums teks santykiauti žymiai 
daugiau, negu iki šiol, kai Lie
tuva įstos į SAS (NATO) ir ES.

Ko mums trūksta?
Mums trūksta organizuotu

mo, administracinės tvarkos ir 
technologijos. Visa tai galima 
rasti tik pirmoje grupėje. O ji 
yra labai arti. Taigi ir lengvai 
pasiekiama. Pasitobulinti mūsų 
specialistai gali kaimyninėje 
Vokietijoje, Anglijoje ir Prancū
zijoje. Tas pat ir su žemės ūkio 
žinovais. Kartu ten rasim ir pa

tenkinamos administracijos pa
vyzdį.

Vakariečių kultūra deja, 
nusmuko, mėgindama pamėg
džioti amerikiečius. Mums be
lieka patiem atbudinti lietuvišką 
dvasią ir atsiriboti nuo besiver
žiančio dvasinio šlamšto.

Ekonominėje srityje irgi 
verta būti atsargesniem. Globa- 
lizmas turi gerą pusę - įgalinda
mas laisvą prekybą ir kapitalo 
judėjimą. Bet yra ir juodoji jo 
pusė, ir tai gana pavojinga. Ta 
sistema leido apiplėšti vos išsi
laisvinusią Rytų ir Vidurio Eu
ropą ir pačią Rusiją. Manoma, 
kad 2000 milijardų nelegaliai 
įsigytų dolerių buvo persiųsti į 
užsienio bankus Niujorke, Iz
raelyje, Lichtenšteine ir kitur. 
Tai įvyko su globalizmo pagal
ba. Dėl to dabar skursta toji Eu
ropos dalis. Kas valdo, privalo 
prisiminti, jog savos valstybės ir 
tautos interesai turi stovėti pir
moje vietoje. Vėl, ekonominio 
žydėjimo laikotarpis bene bus 
praėjęs. Spekuliacija pagrįsta 
ekonomija turi trumpas kojas. 
Kalifornijos privatizuota elekt
ros srovės aprūpinimo sistema 
privedė prie elektros trūkumo. 
Ją bene teks vėl suvalstybinti. 
Cochabambos miesto (Bolivi
joj) vandens kaina patrigubėjo 
po privatizavimo. Kilo didelis 
triukšmas, ir valdžia buvo pri
versta vandens aprūpinimą vėl 
suvalstybinti. Naujoji Zelandija 
prieš 20 metų įvedė laisvos rin
kos ir globalizacijos sistemą. 
Dėl blogų rezultatų dabar val
džia pradeda vėl suvalstybinti. 
Taigi į globalizaciją naudinga 
žiūrėti blaiviomis akimis, giliai 
apgalvojant jos teigiamas ar nei
giamas pasekmes.

Ryšių technologija dabar la
bai populiari, bet jau pradeda
ma pajusti pirkėjų stoką. Tokius 
aparatus perka tie, kuriem jie 
reikalingi. Taigi paklausa yra ir 
bus ribota. Be to, kasdien ji to
bulėja. Tavo nupirktas modelis 
po poros metų jau pasenęs. Ar 
pirksi naują kas antri metai? 
Kažin? Pasaulio rinka yra per
sotinta ta technologija ir auto

mobiliais. Laikas apstabdyti ga
mybą, o ne ją vis didinti.

Lietuvių pajėgumas
Vakarų kultūra pasiekė 

Baltijos pakraščius tik XIII š. 
pradžioje, o prigijo ten daug vė
liau - tik po 400 metų. Taigi lie
tuviai žymiai ilgiau gyveno pri
mityviose sąlygose, kuriose gali 
išlikti tik palys sveikiausi, at
spariausi ligoms, apsukriausi ir 
gudriausi. Tai buvo natūrali 
gamtos atranka, kuri išnyko pa
kilus civilizacijai ir medicinos 
mokslams. Dėl to reikia manyti, 
jog mūsų tautos fizinė būklė yra 
gana gera. Belieka jos negadinti 
alkoholiu ir netinkamu maistu. 
Jau prieš 70 metų ištirta, kad 
lietuvių prigimta inteligencija 
neatsilieka nuo Vakarų euro
piečių. Tik dėl mums žalingų 
istorijos smūgių toji prigimties 
dovana nėra pilnai išnaudo
jama.

Jei mūsų fizinė ir dvasinė 
prigimtis yra lokio lygio, tai ko
dėl mums taip nesiseka? Atsa
kymas aiškus: dar tebegalvoja- 
me ir elgiamės kaip sovietmečio 
laikais. Toks elgesys nesiderina 
su demokratine santvarka, ku
rioje kiekvienas privalo rūpintis 
savimi, gerbti įstatymus, atlikti 
sąžiningai savo darbą ir parei
gas tautai bei valstybei. Jei gera 
dalis gyventojų taip greit persi
orientuoti negali, tai bent val
džia privalo tinkamai atlikti sa
vo pareigas ir įvesti administra
cinę tvarką, kuri sumažintų ko
rupciją ir organizuotą nusikals
tamumą. Tai jau būtų šuolis į 
priekį. O švietimas privalo auk
lėti naują kartą, sugebančią sa
varankiškai galvoti ir civilizuotai 
elgtis.

Nėra ko ginčytis apie įstoji
mo į ŠAS ir ES reikalingumą, 
nes tik taip galime užsitikrinti 
saugią ateitį. Bet turime prisi
minti, jog Vakarai mūsų šalyje 
ieško sau naudos - naujų rinkų. 
O čia turim būti apdairūs ir sau
goti savo interesus. Glaudūs ry
šiai su Vakarais mums bus nau
dingi, jei sugebėsime jais pasi
naudoti. O sugebėti ir galime, ir 
turime.

Pripažinta pažanga
Gegužės 10 d. Tarptautinio 

valiutos fondo (TVF) II Euro
pos departamento misijos di
rektorius John Odling-Smee su
sitiko su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. Svečias pre
zidentui pateikė išankstinės ap
saugos sutarties su fondu įgy
vendinimo rezultatus, pabrėž
damas, jog per pastarąjį laiko
tarpį Lietuva pasiekė ekonomi
nės pažangos. Kaip rašo ELTA/ 
LGTIC, J. Odling-Smee atkrei
pė dėmesį, kad Lietuva ir ateity
je turėtų vykdyti griežtą biudže
to politiką bei vidutinio laiko
tarpio reformas. Su prezidentu 
buvo pasikeista nuomonėmis 
savivaldybių finansinės padė
ties, investicijų ir verslo klimato 
gerinimo bei pinigų politikos 
klausimais. TVF pareigūnai tei
giamai įvertino Lietuvos taupo
mojo banko ir “Lisco” privatiza
vimą bei pažymėjo, kad užsienio 
investuotojų pasitikėjimas Lie
tuva auga.

Seimas patvirtino chartiją
ELTA/LGTIC praneša, kad 

gegužės 15 d. Lietuvos seimas 
patvirtino 1996 m. Europos so
cialinę chartiją. Ši tarptautinė 
sutartis nustato žmogaus socia
lines ir ekonomines teises, pri
valomas visoms Europos sąjun
gos narėms. Prisijungusi prie 
šios sutarties, Lietuva įsiparei
goja puoselėti Europos verty
bes, tapti Europos sąjungos na
re. Lietuva prisiimė įsipareigoji
mus vykdyti 86 sutarties punk
tus iš 98. Ji turi galimybę vėliau 
prisiimti įsipareigojimus, kurių 
dėl objektyvių priežasčių negali 
prisiimti dabar. Didžioji dalis 
šio tarptautinio teisės akto įsi
pareigojimų yra susijusi su sam
domų darbuotojų teisių apsau
ga, siekiant, jog darbo santykiai 
taptų labiau civilizuoti ir grin
džiami darbdaviams bei darbuo
tojams priimtinomis taisyklė
mis. Patvirtinus šį dokumentą, 
tikimasi, kad padidės valstybės, 
valdžios atsakomybė už žmonių 
ekonominių ir socialinių teisių 
apsaugą.
Kariuomenės vadas Briuselyje

Lietuvos kariuomenės va
das brigados generolas Jonas 
Kronkaitis dalyvavo Briuselyje 
vykusiame Euroatlantinės part
nerystės karinio komiteto gyny
bos vadų susitikime, rašo EL
TA/LGTIC. Šis susitikimas ren
giamas kas pusmetį, jame apta
riama Europos kraštų ir Ameri
kos gynybinių pajėgų plėtra ir 
bendradarbiavimas. Susitikime 
kalbėta apie politinę padėtį Bal
kanuose, operacinius pajėgu
mus, Taikos partnerystės pro
gramos pratybų ir mokymo pro
gramos plėtimą, karo policijos 
vaidmenį. Lietuvos kariuome
nės vadas padarė trumpą prane
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Kiekviena nepriklausoma šalis savaime yra laisva apsispręsti
Devintos bangos alsavimas

Gretos retėja, bet tremtinių dainos skamba ir skambės
Lietuva - nepalaužiama siela

Kaip galima po tiek Golgotos metų šitaip linksmai jaustis
Prisimenant Suvalkų sutartį

Lietuvoje “Želigovskio akcija” pamažu užmirštama
Lietuvos dvasininkai ir KGB voratinklis

Kitas jo bruožas - stalinistinė pažiūra į Romos kuriją ir išeiviją
Kiekvienas partizanas - ištisas romanas

Ten jie kasė žemines, dirbo laukuose ir buvo tardomi 
Penkiasdešimt dainų per vieną vakarą 

Mūsų pareiga puoselėti liaudies dainą, kad ir ateity ji skambėtų

šimą apie palydovinio vaizdo ry
šį su SAS (NATO) valstybėmis 
sistemą. Numatyti buvo jo susi
tikimai su Slovėnijos, Slovaki
jos, Lenkijos kariuomenės va
dais, ŠAS karinio komiteto pa
reigūnais.

RusĮja boikotuos sesįją
BNS/LGTIC praneša, kad 

Rusijos valstybės dūmos taryba 
nusprendė nesiųsti delegacijos į 
Vilniuje vykstančią ŠAS (NA
TO) parlamentinės visumos se
siją, nes manoma, kad dalyvavi
mas gali būti vertinamas kaip 
netiesioginis Maskvos pritari
mas ŠAS ketinimams priimti 
Baltijos kraštus. Sprendimas 
buvo priimtas gegužės 15 d. 
Boikotuoti sesiją siūlė komunis
tų frakcijos dūmoje vadovas 
Genadijus Žiuganovas. Provy- 
riausybinės “Vienybės” frakci
jos narys, Valstybės dūmos ryšių 
su Lietuvos seimu globėjas 
Aleksandras Čiujevas nesėk
mingai raginęs neboikotuoti 
šios sesijos.

Įvertintos pastangos
BNS/LGTIC skelbia, kad 

gegužės 4 d. Vašingtone įvyko 
Lietuvos ambasadoriaus JAV 
Vygaudo Ušacko, Lietuvos pre
zidento patarėjo Česlovo Okin- 
čyco ir Lietuvos tarptautinės is
torinės komisijos, skirtos įver
tinti nacių ir sovietų okupacinių 
režimų padarytiems nusikalti
mams Lietuvoje, pirmininko 
Emanuelio Zingerio susitikimas 
su Amerikos žydų komiteto gru
pe. Pastarųjų atstovai palankiai 
atsiliepė apie Lietuvos pastan
gas atkuriant istorinį teisingumą 
ir išreiškė viltį, kad dialogas 
tarp dviejų tautų stiprės ir to
liau. Komiteto nariai buvo su
pažindinti su Lietuvos pasieki
mais atkuriant istorinį teisingu
mą ir pažymėjo, kad Lietuva 
domisi abipusių kultūrinių, eko
nominių ir politinių ryšių plėtra.

Naujas ministeris
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

naujuoju sveikatos apsaugos mi- 
nisteriu paskirtas vyriausiasis 
Lietuvos rentgenologas, seimo 
pirmininko visuomeninis pata
rėjas medicinos klausimais dr. 
Konstantinas Romualdas Dob
rovolskis. Naujasis ministeris at
liko priesaiką seime gegužės 17 
d. Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus buvo išreiškęs susirū
pinimą dėl K.R. Dobrovolskio 
viešųjų ir privačių interesų deri
nimo ankstesnėje veikloje. Jis 
yra privačios įmonės “Tomogra
fija”, prekiaujančios medicinos 
įranga, vadovas. Tapęs sveika
tos apsaugos ministeriu, jis ža
dėjo nutraukti darbą privačioje 
įmonėje. K.R. Dobrovolskis yra 
Vilniaus universiteto Santariš- 
kių klinikų Radiologijos centro 
direktorius. RSJ
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Baltijos vyskupų susitikimas
Dalyvavo ne tiktai katalikų, bet ir evangelikų vyskupai. Baigminėse 

pamaldose dalyvavo ir vietos lietuvių bendruomenė

2001 m. gegužės 15 - 17 d.d. 
Taline įvyko ketvirtasis Baltijos 
šalių vyskupų konferencijų su
sitikimas.

Dalyvavo Rygos arkivysku
pas metropolitas kardinolas Ja
nis Pujats, Vilniaus arkivysku
pas metropolitas kardinolas Au
drys Juozas Bačkis, apaštališka
sis nuncijus Baltijos šalyse ir Es
tijos apaštališkasis administra
torius arkivyskupas Erwin Josef 
Ender, Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi- 
čius, Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius, Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas, Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, Kai
šiadorių vyskupas Juozapas Ma
tulaitis, Agluonos-Rezeknės vys
kupas Janis Bulis, Jelgavos vys
kupas Antons Justs, Liepojos 
vyskupas Vilhelms Lapelis, Šiau
lių vyskupas Eugenijus Bartulis, 
Vilniaus arkivyskupo pagalbi
ninkai vyskupai Juozas Tunaitis 
ir Jonas Boruta, Kauno arkivys
kupo pagalbininkas vyskupas 
Rimantas Norvilą, Telšių vysku
po pagalbininkas vyskupas Jo
nas Kauneckas. Svečio teisėmis 
į susitikimą buvo pakviestas Hel
sinkio vyskupas Jozef Wrobel.

Vyskupai Taline susirinko 
gegužės 15 d. vakare. Vietos or
dinaras apaštališkasis nuncijus 
svečiams surengė ekskursiją po 
Talino senamiestį.

Susitikimo posėdžiai vyko 
gegužės 16 d. Talino dominin
konų vienuolyne. Pirmasis posė
dis buvo skirtas Estijos Katalikų 
Bažnyčiai. Estijos apaštališkasis 
administratorius Erwin Josef 
Ender supažindino vyskupus su 
Katalikų Bažnyčios Estijoje is
torija bei jos dabartine situacija. 
Jis pabrėžė, kad katalikai Esti
joje yra mažuma, sudaranti 
maždaug 0.25% gyventojų. Esti
joje šiuo metu yra penkios para
pijos, sielovadoje darbuojasi 12 
kunigų, jiems padeda iš užsienio 
atvykę vienuoliai. Bendruome
nė yra labai išsisklaidžiusi, ypač 
trūksta kunigų, galinčių patar
nauti tikintiesiems jų gimtąja 
kalba, nes Katalikų Bažnyčia 
Estijoje yra daugiatautė. Lietu
vių bendruomenę Taline sudaro 
apie 300 žmonių, tačiau pamal
das reguliariai lanko apie 30 ti
kinčiųjų.

Antras posėdis buvo skirtas 
ekumenizmo temai. Jame daly
vavo taip pat Estijos Bažnyčių 
tarybos pirmininkas Talino liu
teronų vyskupas Einar Soone 
bei Švedijos liuteronų Visby 
vyskupijos valdytojas kun. Rag- 
nar Svenserud, kuris drauge ei
na ekumeninės “Theobalt” sek
retoriaus pareigas. Vyskupas 
,Einar Soone papasakojo posė
džio dalyviams apie Estijos re
liginę padėtį, paliesdamas taip 
pat ir svarbiausias problemas, 
kylančias Estijoje veikiančioms 
bendrijoms. Estijos Bažnyčių ta
rybos veikloje dalyvauja ir kata
likų apaštalinė administratūra. 
Komentuodami vyskupo Soone 
pranešimą, vyskupai rado daug

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 

panašumų bei iškylančių sunku
mų Bažnyčios veiklai kitose 
Baltijos valstybėse. Vyskupai 
sutarė, kad ypatingas dėmesys 
turi būti skirtas religiniam jau
nimo auklėjimui ir švietimui.

Kun. Ragnar Svenserjid 
plačiau papasakojo apie Švedi
jos liuteronų iniciatyva vykdo
mą ekumeninę iniciatyvą “The
obalt”. Šis pavadinimas - tai 
angliško pavadinimo “Theology 
in Baltic region” (Teologija Bal
tijos regione) santrumpa. Ji 
reiškia trijų didžiųjų krikščioniš
kų tradicijų - katalikų, liutero
nų ir ortodoksų, esančių su Bal
tijos jūra besiribojančiose vals
tybėse teologinį bendradarbiavi
mą. Prelegentas pabrėžė, jog ši 
iniciatyva - tai nepriklausomų 
viena nuo kitos bendrijų tarpu
savio ryšio tinklas. Drauge jis 
nurodė, kad krikščioniškos ben
drijos taip pat gali daug prisi
dėti prie bendradarbiavimo tarp 
Baltijos regione esančių valsty
bių. Lietuvos Katalikų Bažny
čios atstovas šioje iniciatyvoje 
yra vyskupas Rimantas Norvilą.

Po pietų susitikimo dalyvius 
priėmė Estijos prezidentas Len
nart Meri. Jis labai šiltai atsilie
pė apie Katalikų Bažnyčios 
vaidmenį, jos pavyzdį ir atkak
lumą kovojant su žmogišką 
orumą pamynusio laikotarpio 
priespauda, drauge išreikšda
mas viltį, jog Bažnyčia gali daug 
padėti savo kraštui, siekiančiam 
didesnio žmonių supratimo ir 
keliančiam jų dvasią, ypač šiais 
nelengvais laikais.

Trečiajame posėdyje vysku
pai aptarė šiandienos aktualijas 
savo krašto bendrijose, pasidali
jo visiems rūpimais klausimais. 
Didelio dėmesio susilaukė Hel
sinkio vyskupo Jozef Wrobel 
pasakojimas apie Katalikų Baž
nyčios Suomijoje veiklą. Vysku
pai sutarė, kad reikia kreipti 
didesnį dėmesį į kunigų dvasinį 
gyvenimą ir jų ugdymą. Kuni
gas, neturintis rimto ir gilaus 
dvasinio pasirengimo, nesugeba 
tinkamai atlikti savo pareigų ir 
ne kartą tampa Bažnyčios ati
trūkimo nuo visuomenės kalti
ninku.

Gegužės 16 d. vakare susiti
kimo dalyviai viešėjo pas Estijos 
liuteronų arkivyskupą Jaan 
Kiivit. Nuoširdaus pokalbio me
tu buvo paliesti apeigų skirtu
mai. Arkivyskupas Kiivit pripa
žino, kad katalikybėje yra daly
kų, leidžiančių kur kas organi
zuočiau ir aktyviau organizuoti 
veiklą bei giliau išgyventi savo 
tikėjimą.

Gegužės 17 d. rytą Talino 
katedroje aukotose Mišiose ak
tyviai dalyvavo Talino lietuvių 
bendruomenė. Po Mišių įvyko 
trumpas, bet nuoširdus vyskupų 
susitikimas su Taline gyvenan
čiais lietuviais. Jiems buvo per
duotos Vilniaus arkivyskupijos 
katechetikos centro atsiųstos re
liginės knygos. Šiame susitikime 
tikrai jautėsi lietuvių troškimas 
palaikyti glaudesnius ryšius su 
savo gimtuoju kraštu. Talino 
lietuviai labai pageidavo, kad 
ten dirbtų ir lietuvis kunigas.

Apaštalinis nuncijus dar su
rengė susitikimo dalyviams 
trumpą ekskursiją po Talino do
mininkonų vienuolyną. Atsisvei
kinant nuncijus išreiškė viltį, jog 
tokie susitikimai nenutrūks ir 
ateityje. Konkrečių sprendimų 
dėl susitikimo kitąmet nebuvo 
padaryta.

Lietuvos vyskupų konferencijos 
sekretoriatas

ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II tarp pasaulio katalikų jaunimo atstovų Romoje. Kitos Pasaulio katalikų 
jaunimo dienos įvyks Kanados Toronte 2002 metais

Ar tautinė mokykla tik svajonė?
KAZYS BLAŽEVIČIUS

“TŽ” 17 nr. vedamajame 
samprotaujama apie patriotinį 
auklėjimą Lietuvoje. Klausimas 
opus, apie jį dažnai diskutuoja
ma, nerimsta ginčai dėl mokyk
los reformos: kosmopolitinė ar 
tautinė mokykla Lietuvai reika
linga?

Š.m. balandžio 21 d. Kauno 
miesto savivaldybėje įvyko 
konferencija tema: “Lietuvos 
dabarties mokykla: pilietinis ir 
tautinis ugdymas”. Konferenci
joje pranešimus skaitė ir disku
tavo visuomenės veikėjai: aka
demikai, profesoriai, mokytojai. 
Konferencijos tikslas: atkreipti 
visuomenės, valstybės bei politi
nių struktūrų dėmesį j ne visai 
patenkinamą mokyklos vaidme
nį, ugdant jaunosios kartos pi
lietinę ir tautinę savimonę bei 
savivoką”.

Apibendrinant konferenci
joje išsakytas mintis, tenka kon-

Mirties pranešimas
AtA

VYTAUTAS J.
KAVECKAS

mirė 2001 m. gegužės 19 d. Gy
veno Oak Lawn, IL, anksčiau 
Marquette parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Šakiuose. Ka
nadoje išgyveno 11 metų, JAV 
42 metus. Nuliūdę liko: žmona 
Nijolė, sūnūs Kęstutis ir Edvar
das, duktė Ramona ir kiti gimi
nės Lietuvoje.

Velionis buvo pašarvotas 
antradienį, gegužės 22, nuo 2 
iki 8 vai. vakaro “Marquette 
Chicago” laidotuvių namuose, 
2533 W. 71” St., Chicago, IL. 
Laidotuvės - trečiadienį, gegu
žės 23 d., 9 vai. ryto iš “Mar
quette Chicago” laidotuvių na
mų. Velionis 9.30 vai. ryto atly
dėtas į Švč. M. Marijos Gimi
mo šventovę, kurioje buvo au
kojamos gedulinės Mišios už 
velionies sielą. Po Mišių velio
nis palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Nuoširdžiau
siai buvo kviesti draugai ir pa
žįstami dalyvauti šiose laidotu
vėse. Laidotuvių direktorius - 
Donald M. Petkus, (800) 994- 
7600 arba www.petkusfuneral- 
homes.com 

Aš ieškau rankomis pro tamsą
Tavo rankų, brangi mama
Glaudžiuos prie gęstančios krūtinės -
Kur Tu? Tik aidą atneša man
Rytų vėjas klaikų... Mama!-

PADĖKA
AtA

ANTANINA JANUŠKIENĖ, 
brangi mama, močiutė (babunė) mirė 2001 m. balandžio 
28 d., eidama 94 metus. Palaidota Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, prie neseniai mirusio brangaus vyro 
a.a. Vytauto ir mylimos dukters Reginos (Lietuvoje). Lai 
Dievas saugo Juos savo globoje.

Esame dėkingi Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, ir kun. Juozapui Žukauskui, OFM, 
už dvasinius ir religinius patarnavimus.

Dėkojame lankiusiems mano mylimą mamą kop
lyčioje, palydėjusiems į kapines; ačiū už užprašytas šv. Mi
šias, puikias gėles, aukas “Pagalbai Lietuvos vaikams”, su
rinktas E. Gudinskienės, užuojautas žodžiu ir spaudoje. 
Nuoširdi padėka Audronei ir Sauliui Žemaičiams, paro
džiusioms tiek daug meilės a.a. tetai; D. B. Mačiams už 
laidotuvių pusryčius ir draugėms už pyragus. Visiems esa
me neužmirštamai dėkingi.

Nuliūdusi duktė Elena Juškaitytė-Jasevičienė 
ir šeima

Ir paukščiai grįžta, nėra Tavęs
Ir gėlės žydi Tavęs nėra...

statuoti, kad praktikoje mokyk
los reforma vyksta kosmopoli
tizmo kryptimi, nors galiojantys 
mokyklos reformos įstatymai 
nedraudžia mokykloms jaunimą 
ugdyti tautine, patriotine, doro
vine dvasia, t.y. formuoti tautinę 
mokyklą. Kosmopolitizmo kryp
tis mokyklos reformoje įsigali 
dėl aukštų valstybės pareigūnų 
asmeninių pažiūrų, mokyklos 
vadovų bei daugelio mokytojų - 
sovietmečio auklėtinių, neseniai 
buvusių “internacionalizmo” 
skleidėjų - abejingumo tautinės 
mokyklos idealams, tų idealų 
nesuvokimo, nenoro keisti savo 
ideologines pažiūras, o dažnai ir 
dėl amatininkiško požiūrio į 
mokytojo vaidmenį jaunosios 
kartos auklėjime. Atgimimo 
metais Sąjūdžio aktyvistai nu
stebino Kremliaus biurokratus 
pareikalavę, kad Lietuvoje būtų 
atkurta prieškario dvasios tauti
nė mokykla, kuri auklėtų Lietu
vos patriotus, o ne “homo sovie- 
ticus”.

Tarpukario nepriklausomo
je Lietuvoje tautinė mokykla su
gebėjo suformuoti pilietį, ku
riam buvo būdingas patriotiz
mas, idealizmas, pagarba dar
bui, dorai, tautos dvasinėms 
vertybėms, meilė ir ištikimybė 
Tėvynei. Karo nualintame kraš
te trūko mokyklų, mokytojų ir 
pinigų, sėkmę lėmė mokytojų 
pasišventimas, idealizmas, noras 
dirbti sunkiai atgimstančios 
valstybės labui. Tai jie, tautinės 
mokyklos auklėtiniai, 10 metų 
aršiai priešinosi bolševikiniams 
okupantams, aukojo gyvybes už 
Tėvynės laisvę.

Anuo metu tautinėje mo
kykloje įskiepyti idealai dauge
liui tautiečių sovietmečiu padė
jo nepalūžti, nenužmogėti, iš
saugoti žmogiškąjį orumą, lais
vės viltį, tikėjimą istorinio tei
singumo pergale.

Po nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m. daug vilčių buvo 
dedama į mokyklos reformą. 
Deja, pozityvių poslinkų mažo
ka. Švietimo sistemoje jaučia
mas sovietinis įšalas, kurį sklei
džia po komunistų partijos žlu
gimo mokyklose įsitvirtinę buvę 
“komunizmo statytojai”. Prakti

koje “internacionalizmą” moky
mo sistemoje keičia kosmopoli
tizmas, ugdantis pasaulio pilietį, 
abejingą tautinėms vertybėms.

Mokyklos reforma tautinės 
mokyklos kryptimi aukštose 
valstybinėse institucijose buvo 
sąmoningai numarinta. Turėjo
me vieną ministerj, anos Lietu
vos tautinės mokyklos auklėtinį, 
turėjusį aiškią naujo tipo tauti
nės mokyklos viziją - akademi
ką Zigmą Zinkevičių, tačiau 
aukštose valstybinėse instituci
jose įsitvirtinusių kosmopolitų 
pastangomis jis buvo nušalintas. 
Po to valstybiniu mastu apie 
tautinę mokyklą jau niekas ne
prabilo.

