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Kanados dieną švenčiant
Ilgasis savaitgalis! Tikra atgaiva, ypač miestie

čiams. Užtat keliuose automobilių vilkstinės, kiek akys 
užmato - tolyn nuo miesto dulkių ir taršos, tolyn į žaliąją 
gamtą prie upių ir ežerų. Ačiū liepos pirmajai - Kanados 
dienai.

A
TGAIVA - mokslo metams pasibaigus, vasaros 
atostogoms prasidedant, valstybinę šventę šven
čiant. Taip viskas gražiai sutampa, susiderina - 
tik džiaukis ir naudokis. Šitoji žymė yra aiški ir tradicine 

tapusi. Laisvė ir demokratija sukūrė gyvenseną, kur ir 
valstybinės šventės žmonėms tampa asmeninių džiaugs
mų bei malonumų dalimi. Kanada - patrauklus kraštas, į 
kurį legaliai ir nelegaliai plūsta žmonės kone iš viso pa
saulio, ypač į didžiuosius miestus, kur įsikūrimo galimy
bės palankesnės ir greitesnės. Mes, lietuviai išeiviai - pir
mieji ir patys paskutinieji - Kanados dieną švenčiame 
dažniausiai lygiuodamiesi su vietiniais, ir turbūt jau re
čiau tepagalvojame, kaip šitą savaitgalį būtume praleidę, 
jei negyventume Kanadoje? Gal rečiau pamąstome ir tai, 
ką šis kraštas mums duoda, kokią sukuria gyvenamąją ap
linką, kurioje jaučiamės laisvi, saugūs ir viskuo aprūpina
mi. Vertėtų šia proga prisiminti ir tai, kad pasaulyje yra 
dar labai daug vietų, kur nieko panašaus nėra, kur valsty
binės santvarkos ar ekonominiai nepritekliai žmonėms 
neleidžia sukurti bent šiek tiek pakilesnės gyvenimo gero
vės. Vis prisimintina ir tai, kad Kanada yra unikalus mar
gaspalvių tautybių kraštas, kai kuriose vietovėse, kaip To
ronte, išsiryškinęs keliasdešimties tautybių mozaika, ku
rios viena dalelytė esame ir mes, lietuviai, jau daugelį me
tų gerai organizuoti ir žinomi plačiajai visuomenei.
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K
ANADOS lietuvių bendruomenė (KLB) kaip tik 
ir yra ta pagrindinė ir didžioji organizacija, jun
gianti visus čia gyvenančius lietuvius. Kiek ji buvo 
ir lieka reikšminga išeivijos gyvenime - jau ne vieną kartą 

patirta, įsitikinta ir skelbta. Šiandien sunku būtų įsivaiz
duoti lietuviškąją veiklą be jos, juoba, kad ir toji veikla po 
daugelio metų darosi vis labiau šakota. Nebeužtenka sa
vojo kiemo ir tarpusavio bendravimo. Kaskart vis stipriau 
pajudame ir už to kiemo ribų, kur su kitų tautybių atsto
vais, dažnai baltiečiais, ir vietiniais kanadiečiais tenka at
likti bendrų užduočių, tuo pačiu reprezentuojant ir savąją 
tautą. Tai itin buvo ryšku ir reikšminga sovietinės imperi
jos griuvimo išvakarėse, kai miestų aikštėse ir gatvėse 
plevėsuodavo įvairių tautybių vėliavos, nešamos demonst
rantų, visais įmanomais būdais kovojusių už savo gimtųjų 
kraštų laisvę. Šiandien, kai tie kraštai yra laisvi ir nepri
klausomi, prieš akis nemenki uždaviniai jiems pagelbėti. 
Mes, Kanados lietuviai, šiuo metu esame kviečiami akty
viai prisidėti prie veiklos, kuri padėtų Lietuvai tapti ŠAS- 
gos (NATO) nare. KLB ragino ir teberagina visus tautie
čius, šio krašto piliečius, palaikyti specialius ryšius su savo 
apylinkių parlamentarais, kurių balsas Otavoje gali būti 
reikšmingas ir mums padedantis. Tai solidaru, būtina ir 
naudinga. Kaip žinoma, ta linkme juda ir kitų kraštų Lie
tuvių bendruomenės. Kokie bus tų pastangų rezultatai, 
parodys ateitis. ŠAS-gos plėtros į Rytus klausimas šiuo 
metu yra opus ir gana sudėtingas. Netrukus jis bus spren
džiamas didžiųjų pasaulio jėgų. Kas beatsitiktų, mes jau
simės atlikę savo pareigą ir padėję Lietuvos siekiams ir 
viltims. O tokia jausena visada stiprina mūsiškos veiklos 
prasmę, sukonkretina užsiėmimų turinį. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Milijonai oro gryninimui