Šiandien dažnai tenka iš
girsti, kad tautinės mokyklos 
idėja yra pasenusi, veržimosi į 
Europą laikais ji niekam nerei
kalinga, netgi žalinga, nes neva 
skatina tautinį uždarumą, izo- 
liavimąsi. Argumentai, supran
tama, primityvūs, sąmoningai 
apeinantys tautinės mokyklos 
esmę. Tačiau jie platinami, nes 
naudingi kosmopolitams, vaka
rietiškos pseudokultūros sklei
dėjams.

Amžių slinktyje tautoje su
siformavo imunitetas prieš vis
ką, ką brukdavo rusiškasis na
cionalizmas. Todėl bolševikme- 
čiu didžiajai tautos daliai pavy
ko sėkmingai atremti “vyresnio
jo brolio” pastangas padaryti 
mus “homo sovieticus”.

Nepriklausomybės metais 
kraštą užplūdo vakarietiškoji 
pseudokultūra. Masinės žinia- 
sklaidos priemonės, ypač ko
mercinė televizija, nesistengia 
pateikti visuomenei tikrą, ver
tingą vakarietišką kultūrą. 
Jiems žymiai pigiau, paprasčiau 
ir efektyviau brukti triukšmingą, 
bedvasę, blizgančią pseudokul- 
tūrą. Tokiai brutaliai pseudo
kultūros invazijai visuomenė, 
ypač jaunimas, nėra pasiruošę, 
dažnai priima ją atlapa širdimi, 
klaidingai manydami, kad taip 
žengia į išsvajotus Vakarus. O 
toji pseudokultūra pavojinga ne 
mažiau, nei narkotikai. Išmokyti 
atskirti kultūrą nuo pseudokul
tūros, išugdyti atsparumą bru
kamam blogiui, vergiškam nuo
lankumui viskam, kas atkeliauja 
iš Vakarų, gali tik dvasinga, tau
tinė mokykla, suinteresuota tau
tos likimu.

Tautine dvasia respublikoje 
garsėja Juozo Lukšos gimnazija 
Garliavoje, “Ąžuolo” vidurinė 
mokykla Kaune (kol iš mokyk
los nebuvo išguita Lietuvos ku- 
dirkaičių vadovė mokytoja An
gelė Šiaurienė). Šiandien, deja, 
tautinei dvasiai šioje mokykloje 
nebeliko vietos...

Laimei, Lietuvoje daugėja 
mokyklų, kuriose yra mokytojų 
patriotų - tautinės mokyklos 
entuziastų. Tai teikia vilčių, kad 
mokyklos reforma galop įgaus 
valstybės remiamą tautinės mo
kyklos kryptį. Juk net nespecia- 
listui aišku, kad negausiai tautai 
kosmopolitizmas ne mažiau pa
vojingas už neseniai prievarta 
bruktą “internacionalizmą”, 
tiksliau sakant, didžiarusiškąjį 
nacionalizmą.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Suomijos prezidentė 
apie Baltijos valstybes 

Ji pasisako prieš narystę Šiaurės Atlanto sąjungoje, bet supranta 
baltiečių norą joje dalyvauti, nes jų strateginė padėtis yra skirtinga

JUOZAS VITĖNAS
Tarja Halonen yra pirmoji 

moteris prieš metus tapusi Suo
mijos prezidente, kurios galioje 
yra kariuomenės vadovybė ir 
užsienio politika-. Ji priklauso 
kairiųjų partijų sparnui ir daž
nai nesutaria su socialdemokra
tų partijos vadovu bei ministe- 
riu pirmininku Paavo Lipponen.

Vokietijos laikraštis “Der 
Spiegel” (IV.9) su ja turėjo pa
sikalbėjimą. Čia pateikiama jo 
dalis, liečianti Baltijos valstybes.

- Estija, Latvija ir Lietuva 
veržiasi į Siaurės Atlanto sąjungą 
(ŠAS, NATO). Jas priėmus, ŠAS 
įtaka pasiektų Suomijos įlanką. 
Kada Suomija laps šios sąjungos 
nare?

- Tikrai ne taip greit. Aš esu 
įsitikinus, kad Suomijai ir Bal
tijos jūros sričiai geriausiai yra 
nepriklausyti jokiai sąjungai. 
Šiuo klausimu mes vienodai su
tariame su Švedija kaip dvynu
kės arba mažiausiai kaip seserys.

- Ar jūs turite priekaištų bal
tiečių planams dėl įsijungimo į 
Šiaurės Atlanto sąjungą ?

- Mes nenorime trukdyti 
baltiečių įsijungimui į ŠAS. Jų 
noras priklausyti kolektyvinio 
saugumo sistemai yra supranta
mas, nes jie turi kitokią negu 
mes praeitį ir, gaila, kitokią pa
tirtį su Sovietų Sąjunga. Mums 
šis klausimas šiandien papras
čiausiai nekyla. Tikriausiai mes 
esam puiki kandidatė, ir durys į 
ŠAS mums nėra uždarytos.

- Jūsų vyriausybės dalis tai 
mato kitaip. Kai kurie ministerial 
vis pasisako už įstojimą į ŠAS, o 
min. pirmininkas Lipponen yra 
linkęs laikyti įstojimą atviru.

- Mes esam demokratiškas 
kraštas su marga nuomonių 
įvairove, kaip ir jūs Vokietijoje. 
Todėl kartais .nelengva suprasti, 
kas joje duoda toną - kancleris 
ar užsienio reikalų ministeris.

- Bet Helsinkyje sankirčio li
nija eina skersai pačią jūsų parti
ją tarp dešiniųjų pragmatikų ir 
kairiųjų pacifistų.

- Ši priešprieša yra per 
daug dirbtinai pateikiama. Aš 
esu reliatyvi pacifiste ir nema-

Suomijos prezidentė Tarja Halonen

Suomijos sostinė Helsinki, iš kurios suomiai žvelgia į Baltuos valstybes

AtA
GENOVAITĖS SPRAINAITIENĖS 

pirmąsias mirties metines minėdami, kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus dalyvauti Mišiose 
2001 m. birželio 23, šeštadienį, 9 v.r. Lietuvos 
kankinių šventovėje.

Valiuliai

AtA
JULIJAI DEGUTIENEI 

mirus,
jos sūnų BRONIŲ DEGUTĮ su šeima nuoširdžiai 
užjaučia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris Kanadoje

nau, kad konfliktai visada yra 
spręstini karinėmis priemonė
mis. Tačiau mums reikalinga sa
vo krašto gynyba ir stipri Euro
pos sąjunga, nepaisant to, ar visi 
jos nariai priklauso Šiaurės At
lanto sąjungai.

- Tai reiškia pritariate baltie
čių įstojimui į ES, bet ne jų įsi
jungimui į ŠAS?

- Kiekviena nepriklausoma 
šalis savaime yra laisva apsi
spręsti. Bet Suomija negali ly
giai remti baltiečių stojimą į 
ŠAS, kaip ir jų įsijungimą į ES. 
Saugumas ir pastovumas Euro
poje turi būti matomas plates
niuose rėmuose.

- Latvijos prezidentei Vairai 
Vtke-Freibergai narystė ES ir 
ŠAS yra taip neatskiriama, kaip 
žmogaus dvi rankos.

- Aš tikrai linkiu Latvijai vi
sokio gero, bet šiam pavyzdžiui 
negaliu pritarti. Moderni ir de
mokratiška Europa turi būti pa
sirengus draugiškai tarpusavy 
sugyventi. Todėl mums reikalin
gas transatlantinis partneris, bet 
ne transatlantinė sąjunga.

- Rusija yra griežtai pasisa
kiusi prieš ŠAS plėtrą į rytus ir 
net pagrasinusi sankcijomis. Ar 
čia neglūdi Suomijos santūrumo 
priežastis?

- Aišku, tie grasinimai kelia 
mums rūpesčių. Bet visuomet 
yra svarbu išmintingai žiūrėti į 
savo nerimastį, nepaisant ar ji 
yra reali ar tik psichologinė. 
Baltiečių respublikos turi pačios 
nuspręsti, ar šie grasinimai su
daro pavojų. Aš manau, kad 
Maskva ir toliau respektuos 
ŠAS vaidmenį kolektyviniame 
Europos saugume.

- Kiek Vakarai ir Suomija turi 
atsižvelgti į Rusijos laikyseną?

- Mes turime suprasti, kad 
rusai pagal savo standartinį su
pratimą visada save laikė Euro
pos dalimi. Bet tuo pačiu metu 
jie yra įtarūs, ar Europa juos 
taip pat mato. Todėl Europos 
sąjunga turėtų remti tas jėgas 
Rusijoje, kurios europietiškai 
galvoja. Tuomet jie būtų labiau 
pasirengę bendradarbiauti ir 
greičiau atsisakyti savo senos, 
kaip didžiosios karinės valstybės 
vaidmens sampratos.

- Ar santykiuose su Maskva 
Helsinkis turėtų būti svarbus 
veiksnys?

- Aš manau, nes mes ge
riau, negu visi kiti pažįstame 
Rusiją iš daugelio karų ir politi
nių sankirčių, ir iš ilgiausio 
draugiško sambūvio, ir ben-, 
dradarbiavimo mūsų istorijoje. 
(“Der Spiegei” tekstą atsiuntė 
Le. Kro).

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.petkusfuneral-homes.com
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Kernavės šventoriaus mūro sienoje įmontuota kryžiaus kelio XI stotis 
- mozaika, sudėstyta iš įvairiaspalvių lauko akmenėlių Ntr. G. Kurpio

Lietuviškos mokyklos Vilnijoje
Sunkus jų kelias, nes lenkiškos savivaldybės jų nesteigia, o įsteigtos 
boikotuoja. Lietuviškomis mokyklomis rūpinasi Vilniaus apskrities 
socialinių reikalų ir švietimo departamentas. Čia spausdinama dalis 
pokalbio su šio departamento direktoriumi Jonu Vasiliausku

“Valstiečių laikraštyje” (2001 m. 25 nr.)

Devintosios bangos alsavimas
Trėmimus į Sibirą prisiment

- Kuo skiriasi apskrities mo
kyklos nuo kitų?

- Iki tos pačios bendrojo la
vinimo švietimo įstaigos, kaip ir 
visos. Tik jų steigėjas - apskrities 
viršininko administracija.

- Kam jas reikėjo steigti?
- Vilniaus ir Šalčininkų ra

jonų savivaldybės nesirūpino 
mokyklų, kuriose dėstoma vals
tybine kalba, steigimu, gyvento
jų prašymai liko be atsako. Tad 
ir teko apskrities viršininko ad
ministracijai imtis šios veiklos.

- Kiek apskritis įsteigė mo
kyklų? Ar gausėja jose mokinių?

- Vilniaus rajone įsteigta 19 
lietuviškų švietimo įstaigų, o 
Šalčininkų rajone - 15. Jos pra
dėtos steigti 1996-1997 mokslo 
metais. Iš pradžių tai buvo maži 
lietuvybės židinėliai, kurie labai 
sparčiai augo, tvirtėjo, Antai 
Eitminiškių pradinę pirmaisiais 
metais lankė 3 mokiniai, o šiuos 
metus pradėjo 35. Panašiai mo
kinius traukė ir kitos Vilniaus 
rajono mokyklos, iš pradinių iš
augusios į pagrindines. Karvio 
pradinėje 1998 m. rugsėjo pir
mąją mokėsi 5 mokiniai, o 2000 
m. rugsėjo 1-ąją - 29. Panašiai 
plėtėsi ir Šalčininkų rajone 
įsteigtos apskrities mokyklos: 
Turgeliuose - nuo 8 mokinių iki 
107, Butrimonyse - nuo 13 iki 
50, Čiužakampio pradinėje - 
nuo 9 iki 44. Be to, Rudaminoje 
apskritis įsteigė lietuvišką lopše
lį-darželį, kuris iš karto buvo 
perpildytas.

- Apskrities mokyklų moky
tojų darbo sąlygos nėra lengvos?

- Labai sunkios, juk viena 
ar dvi mokytojos visai naujoje, 
nepažįstamoje aplinkoje. Vieti
niai žmonės puikūs, jie padeda 
pedagogams, tačiau veikia kitos 
jėgos, kurios bando įvairiais bū
dais trikdyti lietuviškų mokyklų 
darbą. Bet...

- Į panašių jėgų akiratį pate
kote ir jūs. Štai redakciją pasiekė 
seimo nario J. G. Mincevičiaus 
kreipimasis į generalinį prokuro
rą A. Klimavičių, kuriame jis ra
šo, kad "Vilniaus apskrities emi
sarai, norėdami pervilioti vaikus į 
planuojamą lietuvišką mokyklą, 
ne tik įkalbinėjo tėvus klastingais 
pažadais, bet ir užsiiminėjo pa
pirkinėjimu, duodami pastarie
siems ne tik alkoholio ir dovanų, 
bet ir siūlydami jiems mokėti po 
200 Lt kas mėnesį, jei leis vaikus 
į lietuvišką mokyklą ”.

- Tai eilinė J. Mincevičiaus 
neteisybė. Visiška nesąmonė!

- Ar prokuratūra neturėtų 
užsiimti šiuo reikalu? Juo labiau 
kai šis seimo narys jau seniai pa
garsėjo melo skleidimu ir už mū
sų valstybės sienų...

- Melo trumpos kojos. Pa
našius šmeižtus gali skelbti tik 
siekiantys savanaudiškų tikslų 
žmonės. Nemanau, kad jais kas 
tikėtų...

- O kas iš tiesų laukia Vil
niaus apskrities lietuviškų mo

kyklų ?
- Šį klausimą reikėtų pa

teikti vyriausybei. Vyriausybės 
programos priemonių plane nu
matyta švietimo įstaigų steigėjo 
funkcijas perduoti rajonų savi
valdybėms. Tačiau šiuo atveju 
tai reikštų labai sunkia kaina iš
kovotų lietuviškų mokyklėlių 
panaikinimą. Vilniaus ir rajonų 
savivaldybės jau kelerius metus 
viešai atsisako steigti mokyklas 
valstybine kalba.

- Bet šiose savivaldybėse nesi
rūpinama ir veikiančiomis lietu
viškomis mokyklomis; neskiria lė
šų, neremontuoja, nesuteikia pa
pildomų patalpų padidėjus moks
leivių skaičiui. Tad gal ir jau vei
kiančias šiuose rajonuose mokyk
las reikėtų perduoti apskričiai?

- Mes jas priglaustume, ta
čiau norėtųsi, kad šiuo reikalu 
vis dėlto rūpintųsi savivaldybės. 
Ir rūpintųsi ne bet kaip, o gerai. 
Lietuviškomis rūpintųsi taip 
pat, kaip ir lenkiškomis.

-Kokią jaučiate visuomenės 
paramą?

- Šiuo metų departamentas 
turi sąlygas našiai ir kūrybingai 
dirbti, nes jaučiame didelį aps
krities viršininko A. Kudzio rū
pinimąsi. Mūsų veiklą palaiko ir 
viršininko pavaduotojas A. Klim- 
kevičius. Tai gerai švietimo rei
kalus suprantantys žmonės. Ma
lonu, kad mūsų pastangas remia 
ir visuomeninės organizacijos, 
ypač išeivija. Argi būtume pa
statę Lavoriškėse lietuvišką mo
kyklą, jei ne Tautos fondas, jei 
ne jo pirmininkas Jurgis Valai
tis? Dėka JAV ir Kanados 
lietuvių aukų Lavoriškių gyven
tojams atsivėrė mokyklos, ku
rioje dėstoma lietuvių kalba, 
durys. Sparčiai ji ėmė augti, 
šiuo metu joje jau 40 mokinių.

Dėkingi esame Jonui Čingai 
ir jo žmonai, kurių rūpesčiu 
įsteigtas specialus fondas, pade
dantis lietuviškoms mokykloms. 
Yra ir kitų išeivių, remiančių 
lietuviškąjį švietimą Rytų Lietu
voje.

ANTANINA GARMUTĖ

Antikos išminčius bylojo: 
“Neatsigręžk į praeitį, nes pa
virsi druskos stulpu”. Raudona
sis potvynis pasibaigė. Nuslūgo 
devintoji banga. Tarsi Feniksas 
iš pelenų prisikėlė Nepriklauso
mybės Angelas. O mes vis stovi
me istorijos pagairėje, tarsi su
akmenėję druskos stulpai. Atsi
gręžę į praeitį. Negalime neatsi
gręžti. Negalime užmiršti.

1941 m. birželio 14 d. prasi
dėjo bolševikiniai Lietuvos be
ginklių žmonių trėmimai į Sibi
rą ir atšiaurias, negyvenamas 
Ledjūrio vietoves. Prisimenu, tą 
vasarą važiavome su tėvais dvi
kinkiu arklių vežimu į Kauną 
per Vaišvydavą. Pro mažutę 
mokyklėlę. “Mokytojus išvežė,” 
- atsiduso mama. Ji parodė ki
tapus Nemuno stūksančio Pa
žaislio pušyno smėlėtą pakraštį: 
“Žiūrėk ten, kur pušelės išdžiū
vusios, žmonės pakasti. Bolševi
kai bėgdami nukankino, išžudė. 
Pušelės neprigijo...” Paskui tė
vai kalbėjosi apie jų pažįstamų 
tarnautojų Pranaičių šeimą, ku
rią su mažais vaikais okupantai 
ištrėmė “gyventi ant ledo”. Ta
da savo vaikišku protu aš nie
kaip nesupratau, ką reiškia “gy
venti ant ledo...”

Po penkiasdešimties metų, 
auštant Atgimimo aušrai, pato
gioje Peterburgo traukinio vienu
tėje atsitiktinai susipažinau su 
bendrakeleive - gydytoja Gailu
te Katiliene-Pranaityte, kilusia 
iš Panemunės. Iš tos pačios Pra
naičių šeimos! Kelionės metu 
atgaivinome anų dienų prisimi
nimus. Užkaltų gyvulinių vago
nų “patirtį” jau turėjau ir aš. Ir 
dabar, dundant kito traukinio 
ratams, gydytoja nuosekliai pa
pasakojo, kaip ant jos rankų Le
do šalyje mirė motina, brolis, 
seserys. Ji išliko. Išsimokslino. 
“Kiekvienas žmogus yra savo li
kimo kalvis. Kai likimas palan
kus. Kitaip sakant, kai Viešpats 
Dievas padeda” - priminė pa
šnekovė. Pusbalsiu niūniavome 
tremtinių dainą apie aną, dulkė
tą, traukinį. Paskui Gailutė neti
kėtai pasiūlė: “O tu parašyk ką 
nors. Sielai. Atgaivai. Dabar”. 
Aš susikaupiau. Aplink tvyrojo 
naktis. Keleiviai miegojo. Dun
dėjo ratai. Mintyse susiklostė 
posmai dainos “Ešelonų broliai” 
(kurį laiką tai buvo neoficialus 
tremtinių himnas). Išaušus rytui

Laisva pasaulio prekyba
J. P. KEDYS

Jau antri metai JAV užsi
mojo įvesti pasaulyje laisvą pre
kybą. Ką reiškia “Laisva pasau
lio prekyba?” Jau šimtmečiai 
prekyboje tarp valstybių yra įsi
galėjęs vadinamasis “muitų mo
kestis” už įvežamas prekes, už 
kurias vėliau užsakovas sumoka 
prekių vertę. Dabar JAV siūlo 
šį muitų mokestį panaikinti pa
skelbiant laisvą pasaulio pre
kybą.

Pirmas toks “laisvos preky
bos” Tarptautinis kongresas bu
vo surengtas JAV-se 2000 me
tais. Jis sukėlė Amerikoje visai 
nelauktas kruvinas riaušes tarp 
šio plano priešininkų ir polici
jos. Vėliau šis laisvos prekybos 
planas buvo svarstomas Austra
lijoje, Čekijoje ir šių metų ba- 

gydytoja Gailutė buvo pirmoji tos 
dainos klausytoja ir kritikė. 
Išsiskyrėme kaip seserys.

Istorija juda pirmyn ne tik 
spirale, bet ir vingiais. Tautos li
kimas priklauso nuo žmonių. 
Aiman, grobuoniškas abejingų 
ir savanaudiškų kai kurių mūsų 
žmonių elgesys lėmė tai, jog vi
suomenė didžia dalimi pakrypo 
į kairę. Bevališkumas dėl stoji
mo į ŠAS ir ES rodo abejingu
mą tautos likimui. Išlieka dide
lis pavojus vėl patekti Rytų or
bitom Faktas, jog Rusijos ideo
logija taip pat tapo kapitalisti
nė, savaime dar nieko nereiškia. 
Kas įtikins, kad pasikeitė šios 
šalies imperiniai tikslai Baltijos 
šalių atžvilgiu? Negi vardų ir 
vietovardžių reikšmės sako ką 
kita, pavyzdžiui: Vladivostok - 
“valdyk Rytus” (pagrobtus iš 
Kinijos?), Vladikaukaz - “val
dyk Kaukazą”, Vladimir (Leni
nas) - “valdyk pasaulį”, Mečis- 
lav - “kardas ir garbė”, Vsevo
lod - “visavaldis” ir 1.1. O leng- 
iausia valdyti tuos, kurių psi
chologija - vergo.

Ak, istorija, būk išmintinga 
mūsų gyvenimo mokytoja! Isto
rija - projekcija į praeitį. Moks
liniu terminu. Tačiau mums, lie
tuviams, skaudžios patirties nu- 
tvilkintiems, būk, istorija, dvigu
ba projekcija - į saugią ir garan
tuotą ATEITĮ!

Vėl minime birželio 14-ąją.
Laimė išlikti ir liudyti istori

jai nusišypsojo nemažai daliai 
ešelonų brolių ir sesių. Tai kas, 
kad mūsų gretos pastebimai re
tėja. Bet tremtinių dainos skam
ba ir skambės. Legendomis ai
dės. Kaip ir nemarūs baudžia
vos sukilimų, knygnešių, par
tizanų kovų atgarsiai.

Devintoji banga nuslūgo. 
Pasitraukė. Nuosėdos ir dumb
las pasiliko. Dusinantis smurto 
alsavimas. Tebejaučime jį iš ar
ti. Įžūlią, cinišką genocido at
mainą. Ano, raudonojo, tęsinį. 
Sunki tremtinių, - o ir visų gar
bingos pensininkų gildijos narių 
- kasdienybė šiandienos Lietu
voje tik dar labiau įprasmina di
džiąją Gyvenimo ir Laisvės ver
tę. Anot išminčiaus, “Žmogaus 
gyvenimo kryžius sunkėja tol, 
kol pavirsta sparnais”. Skrenda
me - ir taip. Vis tiek į ateitį. Į 
VILTĮ.

Stiprybės Jums, Ešelonų 
broliai ir sesės!

landžio mėn. gale Kanadoje su 
ta pačia kruvinų riaušių pro
grama.

Koks tikslas yra tokio pasi
priešinimo? Šio tarptautinio ir 
gana plataus pasipriešinimo va
dai aiškina, kad šiuo laisvos pre
kybos planu pasinaudos tik mili
jonieriai, bet ne eiliniai piliečiai 
ir net ne smulkūs verslininkai. 
Kadangi plano priešininkai turi 
tokį platų ir ryžtingą užnugarį, 
šio plano pradininkai turėtų du 
kart gerai apie šį planą pagal
voti.

Ką gero galėtų duoti laisva 
pasaulio prekyba Lietuvai ir ki
toms iš komunizmo išsilaisvinu
sioms tautoms?

Čia mano spėliojimai be
veik nereikalingi. Lietuva jau 
turi gerą ir praktišką pavyzdį be

Istorinė Lietuvos vietovė Trakai, gausiai lankoma turistų, ypač vasaros metu Nuotr. R. Puterio

Lietuva - nepalaužiama siela
Planuojama amerikiečio knyga apie Lietuvos didvyriškumą - iš pokalbio sujos autoriumi Vilniuje

ŽILVINAS BELIAUSKAS

Su Harold Willson’u ir jo 
žmona Louise susitikome vieš
butyje “Grybo namai” Vilniuje. 
Jis norėjo pokalbio su Nijole 
Sadūnaite, o mane paprašė būti 
vertėju. Iš susirašinėjimo žino
jau, kad Harold rašo knygą 
“Lithuania - the Indestructable 
Soul” ir kad siekia susitikimo su 
Nijole, nes jį sužavėjo kai kurios 
jos mintys knygoje “Radiance in 
the GULAG”.

Užsimezgus pokalbiui suži
nome, kad Harold’o močiutė iš
vyko iš Alytaus dar prieš Pirmą 
pasaulinį, o jis pats yra iš Pietų 
Bostono. Harold’as buvo ir ak
torius, ir rašytojas, bet visą gy
venimą kaip galėjo, taip sekė 
įvykius Lietuvoje, domėjosi jos 
istorija. Dabar jo paskutinis gy
venimo projektas yra ši knyga 
apie Lietuvą.

Knygos autoriui ypatingą 
įspūdį darė Nijolės Sadūnaitės 
kalba teisme, kurioje ji išreiškė 
krikščionišką meilę teisėjams ir 
sakė, kad norėtų būti stipriau 
nubausta, nes tai reikštų, kad ji 
daugiau pasitarnavo Tėvynei. 
Savo drąsia laikysena ji privertė 
sovietinės sistemos parankinius 
nejaukiai gūžčiotis ir slėpti 
žvilgsnį, tarsi jie patys būtų tei
siami. Jautėsi, kad Harold yra 
daug skaitęs ir apie partizaninį 
judėjimą, ir apie tremtinių kan
čias, ir apie vėlesnius disidentų 
persekiojimus. Tačiau dabar 
jam pasirodė, kad žmonės čia 
labai gražūs ir linksmi, kad net 
sutikti elgetos ypatingi - radosi 
tokių, kurie rinko pinigus moks
lui. Jie abu su žmona stebėjosi, 

muitų prekybos jau keli metai 
su Lenkija. Ši bemuitinė preky
ba su Lenkija Lietuvai neša kas
met 10-15% nuostolių. Taip yra 
su Lenkija, kuri lyginant su Da
nija, Švedija, Vokietija, dar yra 
atsilikusi valstybė. Tik gerai pa
galvokime, kas atsitiktų, jeigu 
Lietuva savo muitus panaikintų 
visoms pasaulio valstybėms? 
Vien Turkija galėtų su savo kai
nomis perimti dalį lietuviškos 
pramonės. Mūsų pieno ir mėsos 
gamybai rimti konkurentai būtų 
danai, vokiečiai ir olandai.

Kaip šį klausimą besvarsty
tume, jokiu būdu negalima pri
tarti JAV planui įvesti laisvą pa
saulio prekybą - be muitų, nes 
tokia santvarka privestų Lietu
vos valstybę prie ūkinio bankro
to. Tokia laisva pasaulio preky
ba veda prie mažų tautų skurdo.

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

kaip galima po tiek Golgotos 
metų šitaip linksmai, lyg niekur 
nieko jaustis. Bent tokie buvo jų 
įspūdžiai iš vaizdų gatvėse, ka
vinėse, aikštėse.

Nesiimsiu perteikti visų at
sakymų ir interpretacijų. Apie 
tai, tikėkimės, bus galima pa
skaityti knygoje. Harold jau ry
tojaus rytą ruošėsi leistis į ke
lionę aplink Lietuvą, aplankyti 
paminklą Ramanauskui Alytu
je, susitikti su arkivyskupu S. 
Tamkevičiumi, pasidairyti Šilu
voje, pajūryje, apklausti dar 
daugelį žmonių. Visa tai turi 
papildyti jo žinias apie Lietuvą, 
kurios iš M. Gimbutienės raštų 
siekia pagonybės laikus, o iš ki
tų studijų - viduramžius, cariz
mo priespaudą ir sovietinę 
okupaciją.

Besiklausant Harold’o gali 
atkusti dabartinės žiniasklaidos 
prislopintas pasididžiavimo savo 
kilme jausmas, nes jis vardino 
ilgą savo sudarytą sąrašą, liudi
jantį heroizmo apraiškas mūsų 
istorijoje, pradedant Pilėnais ir 
baigiant paskutinėmis disidentų 
bylomis. Jis prašė Nijolę ir po
kalbyje dalyvavusią Jadvygą 
Bieliauskienę, jeigu jos turi, pa
teikti viską, kas galėtų dar pa
pildyti jo ilgą sąrašą. 

Prieš išvykdamas iš Lie
tuvos, Harold vėl bus tame pa

Pokalbis Vilniaus viešbutyje. Iš kairės: būsimos knygos autorius Ha
rold Willson, Nijolė Sadūnaitė, Louise Willson, Jadvyga Bieliauskienė

AtA
ALDONAI MIKALAUSKIENEI

mirus, sūnų ANDRIŲ, dukrą ANGELĘ, seserį ELĘ, 
brolį ALEKSĄ ir jų šeimas bei artimuosius giliam liūdesy 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

G. Chapman
J. Z. Saurazai (Florida)

PADĖKA

AtA
ALDONA MIKALAUSKIENĖ

mirė 2001 m. balandžio 24 d.

Nuoširdi padėka Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, ir kun. J. Žukauskui, OFM, už 
atnašautas Mišias, Rožinį laidotuvių namuose ir velionės 
palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkingi esame muzikei L. Turūtaitei už vargonavi
mą ir giesmes šventovėje, karsto nešėjams ir p. Stungevi- 
čienei, p. Matulicz, p. Šidlauskui už atsisveikinimo žo
džius prie karsto. Nuoširdžiai dėkojame už atsiųstas gėles 
ir užprašytas Mišias. Ačiū visiems taip dosniai aukoju
siems įvairiems lietuvių fondams, ir visiems pareišku- 
siems užuojautą žodžiu ar raštu.

Nuoširdi padėka Jums visiems už tokį gausų daly
vavimą laidotuvėse, D. B. Mačiams už paruoštus pus
ryčius ir ponioms už skanius pyragus.

Giliame liūdesyje likę -
sūnus Andrius, duktė Angelė, brolis Aleksas, 

sesuo Elena su šeimomis

čiame viešbutyje, o be to dar ga
lima bus su juo palaikyti ryšį 
elektroniniu paštu. Abi pašne
kovės jau pasiraitojo rankoves ir 
ruošiasi užversti svečią doku
mentų ir istorijų šūsnimis.

Pokalbio metu kirbėjo min
tis, kad visas užmojis gal kiek 
sentimentalus ir vargu ar šiais 
laikais kam rūpi tokios liaupsės 
“į vienus vartus”. Tačiau susiti
kimo pabaiga savaip sustatė vis
ką į vietas, kai Harold paaiškino 
savo darbo aplinkybes. Jam - 70 
metų, ir jis serga vėžiu. Praeitų 
metų gruodžio mėnesį daktarai 
tikėjosi operacijos būdu paša
linti iš kepenų mirtinąjį auglį. 
Tačiau, atvėrę pilvo ertmę, jie 
pamatė, kad vėžys jau apėmęs 
visus organus, ir nebėra ką 
operuoti. Teko, viską palikus 
kaip buvus, Harold’ą užsiūti. 
Dabar nežinia, kas jį daugiau 
palaiko - chemoterapija, švitini
mas, jo dzūkiška dvasia ar degi
mas noru užbaigti paskutinį sa
vo gyvenimo projektą. Jis pats 
pasisakė tikįs, kad daug reikš
mės turi ta lietuviškoje dvasioje 
randama “indestructibility”, su 
kuria jis dabar taip glaudžiai 
bendrauja.

Nijolė su Jadvyga pažadėjo 
daug savo ir savo draugų maldų.
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TAUPYS VALDYMO LĖŠAS

Gegužės pradžioje vyriausy
bės įstaigų ir apskričių vadovai 
ministerio pirmininko pavedimu 
pateikė siūlymus sumažinti valdy
mo išlaidas. Pateiktuose siūly
muose, kuriuos vertina “Saulėly
džio” komisija, numatyta kiek 
įmanoma mažinti pareigybių ir 
biudžeto paprastųjų išlaidų. Tiki
masi valstybės valdymo išlaidas 
sumažinti 10%. Įvairios ministeri
jos ir valdymo institucijos pasiūlė 
sumažinti nuo 1 iki 218 pareigy
bių ir sutaupyti nuo 100,000 iki 
500,000 litų. Dauguma apskričių 
viršininkų siūlo nemažinti lėšų, 
skirtų paprastosioms išlaidoms.

ĮSTEIGĖ PARAMOS FONDĄ
Gegužės 21 d. Vilniuje, Val

dovų rūmų paramos fondo steigė
jų susirinkimas paskelbė rezoliu
ciją, kurioje visuomenė, įmonės 
bei visuomeninės organizacijos 
kviečiamos remti Valdovų rūmų 
atstatymą. Visos institucijos taip 
pat skatinamos sustiprinti paiešką 
lėšų rūmams atstatyti iki 2009 m., 
Lietuvos vardo paminėjimo Tūks- • 
tantmečio jubiliejaus. Lietuvos 
seimas priėmė įstatymą dėl Val
dovų rūmų atkūrimo iki to laiko 
2000 m. spalio 17 d., o 2001 m. 
biudžeto įstatyme paskyrė 1.6 
mln. litų tyrimų ir projektavimo 
darbams. Lietuvos vyriausybė iš
leido nutarimą dėl Valdovų rūmų 
atstatymo, o Valdovų rūmų tary
ba buvo sudaryta prezidento dek
retu š.m. kovo 28 d. Steigėjų val
dybos pirmininkas - E. Kuli
kauskas.
NETEISĖTAI PARDAVĖ PASTATĄ

Valstybinio socialinio draudi
mo fondo (“Sodra”) direktoriaus 
pavaduotojas Skirmantas Rimkus 
neteisėtai pardavė vieną iš fondui 
priklausančių Verkių regioninia
me parke esančių pastatų, neatsi
klausęs “Sodros”, kaip pagrindi
nio akcininko. Taip pat nenusta
tytas priskirto sklypo dydis. Ne
teisėtą pardavimą organizavusių 
pareigūnų veiksmus tirs Specia
liųjų tyrimų tarnyba (STT). Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, parduoto 
pastato vidutinė rinkos vertė - 
383,000 litų, o parduotas buvo už 
190,000 litų. Pirkėjai - UAB 
“Statybų alėja”.

NEPAKANKAMOS PASTANGOS

Lietuvos vyriausybės kancle
ris Robertas Dargis gegužės 16 d. 
susitikime su Vyriausybinės nar
kotikų kontrolės komisijos nariais 
svarstė, kaip vykdomos narkoma
nijos išankstinės apsaugos prie
monės ir aptarė greito narkotikų 
bandymų naudojimo tvarką. Kaip 
rašo ELTA/LGTIC, R. Dargio

DFZMKV four seasons 
KT/Splnlx REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500 
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBEL1NIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ 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

nuomone patvirtintos narkomani
jos apsaugos priemonės - nevyk
domos, kyla abejonių dėl kai ku
rių ministerijų vykdomų priemo
nių ir joms išleidžiamų lėšų tiks
lingumo, nėra bendros kovos su 
narkomanija strategijos, nepasi
naudota televizijos, radijo galimy
bėmis šviečiant visuomenę. Už 
kiekvienos patvirtintos apsaugos 
priemonės įvykdymą atsakingoms 
institucijoms pavesta atsiskaityti 
iki birželio 10 d.

AUGS NEDARBAS

BNS/LGTIC skelbia, kad ne
darbo lygiu Lietuva lenkia Euro
pos sąjungos vidurkį, šiais metais 
gali dar paaugti nedarbas. Viduti
nis metinis nedarbas Lietuvoje 
turėtų siekti 12.3% (2000 m. sie
kė 11.5%). Šiemet nedarbas ES 
valstybėse sieks 7.7%. Šiuo metu 
Lietuvoje pastebimas nedarbo ly
gio pastovumas, tačiau susirūpini
mą kelia ilgalaikių bedarbių gru
pės spartus gausėjimas - didžiau
sias nedarbo lygis yra asmenų, vy
resnių kaip 50 metų. Pastaraisiais 
metais nedarbas kaime augo la
biau negu mieste (daugiau jauni
mo, žemesnis jų išsilavinimas). 
Labai išaugo asmenų, grįžusių iš 
įkalinimo įstaigų ir ieškančių dar
bo, skaičius. Darbo biržos duo
menimis, ryškėja aukštos kvalifi
kacijos specialistų paklausa.

NAUJAS ŠAS CENTRAS

Vilniaus miesto valdyba ge
gužės 17 d. nusprendė skirti 10, 
000 litų ŠAS (NATO) informaci
jos centrui įrengti, rašo ELTA/ 
LGTIC. Patalpos turėjo būti su
remontuotos ir paruoštos centro 
atidarymui ŠAS parlamentinės 
asamblėjos pavasario sesijos me
tu, gegužės 26-31 d.d. Centras ko
ordinuoja veiklą rengiantis Lietu
vos įsijungimui į ŠAS, teikia išsa
mią informaciją apie ŠAS, orga
nizuoja ŠAS tematikos konferen
cijas, susitikimus, kitokius rengi
nius. Jis galėtų veikti tol, kol Lie
tuva taps ŠAS nare. Centro stei
gėjai yra Lietuvos sąjūdis, seimo 
narių grupė “Taip” bei jaunimo 
organizacija “Lata”, remiančios 
Lietuvos įstojimą į ŠAS.

STABDO CUKRAUS 
KONTRABANDĄ

BNS/LGTIC skelbia, kad 
Lietuvos vyriausybė, siekdama 
sumažinti cukraus kontrabandą, 
nutarė, kad nuo birželio 1 d. as
menys, laikantys ar gabenantys 
daugiau kaip 50 kilogramų cuk
raus, privalės turėti ir teisėtai įsi
gijimą patvirtinančius dokumen
tus. Pastebėta, kad per mažai 
perkama cukraus ir dėl to į biu
džetą nepatenka akcizo ir pridėti
nės vertės mokesčiai, nes dalis 
vartotojų įsigyja kontrabandinio 
cukraus. Nepateiksiantys doku
mentų gali būti baudžiami admi
nistracine bauda.

BŪSIMI LOŠIMŲ NAMAI

Estijos įmonė “Benetreks 
Casino Group AS” (BCG) Vil
niuje išsinuomojo patalpas būsi
mai automatinių žaidimų salei 
Vokiečių gatvėje. Kaip praneša 
BNS/LGTIC, ilgalaikės nuomos 
sutartis pasirašyta tarpininkau
jant Baltijos kraštų nekilnojamo
jo turto agentūrai “OberHaus”. 
BCG dabar derasi dėl dar dviejų 
patalpų, esančių Vilniaus Gedi
mino prospekte, ilgalaikės nuo
mos bei aplankė Klaipėdą, kurio
je taip pat numatė keletą vietų sa
vo verslui plėsti. Netrukus žada 
aplankyti ir Kauną. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Dalis lietuvių, dalyvavusių Baltiečių vakare Otavoje gegužės 8 d. parlamento rūmuose. Iš k.: KLB krašto 
valdybos vicepirmininkė ryšiams su apylinkėmis Silvija Piečaitienė, vicepirmininkė švietimui Vida Stanevi
čienė, KLB Toronto apylinkės vicepirmininkas prelatas Jonas Staškevičius, Pranas Pargauskas (KLB Delhi 
apylinkės atstovas), Vytas Radžius (KLB Otavos apylinkės valdybos iždininkas) Ntr. R. S. Jonaitienės

80-jį gimtadienį atšventė Sunny Hills, FL, lietuvių telkinio nariai (iš 
kairės): Vincas Žebertavičius, Agnis Sovis, Vytautas Beleckas, Petras 
Mackus, Jurgis Savaitis, Emilija Poulik, Alfonsas Nakas

Sunny Hills, FL
SUKAKTUVININKAI. Septyni 

80-čiai kartu atšventė garbingo am
žiaus jubiliejų. Tai Emilija Poulik, 
Agnis Sovis, Vytautas Beleckas, 
Petras Mackus, Alfonsas Nakas, 
Jurgis Savaitis ir Vincas Žeberta
vičius. Sukakties puota įvyko 2001 
m. kovo 25 d. Šv. Teresės parapijos 
salėje. Tai pirmas toks stambus 
renginys mūsų nedideliame lietuvių 
telkinyje, kurį surengė LB renginių 
vadovė Alė Žebertavičienė.

Susirinkusius svečius, kurių 
buvo arti 80, žavėjo gražus, jaukus 
salės papuošimas. Prie jubiliatų 
garbės stalo, lyg didžiulis gėlių krū
mas, įvairiaspalvė puokštė, kur pa
žvelgsi gėlės, gėlės. Jautėsi tikras 
pavasaris, kurį sukūrė Albinos Vyš
niauskienės meniška ranka. Ant 
sienos kabojo ryškiaspalvis sveikini
mo plakatas, linkintis jubiliatams 
sulaukti šimtą metų, kurį paruošė 
Alė. Programų lankstinukai su gra
žiomis eiliuotomis mintimis, kurios 
paskaitytos programos eigoje. Puo
ta prasidėjo trumpai pasveikinus 
jubiliatus ir susirinkusius svečius. 
Kun. Leonardas Musteikis padėko
jo Dievui už sukaktuvininkų išgy
ventus ilgus metus ir palaimino 
šventiškai papuoštą vaišių stalą, ku
rį paruošė Jadvyga Kuc. Po pietų ir 
15 minučių pertraukos Stasys Ven
cius ir Alė Žebertavičienė meninę 
programą pradėjo šiais žodžiais: 
Praskrido metai tartum gulbės, 

pasidabravę jūsų plaukus.
Ir lenkia žiedus šiandien tulpės, 

dienos šios laukę ir nelaukę...
Prasmingi metai nuskubėjo, o širdį 

liūdesys užliejo,
Kad šitaip greitai jie praėjo... ”

Bronė Nakienė lyg pratęsė 
mintis E. Dereškevičienės eilėraš
čiu “Neskaičiuokit metų”, primin
dama, kad žodžius skiria solenizan- 
tams, ypač vyrui Alfonsui. Toliau - 
taurės, pripildytos šampanu ir pa
keltos už jubiliatų sveikatą sudai
nuojant “Ilgiausių metų”.

Labiausiai sudomino Alės per
skaitytas sveikinimas Alfonsui Na
kui, gautas iš Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus. Prezidentas dė
kojo už ilgametį Alfonso darbą 
spaudoje, kuris ryškiai ir savitai nu
švietė tautiečių veiklą toli nuo tėvy
nės. Įdomus sveikinimas Vincui 
Žebertavičiui už jo nueitą aktorinį 
kelią. Sveikino buvusi Z. Arlauskai- 
tės-Mikšienės Detroito dramos mė
gėjų sambūrio aktorė Danutė Jan- 
kienė: “Mielas Vincentai, tau jau 

KAIRYS
EAITIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos nrašorn skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781 
Algis Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558

aštuoniasdešimt? Net patikėti ne
gali, kad metai nušvilpė, kaip vė
jas, o tu sau sėdi, pastorėjęs... ir 
žingsniai ne tokie greiti, kitokias 
roles vaidinti... Tad pradarysiu pri
siminimų skrynios dangtį, kol metai 
dar nespėjo dulkėmis uždengti...” 
Gražiai, humoristiškai sueiliavus, 
paminėjo apie trisdešimt pagrindi
nių vaidmenų, kuriuos atliko Vin
cas. Toliau jubiliatus sveikino LB 
pirm. Genė Gedminienė.

Elena Lukienė perskaitė savo 
kūrybos humoristinius kupletus 
apie kiekvieno jubiliato gyvenimą, 
sukeldama visiems sveiko juoko. 
Vaizdingai padeklamavo Alė Že
bertavičienė, po to atliko šiai pro
gai skirtas net devynias pramogines 
dainas, palydint Petro Paparčio 
akordeono muzikai.

Sukaktuvininkų vardu kalbėjo 
Jurgis Savaitis, padėkodamas Ele- 
nutei Žebertavičienei už pastangas 
suruošiant šią ilgai prisimintiną ju
biliejinę šventę, o Stasys Vencius, 
jubiliatų įpareigotas, įteikė gražią 
rožių puokštę. Baigiamąjį žodį tarė 
LB pirm. Genė Gedminienė, padė
kodama visiems prisidėjusiems prie 
šios gražios šventės suruošimo bei 
visiems atsilankiusiems ir pagerbu
siems sukaktuvininkus.

Margarita V.

London, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJI

MAS pradėtas gegužės 6 d. Šiluvos 
Marijos šventovėje Mišiomis, ku
rias aukojo gyvų ir mirusių motinų 
intencija klebonas kun. K. Kaknevi
čius. Pamaldoms pasibaigus, einan
čioms į salę moterims-motinoms 
jaunimas įteikė po raudoną gvazdi
ką. KLB apylinkės pirm. A. Švilpa 
gražiais žodžiais pasveikino visas 
motinas, palinkėjo joms sveikatos, 
kantrybės ir gražių vilčių auklėjant 
jaunąją kartą. Programėlės metu 
jaunimas - Aušrelė ir Teresė Naru
ševičiūtės, Giedrius ir Ievutė Nau
jokaičiai paskaitė motinoms skirtų 
lietuvių poetų eilių. Motinos, klau
sydamos savo atžalų, braukė 
džiaugsmo ašaras. A. Dragunevi- 
čius perskaitė J. Marcinkevičiaus 
“Dvi moterys”, o A. Valaskevičienė 
- viešnios iš Lietuvos - Onos Puo
džiūnienės specialiai Motinos die
nai parašytą kūrinėlį “Motulei”.

Po trumpo minėjimo visi vaiši
nomės pyragėliais bei kitais užkan
džiais su kavute, kurią virė A. Pet- 
rašiūnas, pavaduodamas moteris 
šia jų šventės proga. Visų dalyvių 
nuotaika buvo gera. Nors minėji
mas buvo trumpas, bet labai nuo
širdus. Aldona V.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLKM DR-JOS VISUOTINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS įvyko š. 
m. gegužės 25 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Pirm. A. Ratavičienė 
pasidžiaugė, kad moterų veikla čia 
stipriai laikosi, nors narių skaičius 
mažėja dėl brandaus amžiaus. Ji 
pakvietė A. Aleliūnienę sukalbėti 
maldą. A. a. K. Šimutienės atmini
mui visos narės kartu sukalbėjo 
“Amžiną atilsį”. Sekretorė V. Lapi
nienė perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą. T. Pargauskienė padarė 
pranešimą apie kasos būklę. B. Vy- 
tienė pakalbėjo apie gėlių auginimą 
ir paskaitė straipsnelį iš lietuviškos 
spaudos. A. Ratavičienė paskaitė 
keletą patarimų šeimininkėms. Ei
namuose reikaluose nutarta rengti 
Motinos dienos minėjimą ir pietus. 
Užbaigiant susirinkimą sugiedota 
“Marija, Marija”. Valdyba pavaiši
no visas nares kavute ir užkandžiais.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS vyko gegužės 5 d. po pamaldų 
Šv. Kazimiero šventovėje. Tulpių 
žiedais papuoštoje parapijos salėje 
apylinkės lietuviai dalyvavo šioje 
tradicinėje šventėje. Dr-jos pirm. 
A. Ratavičienė pasveikino susirin
kusius ir apibūdino motinos reikš
mę gyvenime. Ji pasidžiaugė, kad 
atvyko viešnia iš Toronto, Centro 
valdybos pirm. Birutė Birietienė. 
Po to pranešimo pakvietė prel. J. 
Staškevičių sukalbėti invokaciją. 
Salomėja Pargauskaitė gražiai pa
skaitė poezijos posmus “Tau, mie
loji mama”. Centro valdybos pirm, 
savo žodyje kalbėjo apie nepapras
tą pavasario grožį, pirmuosius žie
dus ir apie Motinos dienos šventę, 
kuri primena mums begalinę moti
nos meilę visur ir visada. Taip pat 
papasakojo apie centro valdybos 
sumanymą išleisti KLKM dr-jos 
veiklos leidinį. Viešniai dėkojant 
įteikta rožių puokštė. Šios parapi
jos narys V. Čiuprinskas paskaitė 
eilėraštį, skirtą Motinos dienai. Po 
programos šventės dalyviai vaišino
si dr-jos narių paruoštais pietumis 
ir maloniai tarpusavyje pabendra
vo. B.V.
Sault Ste Marie, Ont.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
CENTRO VALDYBA laiške apylin
kės pirmininkui pranešė, kad gautą 
apylinkės auką $500, pagal pagei
davimą, mėgins perduoti skurstan
tiems seneliams Žemaitijoje. Taip 
pat laiške nurodoma, kad anksty
vesnė auka buvo pasiųsta į Rasei
nius nepriklausomybės gynėjų lab
daros fondui “Balsas”, kuris nupir
ko negalintiems vaikščioti sene
liams pagalbinių rėmelių (walkers). 
Už aukas vaikams labai dėkojo Šv. 
Pranciškaus seserys, veikiančios 
Kretingoje. Pastebėta, kad pagal
bos dažnai gauna Vilniaus ar Kau
no vargšai, bet mažų miestelių ar 
kaimų vargstantys lieka užmiršti. 
Už tat gerai esą sumanyta paremti 
ir vietoves Žemaitijoje.

A. a. PRANAS MOTUZAS mi
rė š.m. balandžio 10 d. “Plummer 
Memorial” ligoninėje, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Palaidotas “Holy 
Sepulchre” kapinėse šalia žmonos, 
mirusios 1975 metais. Liko vaikai 
su šeimomis bei kiti giminės. V.V.
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JA Valstybės
Detroito Šv. Antano šventovėje 

kovo 11 d. paminėta Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo šventė - 
Kovo 11-toji. Mišiose, kurias atna
šavo ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. A. Balionas, organizacijos da
lyvavo su vėliavomis. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
St. Sližio. Mišių skaitinius atliko A. 
Osteika, aukas nešė O. Abarienė ir 
L. Petronis. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu.

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko jūrų šaulių kuopos “Švyturys” 
metinis susirinkimas. Jį pradėjo 
kuopos vadas M. Abarius. Maldą 
sukalbėjo kuopos kapelionas kun. 
A. Babonas. Susirinkimui pirminin
kavo A. Grigaitis, sekretoriavo O. 
Abarienė. Pastaroji skaitė ir praei
to susirinkimo protokolą. Valdybos 
pranešimą padarė kuopos vadas A. 
Abarius, paminėdamas, kad praė
jusių metų gegužės 18 d. “Pilėnų” 
stovykloje buvo surengtos Lietuvos 
šaulių vado pik. J. Gečo išleistuvės. 
Dalyvauta šaulių Kūčiose, Vlado 
Pūtvio minėjime Čikagoje. Jis, kaip 
kuopos vadas, dalyvavo ir šaulių 
suvažiavime Kaune, primindamas, 
kad Šaulių sąjunga Lietuvoje turi 
arti 7,000 narių. Taipgi pranešimus 
padarė kuopos ižd. A. Mačionis ir 
revizijos komisijos pirm. B. Valiu
kėnas. Rankų paplojimu patvirtin
tas kuopos vadas ir visa valdyba ki
tai kadencijai. Ją sudaro: kapelio
nas kun. A. Babonas, vadas M. 
Abarius, pavaduotojas J. Kučinis, 
sekr. O. Abarienė, ižd. A. Mačio
nis, narys V. Slušinis, moterų vadė 
O. Abarienė, revizijos komisijos 
pirm. B. Valiukėnas, nariai - A. 
Gumbrys ir St. Garliauskas, kultū
ros reikalams - muz. St. Sližys. Po 
susirinkimo vyko vaišės.

Argentina
A. a. Jurgis Viliamas, 89 metų, 

mirė 2000 m. spalio 9 d. Mar del 
Plata vietovėje. Velionis gimė 1911 
m. gegužės 6 d. Viliamų kaime, 
Lietuvoje. Į Argentiną atvažiavo 
1929 m. ir apsigyveno Buenos Aires 
mieste. Čia jis sukūrė šeimą su 
Marta Mejer ir išaugino dukterį Zi
tą. Visą gyvenimą jautėsi susipratu
siu lietuviu, lankėsi lietuvių rengi
niuose, skaitė ir rėmė lietuvių spau
dą. Keletą kartų buvojo Lietuvoje. 
Liūdesyje liko žmona Marta, duktė 
Zita su vyru C. Grego, vaikaičiai 
Pablo ir Luciano, sesuo Agota Žy- 
delienė, dukterėčia dr. Rosa Žyde- 
lytė (Žydelis) jAV-se (“Laikas” 
868 nr.).

Australija
Laikraštis “The Sydney Mor

ning Herald” kovo 31d. laidoje iš
spausdino savo korespondento A. 
Nelson pranešimą apie Grūto par
ką Lietuvoje. Įdėtos ir nuotraukos: 
šalia sėdinčio Lenino statulos stovi 
parko Šeimininkas V. Malinauskas, 
kitoje nuotraukoje - dalis parko, 
aptverto spygliuotom vielom ir 
sargybinių bokštu. Pasak Malinaus
ko, spygliuotom tvorom, sargybinių 
bokštais, garsiakalbiais skelbiant 
komunistinius šūkius, norima tau
tai priminti buvusį sovietinį terorą. 
Jis taipgi priminęs, kad jau yra 
išlieti pamatai tremtinių barakams. 
Jis norįs ištiesti 120 kilometrų 
geležinkelį tarp Vilniaus ir Grūto 
parko, pakeliui įrengti stotis, pava
dintas tremties vietovių vardais. V. 
Malinauskas nejaučiąs jokios pa
garbos sovietinėms statuloms. 
Priešingai - norįs parodyti sovieti
nio teroro žiaurumus. Pasak kores
pondento V. Malinauskas yra 59 m.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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amžiaus, jo tėvas ir dėdė buvo iš
vežti į Sibirą. Bet esą ir kitaip 
galvojančių... Buvęs partizanas L. 
Kerosierius sakęs: “Įsivaizduokite, 
kaimą užpuolė, iššaudė vyrus, iš
kankino moteris, ar statytumėt 
paminklus tokiem”. Parką jau yra 
aplankę apie 100,000 asmenų. Be 
sovietų rodomo smurto, yra kavinė, 
vaikams sūpynės ir nemažas zoolo
gijos sodas (“Mūsų pastogė” 2001 
m. 14 nr.).