Savaitė Lietuvoje

Toronto oro taršos konfe
rencijoje (Smog Summit) birže
lio 11 d. Otava pažadėjo $110 
milijonų oro gryninimui, ypač 
didmiesčių tirštai apgyvendin
tuose rajonuose. Liberalai, ilgą 
laiką kaltinti, kad nekreipia dė
mesio į Kyoto nutarimus, ku
riuose buvo nustatyti oro taršos 
mažinimo etapai per sekantį de
šimtmetį, pagaliau atvėrė fede
racinę piniginę. Šie $110 mln. 
paimti iš to paties Action Plan 
2000 fondo ($500 milijonų) 
įsteigto praeitų metų spalį, kaip 
ir nesenai paskelbti $215 milijo
nų vandens švarinimui. Gamto
saugos ministeris D. Anderson 
konferencijoje paskelbė susita
rimą su automobilių gaminto
jais, kad jie energingiau siūlytų 
ir reklamuotų automobilius su 
švariau veikiančiais varikliais; 
jis taip pat paskelbė naujus iš
metamų teršalų standartus, ku
rie įsigalios 2004 metais - auto
mobilių išmetamų azoto dujų 
kiekis turės būti sumažintas 85- 
88%. Gamtos turtų ministeris 
R. Goodale paskyrė $23 mln. 
tobulinimui taip vadinamos ku- 
ro-elemento (fuel cell) aparatū
ros, kuri naudotų vandenilį 
elektros gaminimui ir varytų au
tomobilius be jokių išmetamų 
teršalų. Tuo būdu būtų išvengta 
milijonų tonų anglies dvideginio 

taršos ore. Transporto ministe
ris D. Collenette skyrė $40 mln. 
miestų susisiekimo problemų 
studijoms, kad būtų sumažinta 
oro tarša panaikinant arba su
mažinant judėjimo kamščius. Jis 
taip pat paskelbė, kad nuo š.m. 
spalio VIA ir GO traukiniai ap
tarnaus keliautojus tarp Toron
to ir Kitchener, Oshawa ir Ha
milton vietovių su 1000 papildo
mų vietų.

Gamtosaugos organizacijos 
sakosi nusivylę, kad konferenci
joje už oro taršą buvo kaltinami 
vien tik automobiliai, tuo tarpu 
didele oro (taip pat ir vandens) 
taršos dalimi prisideda pramo
nės fabrikai, lėktuvai, benzini
niai žolės pjovimo aparatai ir 
1.1. Taip pat nebuvo gerų naujo
viškų idėjų, kalbama vis apie tas 
pačias problemas ir tokius pa
čius jų sprendimus. Daugiau fi
nansų turėtų būti skiriama to
bulinimui vėju bei saulės ener
gija varomų elektros gaminimo 
įrangų, elektra ir nafta varo
miems hibridiniams autoveži- 
miams. Bet gamtosaugininkai 
pagyrė ministerį D. Anderson, 
kuris savo kalboje neseniai pri
statė specialistų studiją, kuri 
įrodo (paneigiant G. W. Bush 
argumentą atmetantį Kyoto nu
tarimų vykdymą JAV dėl eko-

(Nukelta į 8-tą psl.)

PRANEŠIMAS IŠ VARŠUVOS
Liublino unija priimtina lietuviams?

“Lietuviai keičia požiūrį į 
abiejų tautij respublikos istorinį 
paveldą” - rašė lenkų laikraš
čiai, komentuodami Lietuvos- 
Lenkijos parlamentų atstovų 
priimtą deklaraciją, kurioje pa
žymima: “1791 metų gegužės 3- 
osios konstitucija yra istorinis 
abiem seimam dokumentas ir 
abiejų tautų respublikos bendro 
palikimo dalis”.

Lietuvos-Lenkijos parlamen
tų atstovi} VIII sesija vyko Var
šuvoje š.m. birželio 9 d. Pagrin
dinė sesijos tema - “Lietuvos ir 
Lenkijos konstitucijos-demok- 
ratinės santvarkos ir tarpusavio 
santykių plėtojimo pagrindas”.

Grupuotės dalyviai kreipėsi 
į abiejų valstybių seimus su 
kvietimu gegužės 3-osios dieną 
kiekvienais metais iškilmingai 
bendrai minėti abiejose šalyse. 
Beje, ši diena Lenkijoje nuo se
no labai iškilmingai minima, 
pripažįstama viena iš svarbiau
sių tautinių švenčių.

Lietuvos seimo vicepirmi
ninkas Artūras Skardžius 1791 
metų gegužės 3-osios konstitu
ciją pavadino “imponuojančiu 
precedentu” ir patikino, kad lie
tuvių ir lenkų tautų vienijimasis 
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ir suartėjimas prasidėjo nuo 
Krėvos unijos, kurios užmojus 
pabaigė Liublino unija. Pasak 
Lietuvos parlamentarų, “1791 
m. gegužės 3-osios konstitucija 
LDK buvo masiškai remiama ir 
tapo ‘politiniu elementoriumi’”.

Komentuodamas Lietuvos- 
Lenkijos parlamentarų priimtą 
deklaraciją, įtakingas lenkų 
dienraštis Rzeczpospolita pažy
mėjo, kad lietuviai keičia požiū
rį į istoriją. Anot apžvalgininko, 
lietuviams jau nebaisi nei Krė
vos, nei Liublino unija, nors dar 
neseniai “ne tik lietuvių publi
cistikoje, bet net ir istorijos va
dovėliuose Jogaila buvo vaiz
duojamas kaip Lietuvos išdavi
kas, o Krėvos ir Liublino unijos 
nurodomos kaip visais amžiais 
lietuvius persekiojamų nelaimių 
priežastis”.

Parlamentarų atstovai krei
pėsi į savo valstybių vyriausybes 
ir parlamentus, ragindami įgy
vendinti visas Lietuvos-Lenkijos 
sutarties nuostatas.

Lietuvos ir Lenkijos švieti
mo ministerijos iki šių metų pa
baigos turi parengti tautinių 
mažumų - Lietuvos lenkų ir 
Lenkijos lietuvių - švietimo 

strategiją. Varšuva taip pat ra
gina Lietuvą kuo skubiau grą
žinti Lietuvos lenkams žemes 
bei iki š.m. rugsėjo parengti 
sutartį dėl Lietuvos lenkų vardų 
ir pavardžių rašysenos. Lenkija 
pageidauja, kad Lietuvos lenkų 
tautybės piliečių vardai ir pavar
dės būtų rašomos lenkiškomis 
raidėmis, su lenkiškais diakriti
niais ženklais. Pati Lenkija to
kių galimybių savoms mažu
moms nenumačiusi.

Tai ne vienintelis atvejis, 
kai dvišaliuose santykiuose nesi
laikoma pariteto. Lenkijos lie
tuvių organizacijų atstovai nu
rodo, kad Lietuvoje lenkai turi 
teisę vartoti savo gimtąją kalbą 
kaip pagalbinę viešajame gyve
nime. Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonuose yra lenkiški užrašai gat
vėse ir valdžios bei savivaldybių 
įstaigose.

Lietuva lenkams taip pat 
sudaro geresnes švietimo sąly
gas. Pvz. įgyvendinant švietimo 
reformą Lietuvoje, nebuvo už
daryta nė viena lenkiška mokyk
la. Lenkijoje, įgyvendinant švie
timo reformą, trečdaliu sumažė
jo lietuviškų mokyklų.

Dar liūdnesnės lietuviško 
švietimo perspektyvos kitais 
mokslo metais. Seinų valsčiuje, 
kur vos dviejose pagrindinėse 
mišriose mokyklose veikia lietu
viškos klasės, numatytas tų kla
sių jungimas su lenkiškomis. 
Nėra abejonių, kokia kalba bus 
dėstomi visi dalykai. Aišku, kad 
lenkų, nes juk lenkų tautybės 
vaikai lietuviškai nemoka. Tuo 
būdu praktiškai bus likviduotas 
lietuviškas švietimas Seinų vals
čiuje, - mano Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Ire
na Gasperavičiūtė.