Lenkija
Lenkijos lietuvių draugijos 

(LLD) Suvalkų miesto skyriaus val
dyba sausio 30 d. “Vienybės” klube 
surengė susitikimą su vietiniais vi
suomenės veikėjais ir svečiais iš ki
tur. Tarp pastarųjų buvo: Lietuvos 
vicekonsulas Seinuose R. Gecevi- 
čius, Lenkijos lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkė ir “Auš
ros” redaktorė I. Gasperavičiūtė, 
Lenkijos lietuvių draugijos pirm. A. 
Vaicekauskas ir vicepirm. A. Vek
torius, “Aušros” leidyklos direkto
rius R. Vitkauskas. Ką Suvalkų lie
tuviai nuveikė per 2000-tuosius me
tus kalbėjo G. Marcinkevičius. Gal
vojama, kad Suvalkų mieste gyvena 
apie tūkstantis lietuvių. Veikloje 
dalyvauja viena kita šimtinė, o pa
čių veikliausių yra kelios dešimtys, 
daugiausia susibūrę į LLD skyrių. 
Pastarasis rūpinasi išlaikyti “Vieny
bės” klubą, saviveiklą, lietuvišką 
švietimą, surengti išvykas į Lietuvą, 
leisti laikraštį “Suvalkietis”.

“Suvalkų vyrų” grupė 2000 m. 
šventė savo veiklos 15-kos metų su
kaktį. Grupė dalyvavo lietuviškų 
ansamblių sąskrydyje Burbiškiuose, 
pasirodė taip pat vietiniuose rengi
niuose. Rūpinamasi į grupes įtraukti 
jaunimą. Lietuvių kalbos pamokas 
Suvalkuose lankė 52 mokiniai; yra 
galimybių, kad tokių mokinių būtų 
ir daugiau. Du kartus per mėnesį 
vyko lietuviškos pamaldos. Per Mi
šias giedojo V. Tumelio vadovauja
mi giesmininkai. Šventovėje lietu
viai pastatydino jubiliejinį ąžuolo 
kryžių su lietuvišku įrašu. Dalyvau
ta trijose religinio pobūdžio kelio
nėse į Lietuvą. “Vienybės” klube 
vyko Kūčių vakaras. LLD skyrius 
surengė 7-nias keliones po Suvalki
jos kraštą, nuvykta į Karaliaučiaus 
sritį ir į Rygą. Paminėtos Vasario 
16-tosios ir Kovo 11-tosios šventės. 
Aplankytos ir sutvarkytos partizanų 
kapavietės Suvalkų kapinėse. “Vie
nybės” klube buvo keli susitikimai 
su svečiais iš Lietuvos. Bandyta su
burti lietuvius verslininkus; išleido 
4-rius numerius laikraščio “Suval
kietis” (“Aušra” 2001 m. 5 nr.).

Gudija
Rimdžiūnuose kovo 18 d. iškil

mingai atidarytas Lietuvių kultūros, 
švietimo ir informacijos centras. Iš
kilmėse, kaip skelbė ELTA, dalyva
vo Gudijos valdžios atstovai, svečiai 
ir apylinkių gyventojai. Šis centras 
pradėtas statyti 1990 m. Jį sudaro 
Rimdžiūnų vidurinė mokykla, ku
rioje dėstoma lietuvių kalba, ben
drabutis, sporto salė, gyvenamieji 
namai ir butai mokytojams. Staty
bos darbus atliko bendrovė “Ignali
nos statyba”. Visą statybą finansa
vo Lietuvos valdžia ir konkrečiai 
rūpinosi Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas. Galvojama, kad 
šis lietuvių kultūros židinys suteiks 
naujų galimybių šio krašto lietu
viams ir prisidės prie Lietuvos ir 
Gudijos gerų kaimyninių santykių 
plėtros. J. Andr.

>>
• Lietuviškas žodis vaikui yra 

kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais
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Trįjų kryžių kalnas Vilniuje. Tie kryžiai sovietmečiu buvo nugriauti. 
Atstatyti 1989 metais

Laiškas lietuviškam jaunimui
Lietuvių studentų korporacijos “Jūra” archyvas 

perkeliamas į Vilnių

Prisimenant Suvalkų sutartį
Šiam istoriniam įvykiui pažymėti 80-čio proga buvo bandyta 

įmūryti atmintinę lentą sutarties pasirašymo pastate
Artėjančio Suvalkų sutar

ties 80-mečio proga LLD Suval
kų skyrius, ruošdamas 2000 me
tų veiklos programą, nutarė 
įmūryti atmintinę lentą Suvalkų 
valstybinio archyvo pastate, ku
riame 1920.X.07 minėta sutartis 
buvo pasirašyta.

1999 m. lapkričio 13 d. Len
kijos lietuvių draugijos suvažia
vime Suvalkų skyriaus delegatas 
pasiūlė Suvalkų sutarties pasira
šymo apvalią datą tinkamai pa
minėti, t.y. suorganizuoti istori
kų mokslinę konferenciją ir ga
lutinai išspręsti Vilniaus krašto 
“problemą”. Suvažiavimas siūly
mui pritarė, Lietuvos konsulas 
Seinuose pasižadėjo klausimą 
aptarti Lietuvos užsienio reika
lų ministerijoje.

Suvalkiečiai, nesulaukę at
sakymo, pradėjo veikti patys. 
Pirmiausia kreipėsi į Suvalkų 
miesto burmistrą 2000.VI.19 
raštu, kad šis išduotų leidimą 
įmūryti minėto pastato sienoje 
atmintinę lentą su užrašu, (lie
tuvių ir lenkų kalbomis): “Sia
me name 1920.X.07 pasirašyta 
Lietuvos ir Lenkijos sutartis”. 
Išaiškinta, kokia šio istorinio 
fakto paminėjimo intencija.

Miesto valdyba 2000.VI.26 
KT.4015/2/00 raštu nurodė 
kompetentingas įstaigas, į ku
rias reikia kreiptis, norint gauti 
sutikimą, t.y.: Kovų ir kančių 
atminimo apsaugos tarybą (Ra
da Ochrony Pamięci Walki I 
Męczenstwa) Varšuvoje, tarpi
ninkaujant Palenkės vaivadai. 
Be to, savo nuomonę pareikšti 
turėjo pastato savininko - Su
valkų valstybinio archyvo vado
vybė bei vaivadijos paminklų 
apsaugos konservatorius.

Palenkės vaivadijos įstaiga 
Balstogėje 2000.X.02 OB.IV.- 
5018/A/20/2000 raštu išdėstė 
reikalavimus, kokius turėtų ati
tikti rengiama atmintinė lenta:

- parengti techninį projektą;
- gauti Suvalkų miesto tary

bos nuotarmės dėl lentos įmūri
jimo kopiją;

- pagrindimą, jog būtina įam
žinti 1920 m. spalio 7 d. Lenkijos 
ir Lietuvos pasirašytą paliaubų su
tartį.

Įvykdžius minėtus reikalavi
mus, Kovų ir kančių atminimo 
apsaugos taryba, išnagrinėjusi 
suvalkiečių prašymą, priimtų ati
tinkamą nutarimą.

Atrodo, dėl techninių ir for
malių reikalavimų niekam ne
kyla abejonių, tačiau istorinio 
fakto įamžinimo pagrindimo bū
tinumą galima suprasti dvipras
miškai. Kodėl?

2000 m. spalio 9 d. TV “Polo
nia” laidoje Suvalkų sutarties 80- 
mečio proga Lenkijos istorikai 
prof. P Lossowski ir A. Ajnenkicl 
teigė, kad minėta sutartis - mažos 
reikšmės dokumentas. Tarptauti
nės teisės požiūriu ši sutartis kvali
fikuojama kaip preliminari taikos 
sutartis. Demarkacinė (Kerzono) 
linija tarp kovojančių šalių buvo

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

nustatyta tik ligi Merkinės, Varė
nos ir Bastūnų. Liniją už Bastūnų 
nutarta nustatyti vėliau, kadangi 
lenkai rengėsi išstumti raudonar
miečius. Iš tikrųjų šio tarpo jiems 
reikėjo planuojamai Vilniaus ope
racijai - apeiti demarkacijos liniją 
iš rytų. Šis taktinis manevras lenkų 
kariams pasisekė.

Diskusijos pabaigoje paaiškė
jo, kad Lenkija, kovodama su 
Raudonąja armija, esant progai iš
gelbėjo Lietuvą, kuriai garėsė ta
rybinės respublikos, priklausomos 
nuo Sovietų Rusijos, statusas. At
siranda ir Lietuvoje panašiai mąs
tančių istorikų, kurie linkę tokią 
argumentaciją pripažinti.

Atrodo, lenkų istorikai neap
siriko. 2000.XI.03 laikraštyje “Ga- 
zeta Wyborcza” red. Jacek J. Ko
mar straipsnyje “Mostai suartina” 
gen. Želigovskio “Vilniaus akci
jos” 80-mečio proga kalbina Lie
tuvos istoriką Praną Morkų, kuris 
galbūt ir atskleidžia “pažangiųjų” 
istorikų nuomonę. Jis teigia, kad 
Lietuvoje “Želigovskio akcija” pa
mažu užmirštama, vertinama kaip 
kažkoks konflikto “epizodas”. 
Mažėja taip pat visuomenės ir 
politinių elitų susidomėjimas, šioje 
srityje vyksta teigiami pakitimai.

Kaltinami tautininkai, kurie 
XIX š. ir po Pirmojo pasaulinio 
karo, atmesdami Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės tradicijas, 
kovojo dėl krikšto depolonizacijos. 
Netgi žinomas lietuvos poetas To
mas Venclova, karštas Lenkijos bi
čiulis, vartojo terminą, “lenkai 
okupantai”. Manoma, kad netru
kus, gerai pažinę tikrus “Želigovs
kio akcijos” planus, lietuviai su
pras jo intenciją ir padės suartinti 
tautas, - dėsto P. Morkus.

Ieškoma taip pat gerų Lie
tuvos mostų. Antai 1939 m. Lie
tuva atsisakė kartu su hitlerine 
Vokietija pulti Lenkiją, būta ir 
bendrų Lietuvos ir lenkų AK 
partizanų kovų su NKVD dali
niais, pvz. ties Varėna. Lietuvos 
santykiai su Lenkija ypač page
rėjo atgavus nepriklausomybę. 
Tačiau tai būtų europietiško 
masto politika.

Apibendrinus lenkų istorikų 
išdėstytas mintis, matyti žmonių 
sugebėjimas argumentuotai gin
ti savo poziciją. Kartais ne svar
būs faktai, o interesų suprati
mas, atkaklumas derybų metu 
duoda pageidautinų rezultatų.

Baigėsi žiauriausių karų, 
siaubingiausių totalitarinių sis
temų šimtmetis. Eina nauji de
mokratiniais pagrindais besivie
nijančios Europos laikai. Nega
lima užsidaryti kad ir kilniausių 
tradicijų kieme. Tačiau suderi
nus tautinio išlikimo aspektą su 
nauja ateitimi norėtųsi paklaus
ti, ko verta Suvalkų sutartis 
šiandien?

Daugelio suvalkiečių many
mu, šio istorinio fakto - Suval
kų sutarties pasirašymo 80-me
čio įamžinimas netrukdo plėtoti 
gerus kaimyninius santykius. 
Tai būtų paskutinis Lenkijos ir 
Lietuvos negarbingo “epizodo” 
akordas. Tuomet žmonių krau
jospūdis galbūt taptų normalus, 
ateitį pasitiktume su pasitikė
jimu ir viltimi, jog naujuose Eu
ropos namuose tautinės mažu
mos ras deramą vietą.

Kazimieras Baranauskas, 
“Suvalkietis”, Suvalkų lietuvių 

leidinys 2000.IV.24

Lietuvių tautai atkūrus ne
priklausomą Lietuvą 1990 me
tais, talkinant Lietuvos universi
tetų profesoriams ir lietuviškai 
studentijai, buvo atgaivinta Lie
tuvių studentų korporacija “Jū
ra”. Netrukus, po mano grįžimo 
į Kaliforniją, viskas sugriuvo. 
Atgaivinti nepadėjo gausiai 
iliustruota 563 psl. knyga Lietu
vių studentų korporacija “Jūra” 
Lietuvos universitetuose.

Dabar Lietuvoje stebime 
lietuviškos jūrininkystės ir laivy
no naikinimą, jaunimui ir visuo
menei tylint. Nėra “Jūra” kor
poracijos, nėra gynėjų. Tikiu 
netrukus lietuviškoje studentijo
je, vidurinėse mokyklose atsiras 
lietuviškiau galvojančių.

Buvęs Lietuvos Švietimo 
ministeris Juozas Tonkūnas yra 
pareiškęs: “Mūsų jūra - svarbie
ji ir didieji vartai į platųjį pasau
lį, tai Lietuvos plaučiai. Tai vie
na pačių vertingiausių mūsų 
brangenybių. Todėl akademinis 
jaunimas, būdamas visur jaut
rus, negali būti nejautrus, be 
abejo, yra ir bus jautrus savo jū
ros reikalams”.

Buvęs Lietuvos Susisiekimo 
ministeris Jokūbas Stanišauskis: 
“Mielas Kolega, Akademike! 
Tu nori, kad Lietuva amžinai 
būtų nepriklausoma. Bet ji ne
teks laisvės, jeigu bus atstumta 
nuo savo gaivintojos jūros. Tu 
nori, kad Tėvynė būtų turtinga.

Susitikimas su Kanados valdžios atstovais rengiant Kanados Baltiečių 
vakarą parlamento rūmuose. Iš kairės: Pramonės ministeris Brian 
Tobin, KLB vicepirmininkė Rūta Žilinskienė, parlamento narė latvių 
kilmės Sarmite Bulte, KLB pirm. Algis Vaičiūnas

Jauniems šauliams reikalinga pagalba
VYTAUTAS PEČIULIS

Ne kartą spaudoje buvo ra
šyta apie sodybą “Vaiko tėviš
kės namai” prie Marijampolės. 
Tai sodyba, kurioje randa prie
glaudą apleisti Lietuvos vaikai 
ir našlaičiai. Sodybą savo gimti
nėje įsteigė monsinjoras Vytau
tas Kazlauskas. Jo rūpesčiu iš 
gaunamų aukų statomi namai, 
kuriuose sudaroma šeimyniška 
aplinka vaikams, jos neturintiems 
savoje šeimoje. Ten stengiamasi 
paruošti jaunimą savarankiškam 
gyvenimui, išauginti dorus ir 
sąžiningus Lietuvos gyventojus.

Lietuvos šaulių sąjungos va
dovybė pradėjo lankyti mokyk
las, norėdami supažindinti jau
nimą su šauliška veikla ir nuro
dyti būdus pasitarnauti tėvynei. 
Stodami į šaulių organizaciją, į 
jaunų šaulių gretas bei dalyvau
dami šauliškoje veikloje, pasi
ruošia karinei tarnybai. Atėjus 
šaukiamajam amžiui, jaunuoliai 
būna susipažinę su kariška tvar
ka ir pareigingumu bei ginkluo
te. Vasaros metu, kai mokyklo
se būna atostogų metas, jauni 
šauliai dalyvauja stovyklose ir 
kartu su patyrusiais šauliais at
lieka užsiėmimus gamtoje bei 
kariuomenės poligonuose.

Jaunųjų šaulių vadai aplan
ko karo akademiją, kur gauna 
informacijas kokiomis sąlygo
mis priimami kariūnai, siekian

Jaunieji šauliai iš “Vaiko tėviškės namų” atlieka šaulio priesaiką Marijampolėje iškilmių metu
Nuotr. E. Žeižienės

Bet ji skurs ir vargs, jeigu nesi
naudos visos žmonijos turtų šal
tiniu jūra. Tu nori ir dirbi, kad 
Lietuva spindėtų Pabaltijy kul
tūros spinduliais, lyg tas mūsų 
gintaro brilijantas ant lietuvai
tės kaklo. Bet ji bus svetimųjų 
nustelbta, jeigu liks išstumta iš 
pažangos ir gerovės kelio - jū
ros. Atmink tai visuomet!

Mano šiems teigimams geo
grafija ir istorija duoda iškalbin
giausių įrodymų. Lietuvos impe
rija, apėmusi 1,000,000 kvadra
tinių kilometrų plotą, tragiškai 
žuvo, netekusi tik 100 km pajū
rio. Dėl to kas valdo žemumo 
žiotis, tas valdo visos Lietuvos 
likimą”.

Kas buvo “Jūros” korpora
cija, aprašiau minėtoje knygoje, 
kalbėjau Lietuvos universitetuo
se, radijuje, filmuose, spaudoje.

Turėtus duomenis apie “Jū
ros” korp! perleidžiu Lietuvos 
Mokslų akademijos bibliotekai, 
Žygimantų g. 1-8, Vilnius 2632, 
Lietuva. Tikiu, atsiras jaunuo
lių, gal ir vyresnių, norinčių at
gaivinti minėtą studentijos vie
netą visos lietuvių tautos labui. 
Norintiems visad mielai tal
kinsiu.

Gero vėjo! Pagarbiai Jūsų - 
Algirdas Gustaitis, 

7944 W. 4 Street, 
Los Angeles, C A 90048, USA 

2001 gegužės 10 d.

tys karininko laipsnio. Jaunimo 
susidomėjimas šauliška veikla 
yra didelis. Ne visi priimami į 
šaulių organizaciją, nes neuž
tenka lėšų aprūpinti uniformo
mis. Esant sunkiai ekonominei 
būklei, trūksta lėšų aprangai, o 
jaunimas neturi pinigų ją įsitai
syti. Gaunama nemažai labda
ros siuntų, bet ir tai nepatenki
na paklausos.

Apsilankius “Vaiko tėviškės 
namai” sodyboje Lietuvos šau
lių sąjungos vadui, įsisteigė jau
nų šaulių būrys. Vadovybės rū
pestis - kaip juos aprūpinti uni
formomis. Kuopoje yra 30 jau
nuolių, kuriems reikalinga pa- 
gelba. Kreipiamasi jų vardu į iš
eivijos šaulius ir asmenis, pri
jaučiančius šauliškai veiklai. Už
simota pradėti lėšų vajų. Viena 
uniforma (kelnės, marškiniai, 
švarkas, kepurė, ženklai) kai
nuoja 320 litų, arti 130 dolerių. 
Todėl kreipiamasi į šaulius, bu
vusius šaulius ir šauliškai veiklai 
pritariančius tautiečius išeivijoje 
skirti pagal išgales auką šiam 
tikslui. Asmenys, paskyrė auką 
vienai uniformai, bus garbės au
kotojais, įrašyti į būrio rėmėjų 
sąrašą.

Visais reikalais kreiptis į 
Vytautą Pečiulį (9 Spencely 
Court, Weston, Ont. M9P 1N4, 
Canada). Daugiau informacijų 
galima gauti paskambinant tele
fonu 416-247-2221.

Estuos nepriklausomybės šventėje Argentinos sostinėje Buenos Aires mieste. Iš dešinės: dr. Jonas M. 
Daujotas - naujasis Lietuvos garbės konsulas Argentinoje, Enrikas Patejūnas - pramonininkas, Peet Pul- 
lisaar - Estuos garbės konsulas Argentinoje, Artūras Mičiūdas - Lietuvos informacijos biuro Argentinoje di
rektorius, Julius Mičiūdas - ALOS tarybos ir Lietuvių centro pirmininkas Nuotr. Info-biuro

Lietuvos dvasininkai ir KGB voratinklis
Nauji duomenys, rasti sovietiniuose archyvuose, atskleidžiantys dvasininkų prievartavimą

HENRIKAS KUDREIKIS

Ilgokai Lietuvos spaudoje 
pasigedome šia tema straipsnių. 
“Naujasis židinys - Aidai” 2001 
m. 4 nr. išspausdino net tris. 
Vysk. Jonas Kauneckas rašo: 
“Netinka man toji tema ir, man 
regis, niekam nereikalinga”. Vis 
dėlto jis šia tema parašė 5 pus
lapius. Jo ir kun. Vaclovo Aliu
lio, MIC, straipsniai pagrįsti 
daugiausia atsiminimais. Abu 
bando šią temą nustumti už
marštin. Vysk. J. Kauneckas 
mano, kad reikia išsivaduoti iš 
baimės. Kun. V. Aliulis tvirtina, 
kad dvasininkai yra žmonės - 
kilnūs ir silpni. Buvo pasiauko
jusių didvyrių, buvo ir negarbin
gai pataikavusių.

Trečias šio numerio straips
nis, parašytas pasauliečio isto
riko Arūno Streikaus ne tik įdo
mus, bet ir giliai sukrečiantis.

Vyskupai ir valdytojai
Karą prieš religiją sovietų 

Saugumas pradėjo 1941 m. Ta
čiau dėl karo jų planai ir liko tik 
planais. 1944 m. rugsėjo 4 d. 
LSSR Saugumo komisaras 
Aleksandras Guzevičius pasira
šė nurodymą NKGB miestų ir 
apskričių skyrių viršininkams, 
kuriame pagrindinio darbo tarp 
dvasininkų baras turi būti Kata
likų Bažnyčios vadovų apdoroji
mas, stengiantis juos pajungti 
sovietinei įtakai. 1945-6 m. ban
dyta verbuoti beveik visus Lie
tuvoje likusius vyskupus. Buvo 
panaudoti įvairūs spaudimo bū
dai. Vilniaus arkivyskupui Me
čislovui Reiniui už sutikimą 
bendradarbiauti žadėta paleisti 
iš kalinimo ir tremties vietų arti
mus jo giminaičius. Telšių vys
kupui Vincentui Borisevičiui 
grasinta kalėjimu dėl ryšių su 
partizanais.

Palenkti Kauno arkivysku
pijos valdytoją prel. Stanislovą 
Jokubauskį buvo atsiųstas iš Si
biro tapęs KGB agentu “Kuo
du” žymus nepriklausomybės 
laikų veikėjas kun. Vladas Mi
ronas. Prel. S. Jokubauskis pasi
žadėjo pasirašyti kreipimąsi į 
kunigus ir tikinčiuosius, ragi
nantį nutraukti ginkluotą pasi
priešinimą. Nuolatinių įsiparei
gojimų Saugumui jis atsisakė. 
Visi kiti verbuoti Bažnyčios hie- 
rarchai atsilaikė ir nepabijojo 
KGB grasinimų. Bausmės buvo 
negailestingos, nes 1947 m. vi
durio Lietuvoje liko tik vienas 
vyskupas.

1947 m. pradžioje neaiškio
mis aplinkybėmis mirė prel. S. 
Jokubauskis. Liko laisva Kauno 
arkivyskupo vieta. Ši vieta MGB 
buvo labai svarbi. Tam jie ruo

šėsi jau 1946 m. Užverbuotas 
Kauno kapitulos garbės kan. 
Juozas Stankevičius (agento sla
pyvardis “Neris”). Elgdamasis 
pagal su emgebistais suderintą 
planą, t.y. stengdamasis pasiro
dyti griežtas ir moraliai neprie
kaištingas dvasininkas, užduotį 
kan. J. Stankevičius atliko sėk
mingai. Padedamas MGB ir 
RKRT įgaliotinio 1949 m. jis ta
po ir Vilkaviškio bei Kaišiado
rių vyskupijų kapituliniu vikaru.

Nuo 1949 m. pabaigos Tel
šių vyskupijos valdytoju paskir
tas kan. Petras Maželis, taip pat 
užverbuotas MGB (agento sla- 
pyvarde “Petraitis”). Iki tol Tel
šių vyskupiją valdė kan. Justinas 
Juodaitis, užverbuotas 1945 m. 
(agento slapyvardis “Telšiškis”). 
Anot čekistų, jis pranešinėjo 
niekam vertas žinias arba dezin
formaciją, todėl suimtas ir nu
teistas 25-riems metams į gu
lagus.

Taigi jau nuo 1950 m. be
veik visas Lietuvos bažnytines 
provincijas valdė Saugumo 
kontroliuojami užverbuoti as
menys.

Kan. J. Stankevičius Kauno 
arkivyskupijos valdytoju išbuvo 
iki 1965 m. Šis Lietuvos Bažny
čios laikotarpis ir vadinamas 
kan. Stankevičiaus epocha. Vi
sos Bažnyčios Lietuvoje veiki
mo sąlygos priklausė nuo jo 
santykių su sovietų valdžia. 
Kan. J. Stankevičius viešai pri
tarė režimo vykdomai politikai 
ir padėjo įgyvendinti, aktyviai 
dalyvavo užsienio politikos rė
mime, įvairiais būdais bandė su
laikyti ginkluotą pasipriešinimą. 
Tiesa, galima pridėti, kad jis ne
teisino (nors ir nepasmerkė) 
masinių trėmimų. Kitas kan. J. 
Stankevičiaus bruožas - stalinis
tinė pažiūra į Romos kuriją ir 
katalikų išeiviją. Savo aplinkraš
čiuose kunigams reikalavo lai
kytis sovietų valdžios draudimo 
katechizuoti vaikus.

Sovietų Saugumas savo 
agentais 100% nepasitikėjo. 
1949 m. jo darbo kabineto tele
fone buvo įmontuotas slaptas 
pasiklausymo prietaisas. Septin
to dešimtmečio viduryje kan. J. 
Stankevičiaus karjera nutrūko, 
nes galutinai paaiškėjo, jog Va
tikanas neskirs jo vyskupu.

Kunigų prievartavimas
Neliko pamiršti ir eiliniai 

kunigai. LSSR MGB skyrius 
“O” kontroliavo tikinčiųjų veik
lą ir 1948 m. sausio mėn. turėjo 
142 agentus, kurie sekė katalikų 
dvasininkus. 57 agentai buvo 
patys kunigai.

Straipsnio autorius pažymi, 
kad užverbuotų kunigų skaičius 
nebuvo didelis: iš viso iš 899 ku
nigų 1956 m. buvo užverbuoti 
60. Vėliau valdžia sušvelnėjo, 
todėl pradėta naudoti karjeriz
mo ar moralinio kompromitavi
mo būdai. Taip užverbuoti ku
nigai buvo patikimesni už palū
žusius dėl bausmės baimės. So
vietų Saugumas naudodavo ne
tik jiems žinomus tikrus mora

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,o.i.s...oli.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

liai abejotino elgesio faktus, bet 
ir neretai patys “sukurdavo”. 
Čia tenka prisiminti kun. 
Zdebskio atvejį.

Vienintelei tuo metu Lietu
voje veikusiai kunigų seminari
jai sovietų Saugumas taip pat 
skyrė daug dėmesio. Sovietų 
puoselėtas idealas, kad ji rengtų 
tik ištikimus valdžiai ir menkai 
pasirengusius ar netinkamus 
kunigystei ganytojus, buvo blo
gai maskuojama paslaptis. Bol
ševikams nesisekė verbuoti 
agentus klierikų tarpe. 1955 m. 
seminarijoje buvo tik 3 užver
buoti agentai. Bet tarp dėstyto
jų jau buvo 4 MGB agentai. Se
minarijos rektorius kan. Kazi
mieras Žitkus (agentas slapy
vardžiu “Radeikis”).

1970-1980 m. visų vyskupijų 
ir seminarijos vadovybės pri
klausė MGB agentūriniam tink
lui. 1959 m. Romon studijuoti 
buvo pasiųsti kunigai Viktoras 
Butkus ir Romualdas Krikščiū
nas, abu MGB agentai (pirmas 
slapyvardžiu “Pušis”, antras 
“Saulė”). Kun. V. Butkus 1989 
m. tapo kunigų seminarijos rek
toriumi, o kun. R. Krikščiūnas 
1978 m. - Panevėžio vyskupijos 
apaštaliniu administratoriumi. 
Kun. R. Krikščiūną užverbavo 
1950 m. stojant seminarijon. Jis 
pranešinėjo apie savo dėstytojus 
Augustiną Vaitiekaitį ir Praną 
Kuraitį. Juos suėmė 1952 m.

1965 m. vyskupu įšventintas 
Juozas Matulaitis-Labukas jau 
1959 m. pasirašė raštą, kad pa
laikys ryšius su MGB pareigū
nais. Vėliau įjungtas į oficialų 
agentų sąrašą (agento slapyvar
dis “Daktaras”). IV-to Vatikano 
II susirinkimo metu prelato titulą 
gavęs Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas Česlovas Krivaitis 
(agento slapyvardis “Gediminas”) 
ir Kaišiadorių vyskupijos valdy
tojas Povilas Bakšys (slapyvardis 
“Putinas”) buvo MGB agentai.

Vyskupas Labukas užėmė 
kan. J. Stankevičiaus vietą. Jis 
puikiai tiko šiam vaidmeniui, nes 
Stalino laikais praleido 10 metų 
gulaguose, turėjo gerus santykius 
su didelį autoritetą turėjusiu vysk. 
Teofilių Matulioniu.

Straipsnio autorius pažymi, 
kad anksčiau užverbuoti dvasi
ninkai per ilgesnį laiką praras
davo aplinkinių pasitikėjimą ir 
negalėdavo tinkamai atlikti 
MGB jiems keliamų užduočių.

1980-1990 m. pradžioje jau 
metami šalin susikompromitavę 
iki šiol svarbiais laikyti agentai. 
Iš Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojų atsistatydino prel. Č. Kri
vaitis, vysk. R. Krikščiūnas nete
ko Panevėžio vyskupijos admi
nistratoriaus teisių. 1979 m. mi
rė vysk. Labukas.

“Iš Bažnyčios tačiau neišva
lytos besidraikančio ankstes
niais dešimtmečiais verpto vora
tinklio atplaišos dar ilgai kels 
prieštaringų jausmų” - rašo 
Arūnas Streikus.

Atrodo, kad autorius para
šys ateityje šia tema daugiau.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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“Amerikos lietuvio” gimtadienis
Norintiems įvaikinti iš Lietuvos

EDVARDAS ŠULAITIS

2001 m. gegužės 5 d. “Ame
rikos lietuvio” savaitraštis at
šventė savo pirmąjį gimtadienį, 
išleisdamas 53-jį numerį (2000 
m. gegužės 5 d. pasirodęs nau
jas laikraštis vadinosi tik “Lietu
viu”, o nuo antrojo numerio 
pasivadino dabartiniu vardu).

Šio laikraščio sumanytojas, 
redaktorius ir leidėjas, ne taip 
seniai iš Lietuvos atvykęs jaunas 
vyras - Bronius Abrutis, (Lietu
voje užsiėmęs laikraščio leidy
ba) tokiais žodžiais tada kreipė
si į skaitytojus:

“Šiandien mes žengiame 
pirmąjį žingsnį į jūsų namus, 
įstaigas, parduotuves. Norime 
tapti jūsų pagalbininku ir drau
gu. Mūsų tikslas - suteikti jums 
kuo daugiau informacijos bet 
kuria tema iš Lietuvos ir iš viso 
pasaulio. Tikimės, kad naujasis 
leidinys sudomins visus lietuvius”.

Šio pirmojo numerio visą ti
ražą pats leidėjas išdalino Cice
re prie Mortono gimnazijos, kur 
ten vyko nauja Čikagos lietuvių 
operos kolektyvo premjera. Pa
mažu pradėjo ateiti prenumera
tos, o kiti tautiečiai jį pirko pa
vieniais egzemplioriais. Ir štai po 
metų laiko šio naujojo sa
vaitraščio jau spausdinama dau
giau kaip tūkstantis egzempliorių.

Sunki buvo šio laikraščio 
pradžia - kurį laiką jame darba
vosi tik pats leidėjas B. Abrutis, 
būdamas ir vieninteliu jo redak
toriumi. Kiek vėliau į redakcijos 
kolektyvą įsijungė Regina Orai- 
tė, Edvardas Šulaitis, Eglė Mer
kytė, Vaiva Ragauskaitė. Pir
mosios dvi žurnalistės jau spėjo 
įsidarbinti kitur, tačiau likusieji 
dar vis veža nelengvą redagavi
mo ir leidimo darbą.

Šiandien “AL” yra vieninte
lis privatus žmogaus leidžiamas 
lietuviškas laikraštis Š. Ameri
koje. Jis yra savotiškas uniku
mas - neturi redakcijos bei ad
ministracijos atskirų patalpų. Jis 
yra įsikūręs privačiame leidėjo 
ir redaktoriaus bute. Taigi šio 
laikraščio leidimo “virtuvė” yra 
visai prie pat buto virtuvės. Pats 
leidėjas ir redaktorius turi dar 
kitą darbą - prižiūri mažametį 
savo sūnelį, o taip pat ir ne ką 
didesnę kaimynų mergaitę. Jo 
žmona - Sandra Tamašuitytė 
turi uždirbti šeimai pinigus, o 
grįžusi iš darbo - dar tvarkyti 
laikraščio prenumeratos reika
lus ir gelbėti tekstų surinkime. 
Taigi šiame laikraštyje nėra nė 
vieno žmogaus, kuris galėtų prie 
laikraščio leidimo dirbti pasto
viai. Kai kurie iš redakcijos ne

ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS

Vienišoje saloje
Visą gyvenimą gyvenau vienišoje saloje, 
Apsuptas lietų ir vėjų.
Bet gyvenant joje mane gaubė ramybė 
Ir mano ilgesingos svajonės.
Taip pamylėjau salos ramybę ir tylą.
Ir nesigailiu dabar, 
Gyvenimui praėjus, 
Vienišą salą mylėjęs.

Upė
Gyvenimas, kaip upė bėga, 
Į vandenyną nešdama manas mintis. 
Pakrantėj lieka vieniši žilvičiai,
Ir aš nerandu kelio grįžti į gimtus namus.

Išeinant
Atsisveikinant su gyvenimu 
Nedaug kas palieka:
Kelios varpinės
Ir vienišos bažnyčios bokštas
Arba kapinės ant kalvos,
Kurias naktimis lanko tik vaiduokliai.
Lieka taip pat neišspausdinti jaunystės 
eilėraščiai.
Lieka ankstyva meilė, 
Palaidota po liepom.
Lieka Lietuvos partizanai, 
Užkasti pelkynuos.

Gyvenimas
Gyvenimas - tai burė okeane - 
Sumirguliuoja ir tolybėje pranyksta, - 
Ir taip praėję dienos nesugrįžta.
Palieka tik numirusio mėnulio tuščias lankas.

Ant vandenyno kranto 
Gyvenimas. Ir vandenynas.
Jo bangos šniokšdamos vis nuolatos paviršiun 
kyla.
Aš sėdžiu vienišas pakrantėj, 
Mylėdamas ir ūžesį ir tylą.

Pavasario paukščiai
Nors jau ir žydi parkuose pavasarinės gėlės, 
Bet mano širdyje sunku ir neramu.
Galbūt todėl, kad jau gyvenimas praėjo, 
Ir džiaugsmo paukščiai aplenkė manus 

namus.

Pavasario lietus
Lietaus lašai į mano širdį krenta. 
Tolybėj dunkso bandantys miškai. 
O aš einu pavasario pakrante, 
Ir nežinau, kur baigias jo keliai.

Poezija
Poezija, tartum jauna mergaitė, 
Nueinanti pavasario alėjom. 
Ją lydi saulė ir pražydęs vėjas, 
Iš tolimų šalių atėjęs.
Bet rudeniui artėjant, 
Ir vėl ji iškeliauja
Į tolimus nežinomus kraštus.
Palieka vien tik lygumos numirę, 
Ir vėjas, žarstantis gelvus lapus.

Žalia naktis
Žalioj nakty ramūs medžiai, 
Pakrantėj tvenkinio sustoję, 
Sapnuoja tolimas žvaigždes. 
Toli už horizonto loja šunys.
Dangun suspindus! aušrinė 
Jau sveikina atbundančias girias.

Epilogas
Surinkau pavasarius, žalias girias ir vėją, 
Ir savo širdin įrašiau.
Kadaise aš vaikystėj juos labai mylėjau,
Nors dabar senatvėj apie juos daugiau 

neberašau.
Bet vis dėlto savoj širdyje
Juos visus kasdieną vis matau.
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gauna jokio atlyginimo.
Tik tokiomis sąlygomis laik

raštis iki šiol gali pasirodyti. Jo 
likimas, žinoma, nėra užtikrin
tas. Beje, šis savaitraštis yra vie
nintelis Š. Amerikoje, kuris pre
numeratoriams yra siuntinėja
mas pirma pašto klase. Reikėjo 
šiek tiek apkarpyti laikraščio 
kraštus, norint išlaikyti minima
lų svorį, kad būtų galima vieną 
egzempliorių siuntinėti už 34 
centus. Dabar yra galvojama di
dinti laikraščio puslapių skaičių 
(iš 8 iki dvylikos), tačiau susidu
riama su svoriu, nes tada rei
kėtų paštui už vieno egzemplio
riaus persiuntimą mokėti jau 55 
centus. O prie dabartinio pašto 
patarnavimo pasikliauti pigesne 
antra klase negalima, nes į toli
mesnes vietas tokios siuntos ke
liauja 2-3 savaites.

Beje, daugiau kaip pusė šio 
naujojo savitraščio skaitytojų 
yra naujai iš Lietuvos atvykusie
ji tautiečiai. Tad ir dauguma 
medžiagos bei skelbimų yra 
jiems skirti. Tačiau jame vietos 
randa įvairios temos, liečiančios 
platų interesų lauką. Laikraštis 
nė vieno neskirsto į “mes” ir 
“jūs”. Tai toks yra šio leidinio 
leidėjo credo.

Br. Abrutis į ateitį vis žiūri 
optimistiškai. Jo akiratyje - 
gausūs naujieji ateiviai iš Lietu
vos, kurių eilės vis didėja. Tai 
vis skaitytojai, kuriuos jis nori 
įtraukti į lietuvišką šeimą. Jis 
stengiasi, kad ir šie naujieji, 
skaitydami laikraštį, sužinotų 
apie Čikagoje, jos apylinkėse ir 
kitur vykstančią lietuvių veiklą, 
šio krašto lietuvių problemas ir 
taip palaikytų ryšį su savo tau
tiečiais net ir gyvendami sveti
mame krašte.

Pirmasis “AL” gimtadienis 
bus paminėtas gegužės 27 d. 
Pasaulio lietuvių centre ir prie 
jo esančiame sodelyje. Čia tą 
dieną nuo 12 valandos, tuoj pat 
po pamaldų Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje 
prasidės gegužinė, kurios metu 
įvyks ir trumpas sukakties pami
nėjimas.

Programoje dalyvaus: Algi
mantas Barniškis su savo an
sambliu, “Čikagos aidai” (Artū
ras Blažukas ir Povilas Strolia), 
Arūno Augustaičio muzikos gru
pė, muzikantas ir solistas Virgis 
Švabas bei kiti. Žada būti lie
tuviško maisto ir kitų pramogų.

Į “AL” redakciją bei admi
nistraciją kreiptis šiuo adresu: 
7349 W. 55lh Place, Summit, IL 
60501, tel. ir faksas - 708 594- 
2586.

Vaizdas iš Ontario provincyos Muskoka - Algonquin parko Nuotr. R. S. Jonaitienės

Kiekvienas partizanas - ištisas romanas
Šešių Žemaitijos partizanų veikla ir likimas

JUOZAS VITĖNAS

Pasinaudodama išlikusiais 
užrašais ir dar gyvų partizanų 
atsiminimais. Janina Semaškai- 
tė parengė pasakojimą “Priesai
ka” apie šešis Žemaitijos parti
zanus. Didžioji knygos dalis (5- 
168 psl.) skirta JONUI SE- 
MAŠKAI-LIEPAI, kuris 1930 
m. baigė Karo mokyklą Kaune 
ir buvo paskirtas į DLK Gedi
mino pulką Ukmergėje. 1940 m. 
sovietams okupavus Lietuvą, ar
dant jos kariuomenę, jis slaps
tėsi.

Atėję vokiečiai siūlė jam 
tarnauti jų pajėgose, bet jis atsi
sakė. Steigiant savisaugos dali
nius, jis buvo paskirtas septinto 
bataliono kuopos vadu. 1941 m. 
jo batalionas pasiųstas prie Do
no upės, o sekančiais metais da
lyvavo kautynėse prie Stalingra
do. Prasimušęs iš apsupimo su 
dalim savo vyrų grįžo į Lietuvą, 
bet netrukus buvo įsakyta vykti į 
šiaurės frontą prie Ladogos eže
ro ir pakeisti 13-to bataliono 
vadą.

Iš ten jo batalionas buvo 
perkeltas į Kuršą, kur, artėjant 
rusams, jis su keliais bendražy
giais pasitraukė į Lietuvą, pasie
kė Varnius ir pasivadinęs Liepa 
įsijungė į partizanus, kurie tuo
met veikė kaip Lietuvos laisvės 
armija.

Netrukus susitiko su kpt. J. 
Noreika - gen. Vėtra, kuris jam 
pasiūlė vadovauti Žemaičių le
gionui. 1946 m. kovo 12 d. parti

zanų būriai gavo gen. Vėtros 
pasirašytą atsišaukimą į tautą 
ruoštis ginkluotam sukilimui. 
Taip pat buvo parengtas “Lietu
vių tautos atsišaukimas į laisvą
sias pasaulio tautas” ir bandyta 
jį pasiųsti į Vakarus per Ameri
kos ambasadą, bet ambasados 
pareigūnas atsisakė jį priimti. 
(81 psl.)

1946 m. kovo 16 d. KGB 
agentai padarė kratą Lietuvos 
tautinės tarybos (LTT) narės 
Onos Lukauskaitės-Poškienės 
bute, kur buvo paimti LTT ir 
karinės vadovybės dokumentai. 
Sekantį mėnesį buvo suimti 32 
Žemaičių legiono nariai - vadai, 
ryšininkai, štabo pareigūnai.

Semaška-Liepa buvo suim
tas balandžio 15 d. (85 psl.). Jo 
teismas įvyko Telšių teatro salė
je 1946 m. spalio 13 d. Mirties 
bausmė sušaudant buvo pagal 
Saugumo dokumentus įvykdyta 
1947 m. sausio 21 d., bet pagal 
1997 m. lapkričio 20 d. medici
nos ekspertizę jis buvo kirviu 
užkapotas (134 psl.).

Bronių Butėną sovietų oku
pacija užklupo bebaigiant Karo 
mokyklą Kaupe. Sovietų ultima
tumo metu jis atliko praktiką 
ryšių batalione, kuris 1941 m. 
gegužės mėn. buvo staiga išsiųs
tas į Varėnos poligoną, kur, se
kantį mėnesį kilus karui, buvo 
įsakyta trauktis į rytus. Butėnas 
pabėgo, ir netrukus pateko į vo
kiečių rankas, kurie jam leido 
prisijungti prie lietuvių dalinių 
Kaune. Taip jis pateko į septin
tą lietuvių savisaugos batalioną, 
kuriam vėliau vadovavo kpt. J. 
Semaška.

1942 m. per Velykas jo ba
talionas buvo išsiųstas į Ukrainą 
ir netrukus atsirado prie Stalin
grado. Prasilaužęs iš apsupimo, 
Butėnas atvyko į Kauną, kur ne
trukus buvo sudarytas naujas 
pulkas ir pasiųstas į Rytų Lietu
vą kovoti su sovietų partizanais. 
Artėjant fronui, Butėno batalio
nas buvo grąžintas į Kauną ir iš 
trijų batalionų buvo sudarytas 
Pirmasis Lietuvos pėstininkų 
pulkas (190 psl.). Tačiau netru
kus vokiečiai jį nuginklavo, ka
rius aprengė vokiečių uniformo
mis ir išsiuntė į Vokietiją, kur 
jie pateko į amerikiečių rankas, 
o tie juos atidavė rusams, kurie 
juos nugabeno į Armėniją. Ten 
jie kasė žemines, dirbo laukuose 
ir buvo tardomi. Pagaliau palei
do, ir Butėnas 1946 m. lapkričio 
10 d. grįžo į Kauną, gavo darbą, 
bet 1950 m. sausio 30 d. buvo 
vėl suimtas, po tardymo birželio 
30 d. nuteistas 25 metams lais
vės atėmimo ir išvežtas į Rusi- 
novo lagerį. Po Stalino mirties 
jis padavė skundą, kad neteisin
gai nuteistas, buvo perkeltas į 
Mordovijos lagerį, kur jo byla 
buvo peržiūrėta. Jis po šešerių 
metų kalinimo buvo paleistas ir 
grįžo į Lietuvą.

Zigmas Daulenskis 1942 m. 
lankė gimnaziją Kretingoje ir 
dažnai nuvykdavo į Vokietiją, iš 
kur partizanams atveždavo 
ginklų. Tuo metu Kretingoje 
veikė didelis Lietuvos laisvės ar
mijos būrys ir jis 1943 m. pa
siuntė Daulenskį į žvalgybos 
mokyklą Vokietijoje, kur jis 
šaudymo varžybose laimėjo ant
rą vietą ir kaip dovaną gavo si
dabrinę kulką. Įsijungė į parti
zanus kaip žvalgas ir pasivadino 
Sidabrine kulka.

Plateliuose įvykusiame LLA 
vadų suvažiavime buvo aptarta 

partizanų žvalgų taktika: veikti 
pavieniui ar grupėmis. Daulens
kis pasisakė už pavienių veiklą 
ir buvo paskirtas į Telšius, kur 
suorganizavo pogrindį. Tuo me
tu iš lėktuvo buvo nuleista 
Adolfo Kubiliaus parašiutinin
kų grupė, kuri įsteigė Žemaičių 
legiono štabą (209 psl.). Šiam 
štabui žlugus, Daulenskis ėmė 
veikti savarankiškai: suorgani
zavo tris žvalgų būrius, kurie su
darė kuopą.

Liepojos fronte vokiečiams 
kapituliavus, į Plungę atvyko 
mjr. J. Semaška-Liepa. Buvo 
įsteigtas naujas Žemaičių legio
no štabas. Daujenskis paskirtas 
Telšių kuopos vadu (214 psl.). 
1945 m. rudenį jis nuvyko į Tel
šius ir buvo NKVD suimtas, nu
teistas 10 m. lagerio ir 5 metams 
tremties, išvežtas į Uchtos, iš 
ten į Intos lagerį. Po Stalino 
mirties nelegaliai grįžo į Lietu
vą, bet negalėjo gauti darbo. 
Netekęs kantrybės, parašė į 
Maskvą, kad jei neduos darbo, 
jis vėl grįš į mišką. Tuomet buvo 
įregistruotas, kurį laiką dirbo 
Kintų kultūros namuose, bet 
Saugumas jį ir toliau persekiojo.

Steponas Grybauskas, mo
kydamasis Telšių gimnazijoje, 
lankydavosi pas pik. P. Budraitį, 
kuris jam pasiūlė įsijungti į Lie
tuvos laisvės armiją. Kad galėtų 
jai padėti ir turėtų dokumentus, 
jis įstojo į Reicho darbo tarny
bą (298 psl), bet netrukus gavo 
įsakymą vykti į Vokietiją. Ėmė 
slapstytis. 1944 m. įstojo į gen. 
•Plechavičiaus organizuojamą 
Vietinę rinktinę, kuriai išsisklai
džius atsidūrė Platelių miš
kuose.

Baigiantis karui, partizanai 
būrėsi apie Žarėnus, gyveno 
drėgnuose bunkeriuose. Gry
bauskas susirgo, gydėsi apsisto
jęs pas kleboną netoli Plungės, 
kur jis buvo suimtas ir nuvežtas 
į Telšius ir ten su kitais uždary
tas buvusioje sinagogoje. Iš jos 
išsilaužė ir su H. Petkevičiumi 
nuėjo į Plungę (252 psl.).

Tuomet Žemaičių legiono 
štabo pagrindinis bunkeris buvo 
Skirpsčiuose. 1945 m. pavasarį 
štabas buvo sunaikintas, tačiau 
išlikę toliau veikė Kunigaikšti- 
nės miškuose, kur atvyko mjr. J. 
Semašką ir perėmė legiono va
dovavimą, patarė partizanams 
legalizuotis (262 psl.). Grybaus
kas paklausė. Jam legalizuotis 
buvo lengviau, nes jis jau buvo 
žinomas sportininkas. Klaipė
dos krepšininkai jam pasiūlė
žaisti jų komandoje, dirbti tre
neriu. Jis suliko, bet ryšių su 

' (Nukelta j 7-tą psl.)

Dalis Toronto lituanistinių kursų moksleivių tautinių mokyklų 
susitikime Don Bosco mokykloje. Iš kairės I eilėje: V. Paulionytė, J. 
Smailytė, A. Valaitytė, L. Puterytė, V. Pečiulytė; II eilėje D. Šileika, L. 
Bražukaitė, S. Dziengo, R. Samonytė Nuotr. N. Benotienės

Toronto lituanistinių kursų moksleivių dalis tautinių mokyklų susitikime Don Bosco mokykloje. Iš kairės: A. 
Rusinaitė, J. Smailytė, A. Benotaitė, V. Paulionytė, A. Vaičiūnas, E. Stravinskaitė, T. Kuras, J. Sondaitė

Nuotr. N. Benotienės

Mielas skaitytojau, jeigu bu
vote paveiktas straipsnių, apra
šančių Lietuvos našlaičių gy
venimą, jeigu buvote sugraudin
tas liūdnų, jaunų veidelių, gai
liai žvelgiančių iš nuotraukų, 
jeigu neradote sau vietos na
muose paskaitęs aprašymus 
apie gyvenančius šiukšlynuose, 
paliktus be priežiūros, alkanus, 
pelių apgraužtus, kankinamus, 
sužalotus, nužudytus, sudegu
sius, paliktus sušalti, parduoda
mus vaikus, ir, jeigu esate vie
nas iš tokių skaitytojų, kuris no
ri ne tik tokius straipsnius pa
skaitęs padūsauti ir padejuoti, 
bet nori kaip nors padėti Lietu
vos našlaičiams, - šis draugiškas 
perspėjimas skirtas jums. Jeigu 
nuspręsite šelpti našlaičius Lie
tuvoje pinigais per tokias labda
ros organizacijas, kaip “Lietu
vos našlaičių globa”, kuri tiesio- , 
giai (o ne per valstybines įstai
gas) parūpina labiausiai vargs
tančių šeimų vaikams šiltus pie
tus mokykloje, batus ar sąsiuvi
nius ir 1.1., tai tikrai labai pa
lengvinsi! labiausiai likimo nu
skriaustų žmonių dalią.

Bet, jeigu skaityti straipsniai 
ir matytos nuotraukos paskatins 
jus žengti “didesnį žingsnį” ir 
pasiūlysit Lietuvos našlaičiams 
ne tik pinigų, bet ir savo namus, 
tėvus, išsilavinimą, pasiūlysit da
lintis viskuo, ką patys turite, - 
būsite labai nustebinti, kad jūsų 
pagalbos Lietuvos biurokratams 
nereikia. Taigi, mielas skaityto
jau, kad nebūtumėte nemalo
niai nustebintas po kelių metų 
laukimo, sugaišimo laiko, vėjais 
išleistų pinigų, nesijaustumėt iš
trūkęs iš “biurokratinės maši
nos” kaip jaučiasi ištrūkęs iš va
nago nagų aplamdytas ir suluo
šintas viščiukas, pateiksime šia
me straipsnyje faktus apie Lie
tuvos našlaičius, kuriuos gavau 
iš Lietuvos įvaikinimo tarnybos 
prie socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos direktorės Gied
rės Žentelytės 2001.IV.04. Ci
tuoju:

Įvaikintų vaikų skaičius Lie
tuvoje mažėja, nes paskutiniai
siais metais lietuviai daugiau ėmė 
globoti vaikus, o ne įvaikinti. 
Praėjusiais metais sumažėjo ir 
užsienio valstybių piliečių įvai
kintų vaikų skaičius, bet tai lėmė 
objektyvios priežastys. Viena iš jų 
- nuo 2000.11.28 iki 2000. VIII.01 
įvaikinimas užsienio valstybių pi
liečiams Lietuvoje buvo sustab
dytas. Per laikotarpį nuo 2000. 
VIII. 01 iki 2001.1.01 užsienio 
valstybių piliečiai įsivaikino 24 
vaikus Lietuvoje. Vaikų, kuriuos 
galima įvaikinti, skaičius žymiai 
nesikeičia ir jų labai nedaugėja. 
Šiuo metu įvaikinamų vaikų są
raše yra apie 270 vaikų, iš kurių 
truputį daugiau nei šimtas yra jau 
globojami lietuvių šeimose ir arti
miausioje ateityje bus įvaikinti. 
Du trečdaliai šių galimų įvaikinti 

Du trečdaliai šių galimų įvaikinti 
vaikų yra vyresni nei 5 metų. Tai
gi vaikų globos namuose auga la
bai daug vaikų, kurie dažnai ne
gali augti savo šeimose dėl mate
rialinių priežasčių, tačiau jie ne
gali būti įvaikinami, kadangi turi 
tėvus. Lietuvių, pageidaujančių 
įsivaikinti vaiką (-us), sąraše šiuo 
metu yra 155 šeimos/asmenys, o 
užsienio valstybių piliečių, pagei
daujančių įsivaikinti vaiką (-us), 
sąraše - 400 šeimų/atstovų.

Jeigu manote, kad svarstant 
vaiko įvaikinimą į užsienį bus 
atsižvelgiama, kad esate katali
kai, lietuviai, kad šeimoje kalba
te tik lietuviškai, kai prižadate 
įvaikintą vaiką išauginti lietuviu, 
kad jūsų šeimos draugai yra lie
tuviai, kad priklausote lietuviš
kai parapijai, kad ruošiatės bū
simą vaiką leisti į lietuvišką mo
kyklą, kad net gal planuojate 
ateityje grįžti į Lietuvą, kad... 
Jūs - naivus. Dabartiniai Lietu
vos įstatymai neatsižvelgia nei į 
vieną minėtą aplinkybę ir nesu
teikia jokios pirmenybės užsie
nyje gyvenantiems lietuviams 
prieš užsieniečius, įsivaikinant 
vaiką Lietuvoje.