Lietuvių organizacijos taip 
pat nesupranta, kodėl Lenkijos 
švietimo ministerija neleidžia 
lietuviškų pagrindinių mokyklų 
mokiniams baigiamąjį egzaminą 
laikyti gimtąja kalba. Lietuvoje

Atsistatydino premjeras
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Rolandas Paksas birželio 
20 d. vyriausybės posėdyje atsi
statydino iš pareigų. Žiniasklai- 
doje apie vyriausybės neaiškią 
ateitį prasidėjo gandai birželio 
pradžioje, opozicinei socialde
mokratinės koalicijos frakcijai 
pasiūlius seimui Rolando Pakso 
vadovaujamos vyriausybės veik
lą įvertinti nepatenkinamai.

Naujosios sąjungos vadovas, 
seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, dar birželio 6 d. spau
dos konferencijoje teigiamai 
vertino vyriausybės pajėgumą. 
Birželio 11 d. ELTA/LGTIC jau 
pranešė, kad valdančioji koalici
ja sudarė penkias darbo grupes 
svarstyti klausimus, dėl kurių 
klumpa koalicijos sprendimai - 
mokesčių ir pensijų reformos, 
žemės grąžinimas, privatizavi
mas ir “Lietuvos dujos”. Dar sa
vaitę vyko nesėkmingos pastan
gos “lipdyti” irstančią koaliciją. 
Birželio 13 d. A. Paulauskas su
sitiko su opozicinės Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) 
pirmininku, buvusiu prezidentu 
Algirdu Brazausku, su juo apta
rė partijų partnerystės galimy
bes, formuojant naują valdan
čiąją koaliciją ir vyriausybę.

Birželio 18 d. koalicijos 
partnerių socialliberalų į vyriau
sybę deleguoti ministeriai atsi
statydino, o kitą dieną seimas 
priėmė dokumentą, neigiamai 
vertinantį vyriausybės veiklą. 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė R. Pakso atsi
statydinimą birželio 20 d., jo pa
reigas laikinai eiti pavedė ūkio 
ministeriui Eugenijui Gentvilui.

Ministeris BJVT sesijoje
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis bir
želio 7 d. dalyvavo dešimtojoje 
Baltijos jūros valstybių tarybos 
ministerių sesijoje Hamburge, 
Vokietijoje. Kaip rašo ELTĄ/ 
LGTIC, jis skaitė pranešimą 
bendradarbiavimo per sienas te
ma. Jis pažymėjo svarbiausius 
bendradarbiavimo per sieną as
pektus, Lietuvos pasirašytas su
tartis su kitais kraštais, jau pra
dėtus įgyvendinti projektus, 
kaip Via Baltica, Rail Baltica, 
Nidos iniciatyvas, sukurtus vadi
namus “euroregionus”. Sesijoje 
buvo pasirašyta susitarimas dėl 
pasikeitimo radiologiškai svar
bia informacija. Vokietija 
BJVT pirmininkavimą perdavė 
Rusijai.

Lankėsi Suomijos premjeras
Birželio 4 d. Vilniuje lankė

si Suomijos premjeras Paavo 
Lipponen, praneša ELTA/LG
TIC. Susitikime su Lietuvos mi- 
nisteriu pirmininku Rolandu 
Paksu svečias pasiūlė Suomijos 
branduolinės energetikos kon
sultantų paslaugas, kad būtų 
stiprinamas Ignalinos atominės 
elektrinės saugumas, tinkamai
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Liublino unija priimtina lietuviams?

Lietuvos ir Lenkijos santykiuose nesilaikoma lygybės
Ieškant karo nusikaltėlių

Siūloma paieškoti karo nusikaltėlių komunistų tarpe
Atnaujinta Rusijos plėtra 

Rusija grįžta prie savo įprastos politikos
Lietuvos vaikų ir jaunuolių sveikata I 

Jaunimo sergamumas kasmet stipriai didėja 
Priesaika gyventi laisvai

Lietuvos moksleivės rašinys, laimėjęs pirmą konkurso premiją
Vilniaus festivalis

Vyko pasaulinio masto koncertai
Lietuvon grįžta ir knygos

A. Gustaičio knygos “Algio Trakio ir Taksiuko Šleivio nutikimai” 
Kas parašė komediją “Amerika pirtyje”? 
Dar nėra visapusiškai įrodyta knygos autorystė 

“Juodųjų dienų sakmės” II
Jaudinantys tautiečių pergyvenimai sibiriniuose plotuose

$

P. Lipponen taip pat pasi
dalino Suomijos patirtimi de
rantis su Briuseliu dėl įvairių 
derybų skyrių, sveikino Lietuvą 
padaryta pažanga siekiant na
rystės Europos sąjungoje. R. 
Paksas apšvietė Suomijos minis
terį pirmininką apie būsimą 
“Lietuvos energijos” ir “Lietu
vos dujų” privatizavimą. Svečias 
teigė, kad Suomijos bendrovės 
domisi naujomis investicijomis 
Lietuvoje, taip pat ir energeti
kos srityje. Jis taip pat pažadėjo 
Suomijos paramą Lietuvai plė
tojant informacines technolo
gijas.

Seimo pirmininkas Estijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas birželio 4-5 
d.d. lankėsi Estijoje oficialiu vi
zitu, rašo ELTA/LGTIC. Jis su
sitiko su Estijos parlamento va
dovu Toomas Savi, su kuriuo 
buvo aptarti euroatlantinės in
tegracijos klausimai, bei jų vals
tybių pasirengimas narystei Eu
ropos sąjungoje, ES numatytus 
laisvo darbo jėgos judėjimo ap
ribojimus į ES priėmus naujas 
nares. T. Savi patikino svečią, 
kad estų skeptiškumas narystei 
ES “linkęs mažėti”.

Savo kalboje Estijos parla
mente birželio 5 d. A. Paulaus
kas ragino Baltijos valstybes 
bendradarbiauti, net ir konku
ruojant tarpusavyje nepamiršti 
bendrų interesų, ypač siekiant 
narystės euroatlantinėse struk
tūrose. Jis pabrėžė, kad reikia 
ne. tik dalintis savo patirtimi, 
bet savo bendradarbiavimu vie
šai pabrėžti Baltijos kraštų vie
ningumą. Jis kvietė Estijos par
lamentarus bendromis jėgomis 
spręsti energetikos, sienų pra
laidumo, infrastruktūros, gyny
binius ir švietimo klausimus.

Mokesčių reforma
Lietuvos finansų ministeris 

Jonas Lionginas gegužės 31 d. 
pristatė mokesčio reformą, kuri 
apims artimiausius ketverius 
metus, rašo ELTA/LGTIC. 
Laipsniškai bus mažinamas fizi
nių asmenų pajamų mokestis, 
kuris 2004 m. pasieks 24% tari
fą, didinamas neapmokestina
masis minimumas pakils iki 320 
litų 2004 m. Ministerio teigimu, 
pirmasis žingsnis link spartesnio 
ūkio augimo bus žengtas jau 
šiemet, nuo spalio 1 d. iki 250 li
tų padidinus neapmokestinamą
jį minimumą. Pelno' mokesčio 
naikinimas atidėtas iki 2004 m. 
Jo mažinimas iki 18% kitąmet ir 
iki 15% 2003 m. suteiks įmo
nėms papildomų finansinių re
sursų, neapkraus sudėtinga ap
skaita. Finansų ministerija jau 
parengė naują Akcizų įstatymo 
projektą, taip pat baigiamas 
rengti Pridėtinės vertės mokes
čio įstatymo projektas. Verslą 
nuo suvaržymų atpalaiduos šiuo 
metu seimo komitetuose svars
tomos Mokesčių administravi
mo įstatymo pataisos.

V
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Atnaujinta Rusijos plėtra
Ji siekia Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes

Marijampolės Šv. Arkangelo 
Mykolo mažojoje bazilikoje gegu
žės 12 d. įvyko palaimintojo Jur
gio Matulaičio 130 gimimo meti
nių paminėjimas. Prieš Mišias 
kun. V. Aliulis, Vilniaus Marijo
nų vienuolyno vyresnysis, skaitė 
pranešimą tema Jurgis Matulaitis 
- Bažnyčios veikėjas. Palaimintas
is buvo garsus pamokslininkas bei 
rekolekcijų vadovas. Ypač rūpi
nosi vargan patekusiais, prisidėjo 
prie vienuolynų steigimo, o jo va
dovaujami marijonai įsitvirtino 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje. 
Įsteigė Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų, Jėzaus Eucharistijos 
tarnaičių seserų vienuolijas. Iškil
mingas Mišias koncelebravo Vil
kaviškio vysk. J. Žemaitis, MIC, 
marijonų vienuolijos generalinis 
vyresnysis kun. M. Garrow ir kiti 
kunigai. Pamokslą pasakė Mari
jampolės kunigų seminarijos pre
fektas kun. V. Labašauskas. Po 
pamaldų žodį tarė Marijonų gen. 
vyresnysis kun. M. Garrow, pasi
džiaugdamas galįs dalyvauti šioje 
įsimintinoje šventovėje su kitais 
dvasininkais ir gausiais tikinčiai
siais, palinkėdamas mylėti Bažny
čią, kaip ją mylėjo Jurgis Matulai
tis. Po pietų vietos seminarijos 
klierikai su jaunimu surengė 5- 
kių kilometrų išvyką į Lūginę, 
Palaimintojo tėviškę. Čia klierikai 
atliko trumpą meninę programą, 
Lietuvos N. Pradėtosios Marijos 
seserų vyresnioji sės. Igne Mari- 
jošiūtė iškėlė palaimintojo aktua

MIELAI
a.a. REGINAI BRAŽUKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos dukrą RAMUNĘ, sūnus - LIUDĄ ir ANDRIŲ su 
šeimomis, seseris - ALVINĄ RAMANAUSKIENĘ bei 
ANTONIJĄ PETRULIENĘ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Birutė ir Antanas Matulaičiai
Salomėja ir Jonas Andruliui
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mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą RAMUNĘ, sūnus - 
LIUDĄ ir ANDRIŲ su šeimomis, sesutes - ALVI
NĄ ir ANTONIJĄ su šeimomis bei visus arti
muosius -

Genovaitė Kuzmienė,
Stasė ir Benius Yokubynai,
Daiva Miranda,
Raimundas Yokubynas su šeima

PADĖKA
A+A

ANTANAS TRINKŪNAS
mirė 2001 m. kovo 26 d.

Nuoširdi padėka prelatui J. Staškevičiui už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas Mišias ir velionies palydė
jimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame vargonininkei L. 
Marcinkutei už giesmes šventovėje, karsto nešėjams ir V. 
Birštonui už skaniai pagamintą maistą.

Gili padėka D. Keršienei ir A. Vaškevičienei už 
surinktas aukas vėžiu sergantiems ir našlaičiams Lietu
voje, o taip pat užprašiusiems Mišias ir atsiuntusiems 
gėles. Labai esame dėkingi už pareikštas užuojautas žo
džiu ir raštu, o mieloms ponioms už skanius pyragus.

Liekame visiems labai dėkingi.
Nuliūdę - žmona Jadvyga, dukra Linda, 

sūnūs Ričardas, Tomas ir vaikaičiai

lumą šių laikų Kat. Bendrijai.
Kruonyje gegužės 12 - 13 

d.d. vyko Kaišiadorių vyskupijos 
jaunimo dienos. Susirinko per 
380 jaunuolių iš visų vyskupijos 
dekanatų. Jaunimo dienų tema - 
Esama skirtingų darbų tačiau tas 
pats Dievas. Pasak rengėjų, buvęs 
pirmas toks didelis jaunimo susi
būrimas šioje vyskupijoje. Jauni
mo pasveikinti atvyko pats vysk. 
J. Matulaitis, ragindamas rasti 
tikrąjį žiburį ir per gyvenimą nešti 
Evangelijos žibintą. Pirmąją die
ną jaunimas dalijosi mintimis 
apie skirtingas tarnybas ir malo
nes. Po to buvo susiskirstyta į 17 
darbo grupių. Vyko ir krepšinio 
varžybos tarp dekanatų. Vakare 
koncertavo B. Ulevičius iš Kauno 
ir R. Užkurnytė su grupe Atiką iš 
Kretingos. Kitą dieną, sekma
dienį, visi dalyvavo Mišių aukoje.

Gegužės 20, per pasaulinę 
mirusiųjų nuo AIDS atminimo 
dieną, Bernardinų šventovėje Vil
niuje buvo atnašaujamos Mišios 
už nuo AIDS mirusius. Pamokslą 
pasakė kun. J. Sasnauskas, OFM, 
primindamas, kad ši diena yra iš
bandymas krikščionių širdims: ar 
ši liga priimama, kaip ir kitos 
ligos, ar slapta džiūgaujama, kad 
taip nusidėjėliams reikėjo. Po Mi
šių šioje šventovėje vyko G. Stor
pirščio autorinių dainų koncertas, 
o vakare - ekumeninės pamaldos. 
Joms vadovavo katalikų kun. J. 
Sasnauskas, OFM, ir liuteronų 
kun. M. Sabutis.