Tiesa, įvaikinimo įstaigos di
rektorė savo laiške mini, kad 
2001 metų liepos mėnesį gal bus 
pakeisti įstatymai ir Lietuvos pi
liečiai, gyvenantys užsienyje bei 
turintys lietuvišką kilmę, galėtų 
būti “įrašomi į visiškai atskirą 
sąrašą ir turėtų pirmenybę įvai
kinant”. Čia aš labai didelį dė
mesį kreipčiau į žodelį “gal”, 
nes gal taip įvyks kaip manoma, 
o gal įvaikinimas bus ir vėl į už
sienio valstybes... visiškai su
stabdytas neribotam laikui apie 
tai visai nepranešant jums.

Nutarimas įvaikinti yra ne 
vieno momento sprendimas, ir, 
jeigu šeima nusprendžia pradėti 
įvaikinimo procesą, ji pasineria į 
tai visa širdimi ir protu. Planuo
ja kitokią šeimos ateitį, per
planuoja visus savo prieš tai su
sikurtus planus, nes pradeda 
“matyti” savo šeimoje naują šei
mos narį. Praėjus keliems lauki
mo metams ir tvirtai susigyve
nus su naujais planais, yra labai 
sunku širdyje ir mintyse gimusį 
kūdikį “palaidoti”, nes vieną 
dieną sužinai, kad buvai tik nai
vus ir leidaisi “vedžiojamas už 
nosies”.

Taigi nebūk naivus. Prieš 
pradėdamas investuoti į našlai
čių gelbėjimą savo emocijas, pi
nigus, laiką - gerai pasvarstyk. 
Lietuvių išmintis nesensta: “de
šimt kartų matuok ir tik tada 
kirpk”. Ir dar perspėk draugus 
bei kaimynus amerikiečius, nes, 
kiek teko girdėti, jiems bandy
mai įsivaikinti Lietuvoje kai
nuoja ne tik emocinius ir dva
sinius išgyvenimus, bet ir dešim
timis tūkstančių didesnius pi
nigus.

Su pagarba -
Vitalya ir Jonas Dunčiai



Koncertas seserų vienuolyne
Kaip ir kiekvieną pavasarį, 

taip ir šį N. Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolyne Putname, 
CT, buvo ruošiamas religinės 
muzikos koncertas - vajus, skir
tas remti “Neringos” stovyklai. 
2001 m. balandžio 8 d. popietė 
nebuvo pavasariškai šilta, bet 
įžengus į vienuolyną seselės šil
dė savo miela šypsena ir svetin
gumu. Pilnutėlė vienuolyno salė 
svečių nekantriai laukė koncer
to. Daugeliui iš klausytojų tai 
buvo naujiena. Programą, kuri 
vadinosi “Viriditas” (Atžaly
nas), atliko solistė ir aktorė Lai
ma Rastenytė-Lapinskienė ir 
kompozitorius Darius Lapins
kas. Buvo atliekami viduramžių 
benediktinų vienuolės Hilde- 
garde von Bingen (1098-1179) 
kūriniai: muzika, poezija, rodo
mos spalvotos jos piešinių 
skaidrės.

Hildegarde von Bingen bu
vo nuostabi moteris, kurios dar
bai per paskutinį dešimtmetį su
silaukė plataus pripažinimo. Ji 
kilusi iš turtingos šeimos, kurio
je buvo pati jauniausia. Būdama 
aštuonerių metų įstojo į vienuo
lyną. Savo vizijas ji pradėjo už
rašinėti sulaukusi keturiasde
šimt metų. Tada ji buvo Bažny
čios hierarchijos pripažinta pra
našė. Pats popiežius Eugenijus, 
susipažinęs su jos raštais “Sci- 
vias”, pareiškė, kad tai Dievo 
įkvėpti kūriniai.

Hildegarde yra parašius 
daug knygų apie sveikatą, teolo
giją ir politiką. Jos muzika išsi
skyrė savo originalumu. Nors ji 
buvo savamokslė, tačiau ji išdrį
so ieškoti ir atrasti kažką naujo 
muzikoje, tuo sulaužydama ir 
pastūmėdama į priekį nusisto
vėjusią tuo laiku muzikinę tradi
ciją. Visoje jos kūryboje atsi
spindi begalinė meilė Kristui. 
Juo geriau susipažįsti su vienuo
lės kūriniais, juo giliau gali 
įžvelgti šios nuostabios moters 
dvasinį pasaulį.

Jaukioje salelėje pynėsi so
listės balsas, kompozitoriaus 
pirštais paliestų fortepijono kla
višų garsai, rodomų skaidrių 
paslaptingumas, pirmieji akto
rės ištarti žodžiai: “Žalia, ža
lia...” ir net fortepijoną apšvie
čianti žalia švieselė, primenanti 
artėjantį pavasarį. Pynėsi vis
kas... Viskas tarsi papildė vie
nas kitą ir sudarė dvasiškai tur
tingą visumą. O esantys ten 
klausytojai įsipynė į tą visumą ir 
nuščiuvę traukė į save kiekvieną 
išgirstą akordą, kiekvieną ištar
tą žodį, kiekvieną pamatytą 
vaizdą. Greitai pralėkė laikas.

Kiekvienas partizanas...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

partizanais nenutraukė. 1946 m. 
sausio 9 d. jį sovietiniai saugu
miečiai suėmė, nuteisė 10 m. la
gerio, 5 metams tremties ir išve
žė į Sibirą.

Justinas Garšva, dar nebai
gęs Raseinių žemės ūkio mo
kyklos, 1942 m. įsijungė į Lietu
vos laisvės armiją, o 1944 m. iš
girdęs per radiją apie Vietinės 
rinktinės steigimą, Raseiniuose 
užsiregistravo, buvo pasiųstas į 
Seredžiaus kareivines ir pradėjo 
apmokymą. Vokiečiams sie
kiant VR nuginkluoti, jos vadai 
įsakė išsiskirstyti, ir jie, persikėlę 
per patvinusį Merkį, grįžo namo.

1944 m. spalio mėn. Garš
vos apylinkėse, Pamituvio kai
me, Girkalnio valsčiuje, pasiro
dė rusai, ėmė plėšikauti. Vyrai 
pradėjo slėptis miškuose. Garš
va prie jų prisijungė ir tapo par
tizanu (284 psl.). Susibūrę vie
tos partizanai ėmė priešintis, o 
rusai pradėjo “šukuoti” miškus. 
Aprimus kautynėms, 1945 m. 
sausio 10 d. Garšva grįžo į tėviš
kę, kur gavo savo būrio vado 
įsakymą legalizuotis (288 psl.). 
Įstojo į Belvederio pienininkys
tės mokyklą, sudarė partizanų

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

Nutilo fortepijonas, užgeso švie
selė, solistai paliko sceną. Bet 
liko neišdildomas prisiminiamas 
to, ką išgirdome ir pamatėme.

Padėka priklauso koncerto 
organizaciniam komitetui - pir
mininkei Aldonai Prapuoleny- 
tei, provincijolei sesei Paulei 
Savickaitei, nariams: Gitai Kup
činskienei (N. Pr. Marijos seserų 
Amerikoje rytinio pakraščio 
rėmėjų valdybos pirmininkė), So
fijai Sakalienei, Gintarei Ivaš- 
kienei, Danai Grajauskaitei 
(“Neringos” stovyklos direktorė), 
dr. Česlovui Masaičiui, Juozui 
Rygeliui, Romui Drazdauskui, 
Gintarui Čepui, Aidui Kup
činskui, solistei ir aktorei Laimai 
Rastenytei-Lapinskienei ir kom
pozitoriui Dariui Lapinskui už 
gražų ir įdomų programos at
likimą,

Po koncerto Dana Grajaus- 
kaitė priminė, kaip yra svarbu 
išsaugoti mūsų gilias tradicijas, 
papročius, lietuvišką kalbą ir dai
ną, tarpusavio santykius ir su
pratimą bei meilę artimui, meilę 
Lietuvai. Visa tai ir yra ugdoma 
vasarą “Neringos” stovykloje.

Nuoširdų ačiū tarė tiems, 
kurie atvyko į koncertą - vajų, 
visiems, kurie savo aukomis pa
deda ir padės išsilaikyti nuosta
biam Vermonto kampeliui, kur 
vasarą nenutyla aidėjęs vaikiš
kas klegėjimas, kur vakarais 
draugystės laužas suburia ir šil
do tiek didelius, tiek mažus, kur 
kiekvieno širdyse - Lietuva, o 
lūpose lietuviškas žodis.

Visi svečiai buvo pakviesti 
toliau pabendrauti ir diskutuoti 
prie vaišių stalo. Ir čia pasižy
mėjo lietuviškas vaišingumas. 
Daugybė įvairiausių patiekalų ir 
gardumynų. Mes dėkojome 
Dievui už šių vaišių gausumą ir 
prašėme palaiminti tas rankas, 
kurios šį maistą gamino. Ypatin
ga padėka Sofijai Šakalienei, kuri 
suorganizavo vaišių pristatymą ir 
paruošimą. Smagu buvo bend
rauti jaukioje aplinkoje, kur ant 
stalų spalvomis žaidė pavasarinės 
puokštės, skleisdamos malonų 
kvapą, o staltiesėse atsispindėjo 
lietuviški raštai. Už lai padėka 
tenka Marija Noreikienei.

Įdomu buvo paklaidžioti 
kažkieno vaikystės prisimini
muose apie dienas, praleistas 
“Neringos” stovykloje, palyginti 
kokia buvo “Neringa” tada ir 
dabar. Visada gera susitikti su 
senais pažįstamais ir atrasti 
naujų, pabūti įdomioje draugi
joje ir pasisemti naujų žinių.

Estera G.

žvalgų bei ryšininkų būrį ir už
mezgė ryšius su “Tauro” parti
zanų apygarda. Bet mokslo bai
gimo dieną buvo suimtas, nu
teistas 10 metų lagerio, 5 me
tams tremties ir išvežtas į Komi
ją. Byla buvo peržiūrėta, ir jis 
buvo paleistas 1956 m. balan
džio 28 d.

Jadvyga Malūkaitė su tėvais 
gyveno Mosėdžio valsčiuje, 
Daukšių kaime, kur, karui bai
giantis, sovietų kariai pasirodė 
1944 m. spalio 10 d. Žmonės 
ėmė rengtis okupacijai. Sekan
čią vasarą Žalgirio ir Šėkų miš
kuose būrėsi partizanai, Malūkų 
šeima tapo jų rėmėjais. Jadvyga 
pasijuto sekama ir išvyko į Pa
nevėžį, kur baigė gimnaziją ir 
per savo motiną palaikė ryšius 
su partizanais.

1947 m. žiemą pas kaimyną 
Šorį nakvojusius penkis partiza
nus užpuolė rusai ir stribai. Va
cys Stonkus-Uosis buvo sunkiai 
sužeistas. Juo rūpintis Malūkie- 
nė jį atlydėjo pas ją į Panevėžį, 
kur juos kunigas slaptai sutuo
kė. Štonkus buvo suimtas, o ji 
prisiglaudė pas draugę Latvijos 
pasieny, kur buvo priimta į par
tizanų būrį Jadzės slapyvardžiu. 
Stonkus buvo nuteistas mirti, 
bet bausmė buvo pakeista 25 m. 
lagerio. Partizanai liepė jai le
galizuotis. Ji įsidarbinio Vainei
kių pradžios mokykloje ir pa
laikė ryšius su partizanais. 1951 
m. spalio 2 d. buvo suimta ir be 
teismo išvežta į Sibirą, kur pate
ko į Ačinsko kolūkį. Stalinui mi
rus buvo paleista, grįžo į Lietu
vą ir įsidarbino Marijampolėje. 
Atėjus Atgimimui, gynė parla
mentą.

(Janina Semaškaitė, Prie
saika. Jonas Semaška-Liepa ir 
bendražygiai. Dokumentinė ėsė. 
Išleido Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. Vilnius, 2000, 406 psl.)

Baigminis Dainų vakaro vaizdas Klyvlande: visi Dainų vakaro dalyviai - “Exultate” choras, Šv. Kazimiero ir 
Aušros mokyklų choras, “Grandinėlės” šokėjai dainuoja paskutinę dainą “Eisim, broleliai, namo” ir J. Nau
jalio “Jaunimo giesmę”. Dirigentė - Rita Čyvaitė-Kliorienė Nuotr. V. Kliorio

Dainų vakare Klyvlande Šv. Kazimiero mokyklos choro dalis atlieka liaudies dainą “Tarnavau pas poną”, 
kurioje ponas davė vištelę ir gaidelį. Paveikslus nupiešė Juris Čiurlionis Nuotr. V. Kliorio

Penkiasdešimt dainų per vieną vakarą
Įdomus, naujoviškas lietuviškų dainų vakaras surengtas choro “Exultate” ir jos 

vadovės Ritos Kliorienės

NIJOLĖ BENOTIENĖ
Penkiasdešimt dainų išdai

nuoti per vieną vakarą tikrai ne
išdainuos, galvojau važiuodama 
į Klyvlando “Exultate” choro 
dainų vakarą “Dainuokim, dai
nuokim”, kuris įvyko gegužės 5 
d. Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Aš buvau ne viena taip gal
vojanti, nes žmonės, pirkdami 
bilietus, šventės iniciatorei ir or
ganizatorei Ritai Kliorienei tą 
patį sakė: “Neužpyk, jeigu po 20 
dainų mes jau eisime namo”. 
Deja, nei mano, nei kitų abejo
jančių mintys nepasitvirtino. 
Dainų garsai kilojo parapijos 
salės lubas, skriejančių šokėjų 
porų sukeltas vėjas šiaušė plau
kus, vaikai bėgiojo, šoko, daina
vo ir gaudė vienas kitą kaip tik
roje kaimo gegužinėje, o sutri
mitavus trimitams, vėl vieni lip
davo ant scenos, kiti sėdomės 
prie stalų į savo vietas, vertėm 
dainorėlių lapus ir toliau daina
vome iki pat paskutinės dainos.

Vakarą pradėjo šventės or
ganizatorius - choras “Exultate”, 
padainuodamas J. Naujalio kū
rinį Maironio žodžiais “Jauni
mo giesmė”. Parinktų dainų re
pertuaras, nors ir ne kartą gir
dėtas, tačiau įdomia interpreta
cija maloniai nuteikė visus klau
sytojus. Gausių katučių susilau
kė L. Vilkončiaus daina “Ai, 
rūksta, rūksta”, E. Balsio harm, 
liaudies daina “Lėk gervė” ir ki
tos. Akimirksniu pralėkė visa 
dešimtis liaudies harmonizuotų 
dainų, kai visus svečius šokių 
grupė “Grandinėlė” kvietė į sa
lės vidurį patrepsėti “Granskve- 
rą”, “Petkevičiaus polką”, “Si
mas mūsų dėdė”, “Oi-ra” ir ki
tus paprastus liaudiškus rate
lius, kuriuos tuoj pat galima iš
mokti ir maloniausiai pasišokti.

Po trumpo pasijudinimo 
žiūrovų dėmesį patraukė į sceną 
žingsniuojantys Šv. Kazimiero ir 
Aušros aukštesniosios mokyklų 
jaunieji dainininkai. Tie, kurie 
buvo įsitraukę į kunkuliuojan
čius pokalbius, buvo nutraukti 
garsių trimitininkų, nes tai buvo 
ženklas vėl pradėti dainą. Gra
žiausiais balseliais, aiškia tar
sena mokiniai atliko 10 dainų, 
kurių paįvairinimui naudojo 
vaizdines priemones, ratelius, 
sceninį judesį. Visų dainų prita
rimui buvo kviečiama ir publi
ka, kuri ypatingai entuziastiškai 
jungėsi po kiekvienos dainos, 
negailėdama jaunimui katučių. 
Ir vėl pertrauka, tik šį kartą or
ganizatoriai kvietė ne šokti, o 
stiprintis. Choro “Exultate” dai
nininkai buvo prityrę padavėjai, 
vikriai sukdamiesi į stalus nešė 
vakarienę, gaivinančius gėrimus 
ir visus skatino valgyti.

Trečiąją dainų vakaro dalį 
pradėjo “Grandinėlės” šokėjai, 
kuriuos vėliau po penkių dainų 
pakeitė “Exultate” dainininkai. 
Į visas dainas buvo kviečiami 
jungtis ir žiūrovai ne tik vadovės 
R. Kliorienės mostais, bet ir 
programose didžiausiais įrašais 
“Dainuokime kartu!” Kiekvie
nas dalyvavęs šventėje turėjo 
vakaro programas, kuriose buvo 
visų dainų tekstai ir gaidos. 
Tiems, kurie nenorėjo vartyti 
dainorėlio, vakaro organizato
riai parūpino didintuvą, prižiū
rimą V. Čyvo, kurio dėka ant 
abiejų salės sienų didelėmis rai
dėmis buvo matomi visi žodžiai. 
Ir vėl kaip sapnas pralėkė de
šimt dainų, kiekviena nusineš
dama mūsų mintis, prisimini
mus, jausmus. Šalia sėdėjęs 
parapijos klebonas kun. G. Ki- 
jauskas, susižavėjęs dainų teks
tais, garsiai galvojo: “Ar yra pa
sauly kita tokia tauta, tiek daug 
jausmų išreiškusi dainomis, ar 
yra kita tauta, turinti ir mokanti 
tiek dainų kaip mes, lietuviai?”

Trečios pertraukėlės metu 
visi pasivaišinome saldumynais 
ir kavute. Ketvirtą dalį pradėjo 
Šv. Kazimiero ir Aušros mokyk
lų dainininkai. Padainavę pen
kias dainas, sceną užleido “Ex
ultate” dainininkams. Dainas 
keitė liaudiški rateliai, vaišės, 
linksmų veidų šypsenos, trimiti
ninkų aiški komanda ir visų ten 
buvusių, geriausia nuotaika. 
Paskutines dešimt dainų, ku
riose buvo taip gražiai apdai
nuojama meilė ir ilgesys, vedė 
vakaro organizatoriai, “Exulta
te” dainininkai.

Kartojant tokį unikalų ren
ginį režisieriui siūlyčiau daryti 
ilgesnes dainavimo sesijas, 10 
dainų yra per mažai, čia tik įsi
dainuoji ir vėl tai šokiai, tai val
giai, tai dar kitos linksmybės. 
Taip pat į repertuarą įdėčiau 
mažiau žinomų, naujesnių dai
nų, kad pieštume savo liaudies 
dainų pynę.

Taip ir nepastebėjome, kaip 
išdainavome visas 50 dainų ir 
mielai dar tiek pat būtume dai
navę. Niekas neskubėjo skirsty
tis, o salėje buvo arti 400 žmo
nių. Aiškiausiai jautėsi, kad va
karas buvo pavykęs, įdomus ir 
naujoviškas, nes žmonės eidami 
dalinosi mintimis: “Čia yra ge
riausias nepriklausomybės šven
tės minėjimas, be jokių patrioti
nių kalbų” - sužavėta vakaru 
sakė radijo valandėlės vedėja 
Aldona Stempužienė. “Čia gali 
būti geriausias scenarijus Naujų 

metų sutikimui lietuviškomis 
tradicijomis” - komentavo L 
Civinskienė. “Čia buvo geriau
sias renginys Klyvlande, kokį te
galime atsiminti per paskutinius 
50 metų” - išeidami namo lin
gavo jau nebe pirmos jaunystės 
dalyviai, primindami, kad “ban
delės vakarienės metu buvo per 
kietos”.

Dalyviai patenkinti, o ar pa
tenkinti patys vakaro organiza
toriai, ar pasiekti šio vakaro 
tikslai? Choro vadovė ir vakaro 
organizatorė R. Kliorienė turė
jo net kelias šio renginio užduo
tis, kurios buvo: a. atgaivinti vis 
rečiau girdimą lietuvišką dainą 
Klyvlande, b. bendru dainavimu 
pratinti jaunąją kartą prie mūsų 
tautos tradicijų, c. liaudies dai
na jungti visus lietuvius: jaunus 
ir vyresnius, seniai čia gyvenan
čius ir naujai atvykusius.

Dalyvavusi tokiame rengi
nyje kaip pašalinė stebėtoja, su
sidariau vaizdą, kad lietuviška 
daina dar ilgai skambės Klyv
lande, kad jaunimas augdamas 
tokioje aplinkoje įsisavins gra
žias mūsų tautos tradicijas, o 
naujai atvykę žmonės iš dainuo
jančios Lietuvos tik dar stipriau 
sutvirtins lietuviškos dainos gy- 
vąstingumą.

Sparčiai mažėjant chorams 
lietuviškuose telkiniuose, į tirš
tesnį rūką skęsta viltis dar kaip 
nors surengti dainų šventę išei
vijoje, todėl “Exultate” choro dai
nų vakaro scenarijus gali būti 
pilnai išplėtotas ir pritaikytas 
naujai masinio dainavimo formai.

“Visuomenė mus labai rė
mė, kai vyko trijų chorų koncer
tas, tai esame labai dėkingi - 
sako R. Kliorienė. Mes šį rengi
nį suprantame kaip dovaną 
Klyvlando lietuviams, kaip pa
dėką už jų paramą. Taip pat 
jaučiame, kad tai mūsų pareiga 
puoselėti liaudies dainą, kad ir 
ateity ji skambėtų”.

Gražus “Exultate” choro 
bruožas dėkoti už gražius lietu
vių bendruomenės darbus, bet 
dar gražesnis yra jų pačių dar
bas ugdant ir puoselėjant liau
dies dainą toli už tėvynės ribų, 
kuriam taip sėkmingai vadovau
ja choro širdis - R. Kliorienė.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, Dievo Motinos parapijos 
šventovėje klebonas kun. G. Ki- 
jauskas savo pamoksle net kelis 
kartus prašė melstis už vadovus 
mūsų lietuviškose visuomenėse, 
kurių dėka žibės mūsų tautos 
liepsnelė, kurių dėka mes nepa- 
simesime masinės kultūros plo
tuose.
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Pasaulio lietuvių psichologų 

konferencųa, kurią organizuoja 
Lietuvos psichologų sąjunga kar
tu su Vilniaus universitetu, įvyks 
2002 m. birželio 26-29 d.d. Vil
niuje. Pagrindinis konferencijos 
tikslas - pateikti Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuvių psichologų pa
siekimus ir pasidalinti žiniomis 
apie vykdomus tyrimus. Konfe
rencijos akademinė programa 
apima visas psichologijos šakas. 
Bus svarstomi ir psichologų veik
los klausimai: psichologų rengi
mas, teisių suteikimas ir t.t. Kon
ferencijos kalba: lietuvių, anglų. 
Kviečiami lietuviai psichologai ir 
psichologijai giminingų mokslų 
atstovai bei visi, besidomintys psi
chologija Lietuvoje šiame suva
žiavime dalyvauti. Dėl informaci
jos prašoma kreiptis į organizaci
nio komiteto pirm. Gintautą Va- 
licką, Lietuvos psichologų sąjun
ga, Didlaukio 47, Vilnius 2057, 
Lithuania (el.p.: gintautas.valic- 
kas@fsf.vu.lt) arba Organizaci
nio komiteto pirm, pavaduotoją 
Algį Norvilą, St. Xavier Univer
sity, 3700 W. 103rd St., Chicago, 
IL 60655 (el.p.: norvilas@sxu. 
edu). Inf.

Vilniuje išleistas katalogas 
“Lietuvos kultūros institucijos 
2001”. Tai jau penktasis leidimas, 
skirtas kultūros administracijai, 
kultūros ir meno renginių organi
zatoriams, užsienio valstybių kul
tūros institucijoms Lietuvoje, kul
tūros temomis rašantiems žurna
listams bei visiems, kurių veikla 
susijusi su Lietuvos kultūra. Lei
dinyje daug informacijos apie 
kultūrą administruojančias įstai
gas, bibliotekas, muziejus, teat
rus, kultūros centrus, fondus, kul
tūros draugijas ir kt. Pateikiami 
adresai, vadovų vardai ir pavar
dės, telefonų, faksų, elektroninio 
pašto bei interneto svetainių ad
resai. Yra ir reklaminės informa
cijos. Leidinys išspausdintas lietu
vių ir anglų kalbomis. ELTOS 
pranešimu, leidinį galima įsigyti 
Lietuvos kultūros darbuotojų to
bulinimosi centre Vilniuje, Salto
niškių g. 58.

Šiaulių vaikų meno studija 
“Svajokliai’ skelbia tarptautinį 
vaikų piešinių konkursą “Tūks
tantis svajonių” ir kviečia jame 
dalyvauti vaikus 6-16 metų am
žiaus iš visų pasaulio kraštų. Pa
grindinė konkurso idėja - “pada
rykime pasaulį gražesnį”. Tėvai ir 
mokytojai yra prašomi paskatinti 
vaikus kurti aiškias, drąsias ir kū
rybingas vizijas. Konkurso pabai
ga - meno bei muzikos festivalis 
Šiaulių dailės galerijoje 2002 m. 
sausio mėn. Paskutinė data pieši
niams išsiųsti - 2001 m. spalio 30 
d. Siųsti adresu: Piešinių konkur
sas “Tūkstantis svajonių”, Zita 
Vilutytė, Varpo g. 27-28, LT-5400 
Šiauliai. Tel. (8-21) 435069. E- 
paštas: svajokz@splius.lt; Inter
neto svetainė: http:// dreamer- 
schild.homestead.com/files/index. 
htm. Šiuo adresu kreipiantis gali
ma gauti smulkią informaciją 
apie konkursą.

Tautosakininkas, knygnešys Mečislovas Davainis Silvestraitis - jo kapo 
paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. Skulptorius - Ipolitas Užkurnis

Nuotr. V. Balčyčio. Iš “Logos” 22 nr.

“Klaipėdos muzikos pavasa
ris”, jau šešioliktasis, įvykęs š.m. 
balandžio 11 - gegužės 3 d.d., sa
vo įvairia programa ir apimtimi 
sudomino daugelį muzikos mėgė
jų. Festivalis pradėtas Sauliaus 
Sondeckio vadovaujamo Lietuvos 
kamerinio orkestro koncertu, ku
riame pasirodė ir violončelinin
kas iš Vokietijos D. Geringas. Ba
landžio 13 d. koncertavo Valsty
binis simfoninis orkestras, vad. J. 
Domarko. Festivalyje taipgi sėk
mingai pasirodė Minsko kameri
nis orkestras, jaunieji virtuozai ir 
Gudijos, Klaipėdos choras “Au
kuras”, pučiamųjų kvintetas, 
Šiaulių choras “Polifonija”, Rusi
jos fleitininkės bei Kauno kame
rinis orkestras. Kaip ELTA pažy
mi, šių metų festivalis pasižymėjo 
itin dideliu būriu įvairių atlikėjų, 
kurie galėjo patenkinti visų klau
sytojų norus.

Skulptoriaus Leono Striogos 
darbų paroda, atidaryta “Lietu
vos aido” galerijoje š.m. balan
džio 6 d., veikė iki balandžio 21. 
Žiūrovai matė septyniasdešimt 
metų perkopusio, dievdirbiu vadi
namo kūrinius, tarp daugelio kitų 
žymiųjų kultūros veikėjų Juozo 
Miltinio, Roberto Antinio, Anta
no Vienažindžio, Juozo Grušo, 
Oskaro Milašiaus portretus. Kaip 
ELTA rašo, L. Striogos kūrybos 
pasaulis labai skirtingas, neturin
tis panašių Lietuvoje, nes labai 
ryškiai iškelia simbolio esmę, o 
darbai - tai visą gyvenimą besitę
siantis ciklas su jo kūrybai būdin
gais, nesudėtingais motyvais, 
plastiškais skulptūrų siluetais.