Istorinė Trakų pilis, gražiai atnaujinta, gausiai lankoma turistų

Ieškant karo nusikaltėlių
The Ottawa Sun (2001.1.7) korespondentas R. Cort Kirkwood iš Vašingtono siūlo 

paieškoti karo nusikaltėlių komunistų tarpe

VYTAUTAS P. ZUBAS
“Gerbėjai negali nuslėpti 

pasitenkinimo, kad senatorės 
Clinton vyras pasirašė sutartį, 
įsteigiančią tarptautinį karo nu
sikaltimų tribunolą. Visi gieda 
hosanas girdami Slick One’s did
vyriškumą ir iniciatyvą padėti 
‘milijonams karo aukų’. Tačiau 
kaip daugumas simbolinių aktų, 
taip ir šitas yra absoliučiai be
vertis. Žudynės vyks ir toliau, bet 
sutartis duoda progą aptarti, kas 
yra karo nusikaltėlis”.

“Visi žinom, kas atsitiko su 
Antrojo pasaulinio karo nusi
kaltėliais. Jie buvo įkalinti arba 
likviduoti. Tuos, kuriems pavy
ko pasislėpti, profesionalai na
cių medžiotojai ir Amerikos 
Teisingumo departamentas dar 
tebegaudo ir šiandieną. Japonų 
Hirohito budeliai taip pat buvo 
teisiami ir net mirties bausme. 
Tačiau ne visi karo nusikaltėliai 
yra lygūs liberalų ‘tarptautiniam 
tribunolui’. Per paskutinę pusę 
šimtmečio nė vienas stambesnis 
komunistų karo nusikaltėlis ne
buvo patrauktas atsakomybėn”.

“Nė vienas iš sovietų pusės 
pasirašęs 1939 m. nepuolimo 
sutartį su naciais ir atidavęs 
Lenkiją ir Baltijos kraštus ko
munistų tironams, nesusilaukė 
bausmės. Sovietų Sąjunga, Šiau
rės Korėja ir Raudonoji Kinija 
kariavo su Pietų Korėja ir su 
džiaugsmu kankino amerikie
čius karo belaisvius, bet globa
linio teisingumo čempionai nė 

ILGAMETEI CHORO NAREI

a.a. REGINAI BRAŽUKIENEI 
palikus šį pasaulį,

netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame liūdesy likusius 
artimuosius - sūnus LIUDĄ ir ANDRIŲ, dukrą RA
MUNĘ su šeimomis, seseris - ALVINĄ ir ANTONIJĄ 
su šeimomis bei visus kitus gimines -

■ Anapilio parapijos choras

P A D Ė K A
MŪSŲ MYLIMA MAMA IR MOČIUTĖ
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PAULINA ŠIMKIENĖ 

(ŠIMKEVIČIENĖ)
iškeliavo amžinybėn 2001 m. gegužės 12 d., palaidota 

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni
gams - klebonui Augustinui Simanavičiui, OFM, Eugeni
jui Jurgučiui, OFM, ir Pijui Šarpnickui, OFM, atnašavu
siems gedulines Mišias, Danguolei Radtkei už giesmes ir 
vargonavimą. Dėkojame giminėms ir draugams, dalyvavu
siems maldose, Mišiose ir palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame visiems išreiškusiems užuojautą žo
džiu ar raštu, už taip gausiai užsakytas Mišias čia ir Lietu
voje, už atsiųstas puikias gėles bei dosnias aukas Prisikė
limo parapijos persikėlimo fondui ir “Kovai su vėžio li
ga”. Dėkojame Monikai Povilaitienei ir Birutei Matulai
tienei už aukų rinkimą. Nuoširdus ačiū Birutei Stanu
lienei už skanų maistą ir ponioms už pyragus.

Niekada nepamiršime Jūsų nuoširdumoi.
Sūnus Romas Šimkus su žmona Gene, vaikaičiai - 
Viktoras Šimkus, Kristina Sukauskienė su šeimomis; 
dukra Irena Vibrienė, vaikaičiai - Mykolas Ropė,

Lori Savickienė su šeima

vieno senuko komisaro nepa
siuntė iš slaugos namų į Hagą”.