Dvidešimtpirmasis Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimas 
įvyks š.m. rugsėjo 28-30 d.d., 
68623 Lampertheim-Hūttenfeld, 
didžiojoje Romuvos pilaitės salė
je, Vokietijoje. Programoje - pa
skaitos, liečiančios 1941 metų is
torinius įvykius Lietuvoje, litera
tūros-muzikos vakaras, instituto 
narių visuotinis susirinkimas ir kt. 
Registruotis iki rugsėjo 15 d. ad
resu: Litauisches Kulturinstitut, 
D-68623 Lampertheim-Hūtten
feld, Germany, tel. 06571-4629, 
faksas 06571-28644; e-paštas 
LK1 lbartus@aol.com

Pirmasis tarptautinis Anta
no Kučingio jaunųjų dainininkų 
konkursas, rengtas Vilniaus mu
zikos mokyklos “Lyra”, Veiverių 
Antano Kučingio menų mokyk
los, Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus bei Vilniaus savi
valdybės, įvyko š.m. balandžio 26 
d. Dalyvavo trijų grupių daininin
kai nuo 10 iki 20 metų iš Lenkijos 
Vroclavo, Latvijos Daugpilio, 
Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Ro
kiškio ir Vilniaus. Kaip ELTA ra
šo, vertinimo komisija geriausiai 
pripažino K. Markevičių ir S. Or
lovą iš Vilniaus bei K. Mackie
wicz iš Vroclavo. Už geriausiai at
liktą kūrinį iš Ant. Kučingio re
pertuaro apdovanota V. Goro- 
deckaja iš Panevėžio. Kiti kon
kurso dalyviai apdovanoti antrojo 
ar trečiojo laipsnio diplomais, 
premijomis. Snk.

mailto:gintautas.valic-kas@fsf.vu.lt
mailto:svajokz@splius.lt
schild.homestead.com/files/index
mailto:lbartus@aol.com
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pRISIKELIMO
pARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3,30 v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UZ:
90-179 d. term. Ind.......................3.10%
180-364 d. term.ind..................... 3.10%
1 metų term, indėlius................. 3.30%
2 metų term, indėlius................. 3.50%
3 metų term, indėlius................. 3.70%
4 metų term, indėlius.................4.00%
5 metų term, indėlius.................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.10%
1 metų GlC-met. palūk...............3.60%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.55%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable"............................ 3.15%
RRSP irRRIF-1 m.term.ind.....3.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.....4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.....4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....4.80%
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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................... 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................5.85%
2 metų........................6.60%
3 metų........................6.70%
4 metų........................6.90%
5 metų........................6.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.10%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/2°/o
IŠ VISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

i linui n n i m min
n n num i n n i n in

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 

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

AMMO ĮVERTINIMAS 
PER AUKŠTAS?

Mielai atsiųsiu reikalingus blankus 
Jūsų nuosavybės įvertinimo, 
peržiūrėjimo ar apeliacijos reikalu. 
Be jokio Jūsų įsipareigojimo.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

“Tėviškės žiburių” spaudos vakarą (š.m. balandžio 21 d.) bilietėlių pirkėjų 
laukė KLKKD “Žiburiai” valdybos sekretorė Aldona Šimonėlienė ir pirmi
ninkė Ramūnė Jonaitienė Nuotr. B. Tarvydo

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Baisūs rūkymo padarinių 

vaizdai, federacinio sveikatos 
ministerio pastangomis pasiro
dę ant cigarečių pakelių, atro
do, neatbaidė jaunuolių nuo .rū
kymo. Paklausti, ar neatgraso 
nuo rūkymo pamačius vėžio su
ėstus plaučius ir panašius šiur
pius vaizdus, jaunuoliai tik nusi
juokė. Sakė, kad jie pradėjo 
rinkti tuos vaizdus kaip ir spor
tininkų nuotraukų korteles. O 
paskutiniu metu net atsirado 
naujas produktas: plastikos už
valkalas, kuris pridengia cigare
čių pakelius, ir ant kurio nu
piešti malonūs vaizdeliai, kaip 
gražūs kalnai, mažai pridengtos 
gražuolės ir panašiai. Vis dar 
atrodo, kad užrašius ant pakelių 
“cigaretes rūko tik kvailiai”, bū
tų daugiau pasiekta jaunimo 
tarpe.

Toronto pastangos globoti 
2008 metų vasaros olimpines 
žaidynes išlaikė dar vieną sunkų 
bandymą. Pristačius finansinius 
ir techninius olimpiados planus 
Tarptautiniam olimpiados ko
mitetui (IOC, International 
Olympic Committee), trys mies
tai buvo gerai įvertinti: Pary
žius, Beidžing’as (kadaise va
dintas Pekingu) ir Torontas. 
Taigi tie trys miestai ir bus lai
komi stipriausiais kandidatais, 
kol IOC nariai, susirinkę lie
pos mėnesį Maskvoje, galutinai 
nuspręs laimėtoją.

Dar vienas Otavos parla
mentaras padarė didelę politi
nę nuodėmę. Liberalas Tom 
Wappel, kurį 81 metų amžiaus 
II pasaulinio karo veteranas 
Jim Baxter, kamuojamas nega
lių, paprašė padėti išrūpinti 
pensijos priedus, atsisakė moty
vuodamas, kad veteranas ne už 
jį balsavo praėjusiuose rinki
muose. Kai tai iškilo į viešumą, 
T. Wappel susilaukė kritikos ne 
tik iš eilinių kanadiečių, vetera
nų organizacijų, bet ir visų par
tijų parlamentarų. Nors T. Wa
ppel ir “atžagaria ranka” atsi
prašė, bet pasigirsta vis daugiau 
balsų, reikalaujančių jo atsista
tydinimo. Nuostabu, kad paty
ręs politikas Kanadoje ne tik 
pažeidžia slapto balsavimo prin
cipą, bet nesupranta pačių de
mokratijos pagrindų, kad iš
rinktas atstovas atstovauja vi
siems tos balsavimo apygardos 
gyventojams.

Užterštas vanduo North 
Battleford miestelyje (Saskat
chewan) privertė apie 130 sun
kiau ar lengviau susirgusių žmo
nių vykti į ligonines; kelių žmo
nių mirties priežastimi įtariami 
taip pat vandenyje rasti cryptos
poridium parazitai. North Batt
leford 60% vartojamo vandens 
parūpinama iš šulinių, aprūpin
tų švarinimo įtaisais, netoli 
North Saskatchewan upės. Šiek 
tiek pasroviui yra kanalizacijos 
išmetamasis vamzdis, kur išlei
džiamos perfiltruotos ir apšva
rintos srutos. Dar toliau pasro
viui 40% vartojamo vandens 
imama tiesiog iš upės. Žinoma, 
ir šis vanduo yra cheminiu būdu 
švarinamas, tačiau srutose likę 
parazitai iš naujo patenka į

miestelio vandens sistemą. At
rodo, kad ši sistema turės būti 
pakeista iš pagrindų. Tai truks 
laiko ir reikės papildomų finan
sų, o gyventojai turės per tą lai
ką stropiai virinti vandenį prieš 
jį vartojant. Apie 500 vietovių 
Kanadoje, ypač mažuose mies
teliuose, turi didesnių ar mažes
nių bėdų su užterštu vandeniu. 
Vandens tikrinimas Kanadoje 
pavestas vietos savivaldybėms, 
patarimų ateina iš provincinės 
valdžios, bet nėra įstatymais su
vienodintos kontrolės.

Chris Hadfield, kanadietis 
astronautas, dar antrą sykį pasi
vaikščiojo erdvėse baigdamas 
įmontuoti robotinę ranką Cana- 
dann2 tarptautinėje erdvės sto
tyje. Po to, pora dienų pavėluo
tai dėl kompiuterių gedimo, pir
moji robotinė ranka simboliškai 
perdavė krovinį antrajai. Pirmo
ji mažesnė robotinė ranka erd
vėlaiviu Endeavour su grįžtan
čiais astronautais buvo parvežta 
atgal žemėn.

Tom Flanagan, 57 metų 
amžiaus politinių mokslų profe
sorius Kalgario universitete, lai
mėjo metinę Donner premiją už 
savo knygą First Nations? Se
cond Thoughts. Šią $25,000 pre
miją Donner Canadian Founda
tion skiria už geriausią metų 
knygą apie Kanados politines 
problemas. Savo knygoje T. 
Flanagan įrodinėja, kad indė- 
nams/eskimams, gyvenantiems 
rezervatuose būtų geriau, jei jie 
įsijungtų į pasaulinę rinką, o ne 
savaip tvarkytųsi patys.

Kanadietė Shirley Tilgh- 
man išrinkta Princetono univer
siteto 19-ta prezidente. Gimusi 
prieš 54 metus Toronte, augusi 
Vinipege (Manitoba), mokslus 
ėjusi Queen's universitete 
Kingstone (Ontario), ji dėstė 
molekulinę biologiją Princetone 
nuo 1986 metų ir yra laikoma 
pasižymėjusia tos srities moksli
ninke. S. Tilghman pakeitė 18- 
tą Princetono prezidentą Ha
rold T. Shapiro, taip pat kana
dietį, kuris išbuvo tose pareigo
se 13 metų.

Užsienio reikalų ministeris 
John Manley Viktorijos dienos 
išvakarėse pasikalbėjime su 
CBC (Canadian Broadcasting 
Company) atstovu suabejojo 
monarchijos reikalingumu Ka
nadoje. “Aš tikiu, - sakė J. 
Manley, kad jei daugiau žmonių 
pagalvotų apie tai, jie suprastų, 
kad mūsų valstybės galva yra 
svetima; kai ji keliauja kur nors, 
ji nereprezentuoja Kanados, ji 
atstovauja D. Britanijai. Ši insti
tucija yra truputį pasenusi Ka
nadai, kad ji būtų ir toliau tęsia
ma. “Beveik tą patį kitą dieną, 
gindamas J. Manley, pakartojo 
Pramonės ministeris Brian To
bin: “Čia Kanada. Dabar 2001 
metai. 2001-jų metų Kanada nė
ra tokia pati kaip 1867-jų. Mes 
esame moderni, subrendusi, pa
žengusi šalis, kurią sudaro žmo
nės iš įvairių tautų, įvairių kul
tūrų.” Min. pirmininko įstaigos 
komentaras: tai jų asmeniškos 
nuomonės, kurios neturi nieko 
bendro su valdžios nusistaty
mu. G.K.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Sportas
“Aušros” žinios
- Klubo metinis balius įvyks 

birželio 2, šeštadienį. Mišios 5 
v.p.p. ir po jų premijų įteikimas, po 
to vaišės parapijos kavinėje. Visi 
kviečiami dalyvauti bei kartu su 
vienu klubo steigėjų vysk. P. Bal
takiu, OFM, atšvęsti šią metinę 
sportininkų šventę.

Žaidynės Toronte
Sukaktuvinės 51-osios ŠAL- 

FASS-gos žaidynės įvyks Toronte 
š.m. liepos 4-7 d.d. Vykdo PPSK 
“Aušra”. Numatoma vyrų A ir B 
klasių krepšinio varžybas pradėti 
liepos 4, trečiadienį, baigti liepos 7, 
šeštadienį. Kitų klasių krepšinis - 
liepos 6-7 d.d. Krepšinio koordina
torius ir žaidynių vadovas - Rimas 
Miečius, 54 Burrows Ave., Etobico
ke, Ont. M6B 4W7, Canada; tel. 
416-234-0878; faksas: 416-234- 
8506; E-paštas: rimmerl@sympati- 
co.ca

Tinklinio mišrių komandų var
žybos vyks liepos 6, penktadienį, o 
vyrų ir moterų - liepos 7, šeštadie
nį. Tinklinio koordinatorius: Min
daugas Leknickas, 141 Blyth 
Gresc., Oakville, Ont. L6J 5H5, Ca
nada; tel. 905-844-7000. Galutinė 
krepšinio ir tinklinio varžybų daly
vių registracija privalo būti atlikta 
iki 2001 m. birželio 8 d., imtinai, 
pas žaidynių vadovą Rimą Miečių. 
Išsamesnes informacijas gauna 
sporto Įdubai. ŠALFASS inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio lygos vyrų baigminėse rungty
nėse Kauno “Žalgiris” serija 3:2 
(73:86, 84:80, 87:73, 59:69, 74:66) 
nugalėjo Vilniaus “Lietuvos rytą” ir 
po metų pertraukos vėl susigrąžino 
čempionatą ir aukso žiedus. Trečią 
vietą išsikovojo Šiaulių “Šiauliai” 
baigmėje serija 3:1 nugalėję Aly
taus “Alitą”.

DVIRAČIAI: Lietuvos dvirati
ninkė D. Žiliūtė, atstovaujanti “Ac- 
ca Due O” komandai, “Via Direct” 
lenktynėse Švedijoje užėmė antrąją 
vietą. E. Pučinskaitė, atstovaujanti 
San Marin komandai “Alfa Lum”, 
Prancūzijoje vykstančių daugiadie
nių lenktynių “Tour de I’Aude” 5- 
ajame užbėgime užėmė antrąją vie
tą ir išsaugojo vyraujančią poziciją.

LENGVOJI ATLETIKA: 
Penkiakovininkas iš Lietuvos And
rius Zadneprovskis iškovojo pirmą
ją vietą trečiame pasaulio taurės 
etape Budapešto mieste (Vengri
ja). Jis pirmauja Tarptautinės šiuo
laikinės penkiakovės federacijos 
paskelbtame geriausiųjų pasaulio 
penkiakovininkų įvertinime.

ŠOKIAI: Bernbach (Austrija) 
vykusiose pasaulio jaunimo (iki 19 
metų) standartinių šokių pirmeny
bėse, kuriose varžėsi 62 poros iš 36 
valstybių, Kauno “Kaspino” atsto
vai Marius Kriukelis ir Kristina Va- 
liūnaitė iškovojo čempionų titulą. 
Kita lietuvių pora K. Kašėtaitė ir 
M. Kūra iš Klaipėdos “Žuvėdros”, 
tarp 73 porų iš 41 šalies, iškovojo 
bronzos medalius pasaulio jaunimo 
(iki 19 metų) Lotynų Amerikos 
sportinių šokių pirmenybėse Kob
lenz (Vokietija).

SAŠKĖS: Lietuvos atstovas S. 
Smaidrys su ukrainiečiu V. Gre- 
bionkinu pasidalijo 8-9 vietomis Sa
mara (Rusija) pasibaigusiose pa
saulio vyrų paprastųjų šaškių pir
menybėse. V.P.

Skautų veikla
• LSS Kanados rajono stovykla 

- “Paparčių pakalnė Romuva 
2001” vyks rugpjūčio 5-18 d.d. Jau 
galima registruotis pas ps. Iloną 
Tarvydienę, 5 Bowness Court, Eto
bicoke, Ont. M6B 2Y9, tel. 416 
234-1088. Jei būtų kokių klausimų, 
prašome skambinti tuntininkams s. 
M. Rusinui tel. 905-848-0320 arba 
ps. R. Baltaduonytci-Zemon tel. 
416-360-8122. Rugpjūčio 12-18 d.d. 
stovyklauja liepsnelės, giliukai, 
paukštytės, vilkiukai. Visi vyresnieji 
pradeda rugpjūčio 5 d. Registruotis 
kaip galima greičiau, nes, kurie ne
užsiregistruos iki birželio 29 d., tu
rės mokėti $75 daugiau. Čekius ra
šyti - “to Camp Romuva”. Romu
vos valdyba prašo paaukoti $25 
($20 JAV) nuo šeimos įvairiems 
mažiems pataisymams ir algai van
dens sargui (lifeguard). Už šią auką 
bus išduoti pakvitavimai nuo paja
mų mokesčio atleidimo. Stovykla 
yra parengusi gerą programą ir turi 
gerai pasiruošusius vadovus-ves. 
Romuva laukia visų! F.M.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.10% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.60% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.15% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind.
4.85% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.80% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................7.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................5.85%
2 metų........................6.60%
3 metų................... ....6.05%
4 metų........................6.90%
5 metų........................6.25%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.10%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

/kainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

APLANKYDAMI MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net
Elektroninis paštas: parama@total.net

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

stra Travel_______
& 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 atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

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

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalies Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Šiuo metu išvykimui iki vidurio 
birželio dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 945 dolerius. Šitų bilietų 
nedaug telikę - jei ilgai lauksite, jų nebebus! Prie šios puikios kainos 
prisideda mokesčiai, priklausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainų garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės j mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į kitus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tikman asmeniškai - gausite pigiau!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! 

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba +Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:rimmerl@sympati-co.ca
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


“Ginčai dėl skonio”
Antano Ragausko knygą perskaičius

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

A. Ragausko (1891.IV.25 - 
1969.1.16) straipsniai išeivijos 
spaudoje nuo 1950 iki 1968. 
Dauguma jų spausdinti “Nau
jienose”, kiti - “Drauge”, “Tė
viškės žiburiuose”, “Keleivyje”.

Dukterys - Irena Ragaus- 
kaitė-Rasienė, Aldona Ragaus- 
kaitė-Beinorienė Lipskienė ir 
sūnus dr. Leonidas Ragas (Ra
gauskas) norėjo šiuo straipsnių 
rinkiniu pagerbti Tėvą - tai pa
minklas jo atminimui. “Tie raš
tai žymėjo Tėvo gyvenamojo 
meto aktualijas: sielvartą dėl 
Lietuvos laisvės ir taikos, smur
to pasaulyje, o ypač okupuotoje 
Tėvynėje Lietuvoje” (psl. 11), 
rašo jie leidėjų žodyje.

Daug talkininkų darbavosi 
prie knygos paruošimo: Pranas 
Jurkus, Leonas Narbutis, Regi
na Narbutienė, Henrieta Vepš- 
tienė. Ypač daug darbo įdėjo 
žurn. Audronė Viktorija Skiu- 
daitė.

“Ginčai dėl skonio” - 528 
psl. knyga, iliustruota šeimos ir 
lietuviškų organizacijų veiklos 
nuotraukomis, išleista Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
leidyklos 2001 m., 2000 egz. 
Spausdino AB “Standartų 
spaustuvė”. Meniškai sukompo
nuotas viršelis - Dariaus Kisie
liaus. Knygą sudaro straipsnių 
turinys, leidėjų žodis, A. V. 
Škiudaitės išsami apžvalga - 
“Antano Ragausko gyvenimo 
bruožai ir pavardžių rodyklė”.

Straipsniai surūšiuoti pagal 
temas, liečia daugiausia JAV, 
okup. Lietuvos, kitų kraštų poli
tinį, visuomeninį, kultūrinį gy
venimą. Vieni jų trumpi, kiti - 
ilgesni, vieni jų - renginių apra
šymai, kiti - analizės, komenta
rai, polemika, apmąstymai, in
formacija. Be publicistinių 
straipsnių, yra vienas beletristi
nis vertimas iš prancūzų k. Tai 
kalėdinis Jules Supervielle pasa
kojimas “Jautis ir asilas šven
tojoje šeimoje” ir “Poema apie

sveikata” - humoristiškai žvel
gianti į sveikatos problemas.

A. Ragauskas - iš profesijos 
teisininkas, Lietuvoje dirbęs 
kaip notaras Jonavoje, ilgiau 
Plungėje ir Kaune; gilus patrio
tas, nuo pat jaunystės domėjęsis 
visuomenine, ypač kultūrine 
veikla ir joje aktyviai dalyvavęs. 
Ir atvykęs į JAV jis ypač domė
josi kultūriniu ir visuomeniniu 
gyvenimu. Dalyvaudavo ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių ren
giniuose, juos vaizdžiai aprašy
davo. Jį labai domino tuometi
nė politinė padėtis tiek JAV, 
tiek okupuotoje Lietuvoje ar ki
tuose kraštuose. Su giliu įžval
gumu aprašė politinius įvykius, 
juos komentuodamas.

Jo straipsniuose atsispindi 
jo asmens bruožai, taikliai nusa
kyti A. V. Škiudaitės įvade “... 
Antanas Ragauskas buvo dide
lis tolerantas, gerbė kitų nuo
monę, papročius, kitų kultūrą, 
įsitikinimus, kalbas” (psl. 15). 
Jis “stengėsi kitus suprasti, no
riai su kitais bendravo, turėda
mas tikslą teigiamai kitus pa
veikti. Ypač Lietuvos labui. Jo 
siekis buvo reikalui, kuriam 
dirbo, ieškoti draugų, o ne prie
šų” (psl. 16).

“Ginčai dėl skonio” beskai
tant prabėga pro akis beveik pil
nas pirmasis mūsų dvidešimt
metis JAV-se. Tai yra lyg istori
ja, gyvai, įdomiai ir vaizdžiai 
surašyta, kurioje gyvenome ir 
kurią - lietuviškąją - patys kū
rėme.

Čia daug vardų ir vietų, ku
rie vieniems atgaivins praeities 
jaunas dienas, kitiems - bran- 
džius veiklos metus. Ši knyga 
turėtų būti įdomi ir artima vi
siems lietuviams įvairiuose kraš
tuose: ir tiems, kurie tą laikotar
pį patys išgyveno, jo veikloje da
lyvavo, ir tiems, kurie apie tai 
tik girdėjo ir norėtų daugiau 
sužinoti. O čikagiškiai, kurių yra 
dabar gyvenančių visur, ras čia 
savo gyvenimo veidrodį.

Toronto “Gintaro” ansamblio šokėjai prie Toronto Rotušės (1975 m.). Patys šoko, dabar veža savo vaikučius į 
repeticijas, lankėsi metiniame koncerte

Toronto “Gintarui” 45
Sambūris, telkiantis pusantro šimto jaunimo, kuriuos jungia tautiniai šokiai
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wost Realty Ino.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Tel.: 905 271-7171

KLB pirmininkas A. Vaičiūnas ir Toronto lit. kursų OAC moksleivė 
Karolina Bates rankoje laiko apdovanojimą už geriausius pažymius ir 
aktyvią veiklą. Apdovanojimas išduotas “Toronto Catholic District 
School Board” Nuotr. N. Benotienės

RASA KURIENĖ

Žmogus, sulaukęs tokio am
žiaus, baigęs mokslus, sukūręs 
šeimą, apkeliavęs daug šalių, įsi
jungia į visuomeninę darbuotę. 
Panaši eiga matyti ir “Gintaro” 
veikloje. Buvę gintariečiai, įsisa
vinę lietuviškų liaudies šokių, 
meno, grįžta į sambūrį vadovau
ti. Tokios yra dabartinės “Gin
taro” vadovės: ilgametė vyriau
sia vadovė - Rita Karasiejienė, 
studentų grupės mokytoja - 
Gintarė Sinskaitė ir padėjėja 
Aurelija Karasiejūtė, jaunių 
grupių mokytojos - Ramona 
Yčienė, Vida Tirilienė ir padė
jėja Loreta Duz, vaikų grupių 
mokytojos - Aldona Bubulienė, 
Nida Slapšienė ir padėjėjos - 
Liucija Kaminskienė, Indrė Ra
manauskaitė ir Rita Birgiolienė.

Dabartiniame “Gintaro” 
sambūryje randame net trečios 
ir ketvirtos kartos gintariečių. 
Šio metinio koncerto metu ma
tėme visas kartas, šokančias 
“Motinėlė, obelėlė” ir “Šoks 
šeimyna šokinį”.

“Gintaras” per 45 metus yra 
apkeliavęs daugumą Šiaurės 
Amerikos centrų ir lietuviškų 
telkinių. Jis yra lankęsis Brita
nijoje, Austrijoje, Vakarų Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Škotijo
je, Argentinoje, Urugvajuje ir 
kitur. 1989 m. “Gintaras” tapo

ir lietuviška daina
pirmąja išeivijos tautinių šokių 
grupe, su koncertais aplankusia 
Lietuvą. Jis dalyvavo visose vie
nuolikoje tautinių šokių švenčių 
išeivijoje ir 1994 m. atstovavo 
visai Kanadai Pasaulio lietuvių 
tautinių šokių ir dainų šventėje 
Lietuvoje. Sambūris dalyvavo 
įvairiuose tarptautiniuose festi- 
valiuoe bei laimėjo premijas. 
Šią .vasarą “Gintaro” studentų 
grupė vyksta į Zacatecas, Mek
siką, siunčiama “Folklore Cana
da International” ir Toronto 
“Community Folk Art Council” 
atstovauti Kanadai.

Gintariečius, jų vadovus bei 
mokytojus ir buvusius narius 
matome visur. Jie įsijungia į 
bendrą lietuvišką veiklą ir savo 
patirtimi prisideda prie lietuviš
kos kultūros puoselėjimo savo 
apylinkėje. Gintariečiai atlieka 
menines programas per tautines 
ir kultūrines šventes. Jų vadovai 
ir mokytojai reiškiasi įvairiose 
organizacijose.

Rita ir Juozas Karasiejai su
rengė ne vieną išeivijos tautinių 
šokių šventę, vadovavo išeivijos 
grupėms, dalyvaujančioms Lie
tuvos šventėse, darbuojasi Tau
tinių šokių institute, užtikrinda
mi lietuviško liaudies šokio tęs
tinumą.

“Gintaras” yra sutelkęs arti 
pusantro šimto narių nuo 8 me
tų iki studentų amžiaus. Ypatin-

Lietuvių - žydų klausimu
Š.m. gegužės 4 d. LR amba

sadoje Vašingtone Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas bei kiti diplomatai su
sitiko su grupe Amerikos žydų 
komiteto narių, dalyvaujančių 
šios organizacijos 95-ame meti
niame suvažiavime Vašingtone. 
Susitikime taip pat dalyvavo 
JAV viešintis LR prezidento 
konsultantas Česlovas Okinšy- 
cas bei Lietuvos tarptautinės is
torinės komisijos, skirtos įver
tinti nacių ir sovietų okupacinių 
režimų padarytus nusikaltimus 
Lietuvoje, pirmininkas Emanu
elis Zingeris.

Kreipdamasis į susitikimo 
dalyvius, LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas pabrėžė: 
šiandien Lietuva kuria atvirą vi
suomenę, laisvą nuo senų prie
tarų ir mitų. Lietuvos ateitis aiš
kiai projektuojama Europos 
vertybių ir ūkio erdvėje, kurioje

antisemitizmo, neapykantos ki
tų kultūrų ir kitokio mąstymo 
žmonėms apraiškos yra sveti
mos ir netoleruojamos. V. 
Ušackas supažindino Amerikos 
žydų komiteto narius su Lietu
vos pasiekimais atkuriant istori
nį teisingumą. Jis taip pat pažy
mėjo, kad Lietuva suinteresuota 
plėsti kultūrinius, ekonominius 
ir politinius ryšius tarp dviejų 
tautų bei pasisakė už naujų 
bendradarbiavimo formų tarp 
dviejų tautų paiešką. Susitikimo 
metu Lietuvos ambasadorius V. 
Ušackas pasiūlė skatinti lietuvių 
ir žydų jaunimo mainus.

Amerikos žydų komiteto 
grupei atstovavęs Bostono sky
riaus vadovas M. Kaplan aukš
tai įvertino Lietuvos dedamas 
pastangas atkuriant istorinį tei
singumą ir išreiškė viltį, kad 
dialogas tarp dviejų tautų stip
rės ir toliau. Inf.

TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS
aukojo:

$ 2,035 - KLB kultūros komisija (lėšos surinktos po
S.Sondeckio koncerto sausio mėn. Lietuvių Namuose;

$1,000 ($9,300) - Anelė Dragašius

Už aukas ir moralinę paramą nuoširdžiai dėkoja -
Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Š y p s
L. STANKEVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

- Koks skirtumas tarp ano
niminio laiško ir anoniminio te
lefono?

- Laišką gali visuomet iš
mesti.

- Kokia geriausia išeitis 
moteriai, turinčiai negražias ko
jas?

- Užsivilkti suknelę su labai 
didele dekolte.

— Kodėl moterys nešioja 
auskarus?

- Kad vyrai žinotų, kad jos 
turi ausis.

- Koks yra vienintelis bū
das paprastam žmogui pagar
sėti?

- Sulaukti 100 metų.

- Ar visi žmonės yra lygūs?
- Taip, tik jų uždarbiai ne

lygūs.

- Kaip galima lengvai atpa
žinti restorane vyrą, kuris yra 
vedęs?

- Kai jam padavėjas atneša 
sąskaitą, jisai visuomet ją pa
tikrina.

- Kokiems vyrams, pasako
jant baisų atsitikimą, nesišiaušia 
plaukai ant galvos?

- Plikagalviams.

- Kada žmogui yra geriau
sia proga susipažinti su nepažįs
tamais žmonėmis?

- Kai sugenda mašina, tele
vizija ar šaldytuvas.

- Kodėl senais laikais žmo
nės turėdavo dideles šeimas, 
daug vaikų?

- Todėl, kad tada dar nebu
vo televizijos.

- Koks yra geriausias būdas 
sustiprinti savo atmintį?

- Paskolinti savo draugui 
pinigus.

o k i m ė s
- Ką reikia daiyti, kad žmo

nės tikėtų, ką tu jiems sakai?
- Šnibždėti tyliai į ausį.

- Koks yra geriausias būdas 
praturtinti savo vaikus?

- Paimti gerą savo gyvybės 
draudą.

- Kas yra infliacija?
- Kai Jūs uždirbate $50,000, 

o Jūsų žmona išleidžia $55,000.

- Ar žvaigždės yra apgy
ventos?

- Taip, nes matosi šviesos?

- Kodėl per sovietų okupa
ciją rusai buvo vadinami bro
liais, bet ne draugais?

- Nes draugą gali pasirinkti.

- Mano kaimynas yra solis
tas ir labai garsiai dainuoja, kad 
net pas mane namuose girdisi. 
Ką turėčiau daryti?

- Būkite patenkintas, kad 
dar jis nuo Jūsų neprašo pinigų 
už dainavimą.

- Koks geriausias būdas iš
likti jaunam?

- Meluoti apie savo metus.

- Ką reikia daryti, kai neno
rime meluoti ir nenorime sakyti 
tiesos?

- Reikia tylėti.

- Kada prasideda senatvė?
- Tada, kai pradeda nebe- 

patikti jaunimas.

- Ką darote, kai persišal- 
dote?

- Kosėju.
- Kaip rašyti, kad nebūtų 

klaidų?
- Labai mažom, neišskaito

mom raidėm.

- Ar galima šiais laikais ką 
nors kuo nors nustebinti?

- Galima! Jeigu laiku grąži
nate skolą.

gose šventėse jau dabar daly
vauja net trijų amžiaus grupių 
veteranai! “Gintaras”, kaip ir 
visos kitos organizacijos išeivijo
je, neišvengia jo eilėse daugė
jančio skaičiaus jaunuolių, kurių 
lietuvių kalba silpna arba visai 
išnykusi. Sveikintinos vadovų ir 
mokytojų pastangos atlikti repe
ticijas bei pamokas lietuviškai. 
Ne viena organizacija jau atsisa
kė tos kovos ir pasidavė gyvena
mojo krašto įtakai. Gintariečiai, 
gal nejučiomis, įsisavina savo 
tautos kultūrinių bruožų, nes 
vadovybė stengiasi ugdyti susi
pratusius lietuvių kilmės jau
nuolius. Nusišypsai išgirdęs: 
“We’re going to be late for the 
repeticija!”, “I forgot my nagi
nes!”, “Can you practice this 
žingsnis with me?” “Is it time 
for Subatėlė?”... Aišku, tuo ne
gali ribotis ar baigtis lietuvių 
kilmės jaunuolio susidomėjimas 
savo tautine kultūra, bet tai pra
džia! Tegul tai būna ta kibirkš
tėlė, kuri skatina žengti toliau.

Mokytojų imlumas naujo
vėms, glaudus bendradarbiavi
mas, pasiryžimas aiškiai ir nuo
sekliai perduoti žinias gintarie- 
čiams padaro tai, kad visos sam
būrio grupės pagal amžiaus pa
jėgumą, yra stipriai paruoštos ir 
tiksliai šoka jom skirtus šokius.

Ne stebuklas, kad šiandien, 
“Gintaras” laikomas vienu iš 
stipriausių kultūrinių vienetų vi
soje lietuviškoje išeivijoje. Šim
tai gintariečių sukūrusių šeimas, 
ir šiandien veža savo vaikus ir 
net vaikaičius į sambūrio repeti
cijas, dalyvauja tėvų komiteto 
posėdžiuose ir metiniuose kon
certuose. Karasiejų namuose vi
sos sienos ir lentynos kalba apie 
gintariečių tautinius ir tarptau
tinius laimėjimus. Rita ir Juozas 
labai stengiasi išlaikyti aukštą ir 
autentišką kultūrinį lygį. Jų as
meniški ir organizaciniai ryšiai 
su folkloro žinovais čia ir Lietu
voje užtikrina meninių progra
mų įvairumą ir gyvastingumą. 
Gal kartais jie susilaukia kri
tikos už parinktą repertuarą, 
kad neatspindi mums įprasto 
liaudiškumo. Bet nepamirški
me, kad kultūra lieka gyva, jei
gu ji auga ir klesti su tauta!

Toronto
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

$100 aukojo M. Timukienė.
Anapilio keltuvo vajui $100 

aukojo M. Timukienė.
Laukuvos šventovės remon

tui $300 aukojo E. Juzėnienė.
Prisikėlimo šventovei Kau

ne $3,000 aukojo P. Butėnas.
Šaukiasi pagalbos dešim

ties vaikų šeima iš Lietuvos. 
Gautame laiške rašoma, kad 
nesąžiningų pareigūnų ir mafi
jos vyrukų šeima buvo išmesta iš 
turėto buto neva už skolas Ma
rijampolės mieste ir apgyven
dinta Meškučių kaimo vaikų 
darželio salėje, kuri nėra šildo
ma. Tėvas bedarbis, motina in
validė, du vaikai serga džiova. 
Šeima šaukėsi pagalbos įvairio
se įstaigose, bet niekur jos ne
gavo. Tikisi pagalbos iš išeivijos 
tautiečių. Prie laiško šeima pri
dėjo visą eilę dokumentų, liudi
jančių jos tragediją. Vienoje 
laikraščio iškarpoje išspausdinta 
antraštė: “Daugiavaikė šeima - 
sukčių ar komunizmo auka?” 
Šeimos adresas: Marija Petraus
kienė, Meškučių km., Marijam
polės rajonas, Lithuania.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DR. STASYS DUBICKAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(905) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)
Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

MARGUTIS
PYSANKAįįyi'M. Inc. 

4134 Durl'das St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

O Tel: (416) 233-4601 0

00*
For 1 parcel

★Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office.

*Galioja kai kurie apribojimai,

oo* i iUPON

OFF
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¥ TORONTO
Anapilio žinios

- Birželio 1 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje bus Mišios va
karė 7 vai., o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Gegužės 20, sekmadienį, pa
krikštyta Gerrard ir Aldonos (Kas- 
peravičiūtės) Morrison dukrelė An- 
drėja-Pranciška-Marija.

- Kaune mirė a.a. Juozas Ka
ruža, mūsų geros parapijietės 
Aldonos Dausaitės-Empakerienės 
dėdė.

- “Žodis tarp mūsų” gegužės- 
birželio knygelių laida jau gauta ir 
ją platina Sigita Aušrotienė sekma
dieniais parpijos salėje.

- Parapijos gegužinė bus birže
lio 10, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
Lietuvos kankinių šventovės aikš
tėje. Visi parapijiečiai kviečiami 
dalyvauti. Tą dieną parapijos salėje 
cepelinų nebus.

- Diak. Vytautas Staškevičius 
bus šventinamas kunigu birželio 17, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Lietuvos kan
kinių šventovėje. Kunigystės šven
timus teiks vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Po šventimų bus vaišės Ana
pilio salėje. Pakvietimai į vaišes jau 
platinami sekmadieniais parapijos 
salėje, o šiokiadieniais prašome 
skambinti Reginai Celejewskai tel. 
416 231-8832.

- Anapilio knygyne gauta: 
anglų kalba virimo knyga “Tradi
tional Lithuanian Foods”; vaikams 
maldaknygė “Mano bičiulis Jėzus” 
bei šeimos maldų.

- Anapilyje esančio Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo lanky
mo valandos sekmadieniais: nuo 
10.30 v.r. iki 6 v.v.; pirmadieniais: 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Muziejaus 
vedėja - dr. Rasa Mažeikaitė. Mu
ziejaus tėl. 905 566-8755.

- Mišios birželio 3, sekmadie
nį: 9.30 v.r. ųž a.a. Aldolfiną ir 
Kazimierą Alseikas; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 3 v.p.p. už a.a. Vaclovą 
Vaitkų; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje birželio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. 
į Šv. Dvasią.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, birželio 2, nuo 

pat ryto vyks Moterų draugijos su
organizuotas “bazaras”. Daiktai 
priimami penktadienio vakare tarp 
6 ir 8 v.v.

- Ateinantį sekmadienį iškil
mingos Sekminių pamaldos su Šv. 
Komunija. Pamaldų metu vyks sek
madienio mokykla. Po pamaldų 
Moterų draugijos susirinkimas Lie
tuvių Namų patalpose.

- Tarybos posėdis įvyks birže
lio 12 d. Vandos Norvaišienės bute.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje vyksta Lietuvos 

nacionalinio muziejaus fotografo 
Kęstučio Stoškaus nuotraukų paro
da - senojo Vilniaus vaizdai.

- Muziejaus išlaikymui po 
$100 aukojo: Juozas Bakis, a.a. I.

, Bakienės atminimui ir Marija Ti- 
mukienė.

Lietuvių Namų žinios
- Š. m. gegužės 27 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 170 sve
čių. Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narė A. 
Skilandžiūnienė.

- Svečių knygoje pasirašė: A. 
Kulnys, R. P. Verdoes iš Kaliforni
jos, A. Krukauskas “Sporto” laik
raščio vyr. redaktorius, G. Nenar- 
tavičius ELTA sporto sk. vedėjas, 
(abu iš Lietuvos), A. Bancharan, R. 
Ali su šeima visi iš Trinidado, L. 
Salazar iš Toronto, A. G. Grigoniai 
iš Bostono.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks š.m. birželio 6 d., 7 v.v.

- Š.m. birželio 16 d. Kanados 
lietuvių jaunimo sąjunga rengia lau
ko festivalį prie Lietuvių Namų. 
Pradžia 10 v.r. Kviečiame visus daly
vauti, prisidėti ir paremti šį renginį.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: A. Pranevičius - $100; A. Dobis 
- $300 (750); P. I. Žemaičiai - $100 
(1,520). Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą Slaugos 
namams. Slaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6. Slaugos 
namų elektroninis paštas: http://- 
members.planeteer.com/~litn/.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias paskutinį kartą prieš 
vasaros atostogas giedojo parapijos 
jaunimo choras su gitarų palyda.

- Švenčiausioji Jėzaus širdis iš
reiškia neapsakomą žmogumi tapu
sio Dievo Sūnaus meilę žmonijai. 
Jos garbinimui yra skirtas birželio 
mėnuo. Parpijoje Jėzaus Širdies 
litanija bus kalbama šiokiadieniais 
po 7 v.v. Mišių, šeštadieniais po 9 
v.r., o sekmadieniais po kiekvienų 
Mišių.

- Šis penktadienis ir šeštadienis 
yra mėnesio pirmieji. Pirmojo penk
tadienio Mišios ir Švenčiausiojo 
pagarbinimas 7 v.v.; o pirmąjį šešta
dienį Gyvojo Rožinio nariai renkasi 
Rožiniui ir Mišiom 10.30 v.r.

- Pakrikštytas Karis (Karigai- 
las) Petras, Rimos (Radžiūtės) ir 
Alvydo Saplių sūnus.

- Lenkijoj mirė a.a. Julija De
gutienė, Broniaus Degučio mama 
ir a.a. Jonas Vaina, Veronikos Ba- 
laišienės sūnėnas.

- Parapijos susirinkimas, kuris 
turėjo įvykti birželio 10 d., dėl salės 
grindų darbo turėjo būti atidėtas. 
Todėl susirinkimas yra nukeltas į 
rudenį, ir jis įvyks rugsėjo 16 d. 
parapijos salėje.

- Šį sekmadienį per 10.30 v.r. 
Mišias vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, suteiks Sutvirtinimo sakra
mentą šešiolikai parapijos jaunuo
lių. Dieną prieš, šeštadienį, 3 v.p.p. 
vyks repeticija jaunuoliams ir jų 
Sutvirtinimo tėvams.

- Sekminių vigilijos Mišios pa
rapijoje vyks birželio 2 d., 5 v.p.p. 
Mišiose dalyvaus “Aušros” sporto 
klubo nariai, švęsdami savo metinę 
šventę.

- Organizuojama talka kiek
vieną birželio šeštadienį paruošti 
“Kretingos” stovyklavietę vasaros 
stovykloms. Galinčius padėti pra
šom skambinti Rūtai Jaglowwitz 
tel. 416 622-9919.

- Mišios sekmadienį, birželio 
3: 8 v.r. už a.a. Albiną ir Mariją 
Statulevičius; 9.15 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.30 v.r. 
Sutvirtinimo sakramentą priiman
čių jaunuolių intencija, už a.a. Oną 
Anskienę, už a.a. Justiną Žaką.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio! Gegužės 26 d. kas 

nors užmiršo ir paliko ant stalo 
mokytojų kambaryje savo visus 
raktus (key chain). Prašome juos 
atsiimti pas Aldoną Šimonėlienę 
tel. 416 626-1081.

- Mokyklos bei aukštesniųjų 
lituanistinių kursų užbaigimo iškil
mė įvyks penktadienį, birželio 1, 
6.30 v.v., didžiojoje Anapilio salėje. 
Bilietus platina B. Batraks.

- Kanados baltiečių muzikos 
festivalis, kuriame kanklininkės ža
da pasirodyti, atidėtas rudeniui.

- Birželio 2 d. bus išdalinti mo
kiniams pažymėjimai. Jie irgi galės 
atsiimti mokyklos leidinį - vienas 
kiekvienai šeimai. Birželio 9 d. bus 
paskutinė šių mokslo metų diena.

- Birželio 3, sekmadienį, įvyks
Kanados lietuvių šeimos šventė 
Bronte parke. Živilė

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $300 - 
Delhi KLK moterų draugijos 
skyrius; $100 - O. Derliūnienė.

Pakalnių šventovės atstaty
mui $50 aukojo I. Ross (savo 
mamos a.a. Janinos Grabošie- 
nės atminimui).

A. a. Antaninos Januškie
nės atminimui William Wecher- 
kiwsky “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. tėvų Petro ir Marijos 
Traškevičių atminimui duktė 
Irena Mackevičienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Janinos Grabošienės 
vienerių metų mirties prisimini
mui duktė Irena Ross “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Viktorijos Lukoševi
čienės penkerių metų mirties 
atminimui dukra Saulė Rerne- 
sat, “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Paulinos Šimkienės 
atminimui, užjausdami dukrą 
Ireną Vibrienę ir sūnų Romą su 
šeimomis, Irena ir Jim Meikle- 
john “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

Kambarius viešbutyje
International Plaza
Kambarius bendrabutyje
Humber College
Skelbimą programoje

SU DŽIAUGSMU NORIME JUMS PRANEŠTI,
kad Ontario sveikatos ministerija š.m. gegužės 18 d.
patvirtino ilgai lauktą nutarimą dėl 30 papildomų lovų 
statomiems Slaugos namams. Tuo būdu Slaugos 
namuose galės apsigyventi 90 priežiūros reikalau
jančių žmonių.

J. R. Juodis,
Lietuvių slaugos namų statybos komiteto pirmininkas

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti 60-me

IMIIIHĖJJIIIMIE 
birželio 14, ketvirtadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos 
Toronto šv. Andriejaus latvių-estų Šventovėje (Carlton-Jarvis gatvių sankryžoje). 

Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 
6.30 valandą vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir 
Sibire žuvusiųjų atminimą.

Kanados baltiečių federacija
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

Lietuvos karininkai, atliekantys stažuotę Kanados kariuomenės stovykloje Camp Borden, su Toronto šaulių bei jų 
rėmėjų grupe “Tėviškės žiburių” spaudos vakare. Iš kairės sėdi: Vytautas Pečiulis, Gema Balytienė, Anelė 
Pajaujienė, Kazimieras Pajaujis, Stasė Zimnickienė, Antanas Zimnickas. Stovi (iš kairės): kpt. Laimonas Luninas, 
Kazimieras Balyta, Irena Pečiulienė, Valdas Žukauskas, prel. J. Staškevičius, mjr. Ovidijus Eitminavičius, vyr. Itn. 
Egidijus Timinskas, mjr. Egidijus Tamošaitis, Algirdas Mackonis ir mjr. Algirdas Norkus. Žemiau iš kairės: mjr. 
Egidijus Tamošaitis, kpt. Laimonas Luninas, mjr. Alvydas Lukšas, mjr. Algirdas Norkus su Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos kapelionu prel. J. Staškevičiumi (viduryje) Nuotr. B. Tarvydo

Montrealio sporto klubas “Tauras” atšventė savo 50 metų sukaktį. 
Nuotraukoje PAULIUS MICKUS (kairėje) perduoda krepšinio kamuolį 
ARTŪRUI MISIUI, atvykusiam iš Lietuvos Ntr. A. J. Mickaus

ŠALFASS8^ JUBILIEJINĖS ŽAIDYNĖS
50 y TORONTE - KANADOJE

2001 m. liepos 4-7 d.d.
PIRMININKAI:

Alvydas Saplys (organizacinio k-to) ir Rimas Miečius (žaidynių)

UŽSISAKYKITE DABAR
- iki birželio 3 d. - $119 nakčiai (Rezervuota “Lithuanian Sports 

Jubilee” vardu) Tel. 416-244-1711 arba 1-800-668-3656
- 5 naktims - po $33 su pusryčiais

EI. paštas - rimmerl@sympatico.ca
- iki birželio 15 d. Tel. 416-234-5792 (darbo valandomis)

INFORMACIJA - 416-234-0878 Rengėjai - “Aušros" sporto klubas

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės narių metinis 
suvažiavimas - birželio 19, an
tradienį, 10 v.r., Toronto lietu
vių Prisikėlimo parapijos patal
pose. Suvažiavimą rengia dabar
tinė Vienybės valdyba: pirm, 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
ižd. prel. J. Staškevičius, sekr. 
kun. E. Putrimas. Šiame suva
žiavime dalyvaus ir vysk. P. Bal
takis, OFM.

Toronto “Gintaro” 45-tasis 
metinis koncertas įvyko gegužės 
26, šeštadienį, Anapilio salėje, 
Mississaugoje. Susirinko pilna 
salė žiūrovų, kurie su malonu
mu stebėjo daugiau kaip 20 šo
kių, atliktų įvairių ansamblio 
grupių, nuo mažiukų iki vete
ranų. Nepamainomas vaizdas, 
tokio didelio būrio linksmai šo
kančio lietuviško jaunimo, apsi
rengusio tautiniais drabužiais. 
Programą vedė Rasa Kurienė, 
grojo kapela, vad. Teodoro Pa
brėžos su nariais Valdu Rama
nausku, Jurgiu Valaičiu, smuiki
ninke Audrone Šarpyte. Apra
šymas kitame “TŽ” numeryje.

A. a. mamytės Elenos Sta
nevičienės vienerių metų mir
ties sukakties proga (gegužės 29 
d.) dukra Eleonora Stanevičiū- 
tė-Holmes “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
krašto valdyba kviečia jaunimą dalyvauti

VASARINIUOSE ŠOKIUOSE
*6 H ♦♦ J h

2001 m. birželio 2 d., 7 val.vak.
Toronto Lietuvių Namuose

Bus daug skanių patiekalų!

KLB TARYBOS RINKIMAI
XVIII-tosios krašto tarybos rinkimai visose 

apylinkėse
įvyks 2001 m. rugsėjo 30 d.
Sudaryta šios sudėties Vyriausioji rinkimų komisija: 

Feliksas Mockus - pirmininkas,
Edis Kazakevičius, Dana Keršienė, Vytautas Taseckas, 

Algis Valiūnas
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba

IEŠKOME darbuotojos pilnu laiku 
kavinėje. Skambinti tel. 416 866- 
6102 ir palikti žinutę.

Paremkite “Tėviškės žiburius” au
ka, rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi- “TŽ” leidėjai

ffl MONTREAL
Ekumeninės pamaldos pirmie

siems trėmimams iš Baltijos kraštų 
paminėti įvyks birželio 10, sekma
dienį, 2 val.p.p. Aušros Vartų šven
tovėje.

Genovaitė ir Leonas Balaišiai, 
ilgai gyvenę Montrealyje, šiomis 
dienomis išsikelia į Otavą, arčiau 
savo vaikų. Gegužės 19 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyko jiems 
išleistuvės - atsisveikinimas. Susi
rinko arti šimtinės bičiulių. Trum
pomis kalbomis atsisveikino “Ne
priklausomos Lietuvos” bendrovės 
pirmininkas Romas Otto, redakto
rė Birutė Nagienė, Medžiotojų-žve- 
jotojų vardu - Jonas Rimeikis ir 
“Rūtos” klubo - Juozas Stankaitis. 
Oficialiąją dalį vedė Aldona Vaiče- 
kauskienė. Išvažiuojantiems buvo 
įteiktas adresas su visų dalyvių pa
rašais. Po to klebonas kun. Ričar
das Birbilas palaimino vaišes.

Baigus vakarieniauti J. Rimei
kis su savo muzika pradėjo šokius, 
kurių pirmąjį valsą gana guviai su
šoko išvažiuojantieji Balaišiai. Vė
liau prie jų prisijungė ir daugiau šo
kių mėgėjų. Pabaigoje Balaišiai ap

lankė visus prie stalų sėdinčius sve
čius ir padėkojo už dalyvavimą šia
me jaukiame pobūvyje.

Birutė Nagienė, “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorė, gegužės 
pabaigoje išvyko į Lietuvą. Ji ruo
šiasi pastatydinti a.a. Henrikui Na
gini paminklą Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.

Romas Staškevičius gegužės 
13 d. dalyvavo “Alcatel” maratone 
Otavoje. Tai buvo 42 km bėgimas, 
kurį Romas įveikė (tik nesako ke
lintas) ir gavo dalyvio medalį. Jis 
pasakojo, kaip šio maratono laimė
tojas afrikietis juos aplenkė tokiu 
greičiu, lyg jis būtų bėgęs 100 m. 
Šiaip viskas gerai suorganizuota, 
net ir viešbučiai buvo atpiginti.

“The Gazette” gegužės 19 d. 
laidoje įdėjo ilgą Irwin Block 
straipsnį apie žydų vartojamas kal
bas. Ir vienoje ištraukoje sakoma, 
kad “Hassidic” bendruomenė ne
dalyvauja pasaulietiškoje kultūroje, 
ir nepanašu, jog Montrealis grįš į 
garbės dienas, kada jis buvo laiko
mas tarsi Šiaurės Amerikos Vilniu
mi - turtingu literatūros tradicijo
mis Lietuvos miestu. B.S.

ADAM0NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

FAX: 766-1349

Kapinių lankymo diena
Tel.: 766-5827

Pavasarinis kapinių lanky
mas įvyko sekmadienį, gegužės 
27. Pasitaikė lietinga diena. Bet 
daugybė lankytojų suplaukė iš 
Toronto, Mississaugos, Hamil
tono, Delhi, St. Catharines, Va
sagos ir kitų vietovių. Mat 
daugelis tautiečių turi palaidoję 
savo artimųjų Šv. Jono kapinėse 
Anapilyje, Mississaugoje. Kapi
nėse buvo šventinami nauji pa
minklai. Ta proga Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius didžio
joje Anapilio salėje suruošė ka
pinių lankymo pietus. Buvo ga
lima pietauti ir alučiu bei vynu 
atsigaivinti ištisą dieną, kartu ir 
pabendrauti. Anapilio moterų 
būrelis parodų salėje surengė 
labai įdomią dail. Laimos Ma
rijos Janulienės tekstilės meno 
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI 
miesto centre, geras susisiekimas, 
visi patogumai, nebrangu. Skam
binti Valerijai tel. 416 979-2273 
rytais arba 416 861-9409 paliekant 
žinutę.

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

GRAŽIOJE vietoje Hamiltone ati
darytas pensininkams namas (reti
rement home), 1800 King St. E. 
Vienviečiai, dviviečiai kambariai 
(vienam ar dviem asmenim), puiki 
priežiūra ir maistas. Kaina nuo 
$1,300 mėnesiui. Teirautis tel. 905- 
544-8481 dr. Jadwiga Weiss.

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

parodą, turėjusią gerą pasise
kimą. Esant lietingam orui, pa
maldos 3 v.p.p. buvo laikomos 
ne kapinių koplyčioje, bet Lie
tuvos kankinių šventovėje, kuri 
pilna prisipildė maldininkų. Mi
šias koncelebravo prel. J. Staš
kevičius, kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. J. Liauba, OFM, 
kun. J. Žukauskas, OFM, kun. 
E. Jurgutis, OFM, ir kun. K. 
Kaknevičius. Pastarasis pasakė 
pamokslą. Giedojo Anapilio pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Govėdo ir Prisikėlimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės. Galėjo 
visi pasidžiaugti gražia religine 
bei tautine tradicija. A.

***
“Tėviškės žiburiuose” gegu

žės 27 d. lankėsi žurnalo “Spor
tas” redaktorius Aleksandras 
Krukauskas ir sporto žinių EL
TA redaktorius Gintas Nenarta- 
vičius, lydimi torontiečio Aud
riaus Šileikos, domėjosi laik
raščio leidimu, linkėdami ge
riausios sėkmės Toronte, mažoje 
Lietuvoje Šiaurės Amerikoje.

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

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 
nešiojamas (416) 560-0122

http://-members.planeteer.com/%7Elitn/
mailto:rimmerl@sympatico.ca