“Sakysit - tai pasenusi isto
rija? Šių laikų karo nusikaltėliai 
tikriausia labiau domintų Clin- 
ton’o vadovaujamą globalistų 
grupę. Imkim Šiaurės Vietna
mą, kurio karo nusikaltėliai 
kankino senatorių John McCain 
ir užvaldė Vietnamą. Negalim 
pamiršti ir juos užstojančių 
amerikiečių, žygiavusių po Viet 
Kong vėliava”.

“Jei ir šitas yra reikalas, pa
žiūrėkim į sovietų karą Afganis
tane. Kraujo ištroškę sovietai 
nuo 1979 m. 10 metų teriojo 
kraštą ir žudė gyventojus, pa
naudodami net sprogmenimis 
užtaisytus žaislus, išmestus iš 
lėktuvų. Nuo 1985 m. sovietų 
vadas buvo M. Gorbačiovas, ge
neralinis komunistų partijos 
sekretorius. Įsisenėjimo ribos 
Afganistano žudynės dar nepa
siekė, liudininkų dar nestinga. 
Kada Liberalų tarptautinio tei
singumo lyga iškels karo nusi
kaltimų bylą Gorbačiovui, ki
tiems sovietų vadovams ir ka
riams?”

“Gorbačiovą surasti nėra 
problemos. Jis nesislapsto Bra
zilijoje su seneliais naciais. Jis 
vadovauja Gorbačiovo fondui 
Maskvoje ir paskutinę savaitę 
prieš Kalėdas per nepriklauso
mo laikraščio The Washington 
Post puslapius davė patarimus 
naujam prezidentui George W. 
Bush”.

“Įsimintina, kad karo nusi

kaltėliai visada randami karą 
pralaimėjusiųjų tarpe. Kadangi 
komunistiniai kraštai niekada 
nebuvo nugalėti karo lauke, 
nematysime bylų didžiausiems 
nusikaltimams žmonijos istori
joje”.

“Bet tikėtis, kad globaliniai 
liberalai kada nors patrauks at
sakomybėn bent vieną komunis
tą už bet kokį nusikaltimą, sa
kysim apsivogimą parduotuvėje, 
juo labiau už žudynes, nerealu. 
Neužmirškim, kad jie yra ben
drakeleiviai. Laimė, kad globa
listų su Clinton’u išsunkta krū
minė vargu ar patenkins senato 
ragautojų skonį, lygiai kaip ir jo 
rėmėjų viltys patraukti teisman 
komunistus karo nusikaltėlius, 
įskaitant Gorbačiovą. Skonis 
nepagerės dėl to ir karo nusi
kaltėlių aukoms”.

Iš trijų anglų kalba dešinie
siems palankių dienraščių To
ronte The Sun išsiskiria aštriu 
stiliumi ir faktų interpretacija. 
Stiprūs antikoministiniai pareiš
kimai susilaukė populiarumo ir 
išeivių tarpe. Dienraštis turėjo 
stipriausius tos ideologijos žur
nalistus, kaip Peter Worthing
ton, Lubor Zink ir kitus. Komu
nizmui žlugus, šitie žurnalistai 
rado kitą taikinį - politinius li
beralus.

Autorius teisingai pastebi, 
kad karo nusikaltėliai randami 
tik pralaimėjusiųjų tarpe. Ar 
Horošima ir Nagasaki nėra karo 
nusikaltimas? Ar Dresdeno su
naikinimas, žuvusių skaičiumi 
prilygstantis Hirošimai, trys mė
nesiai prieš kapituliaciją, ne nu
sikaltimas?

Mudu su žmona palytėm, 
kaip sąjungininkai ignoravo 
tarptautinius karo nuostatus. 
1945 m. balandžio 27 vidurdienį 
pirmą kartą per 5 karo metus 
bombardavo Bad Reichenhall 
miestelį ir ligoninę, pažymėtą 
raudonais kryžiais ant stogų. Iš 
trijų pastatų du buvo apgadinti. 
Viena bomba krito tiesiai virš 
slėptuvės su 200 žmonių rūsyje. 
Saugojo šūkis Got mit ims ant 
vokiečių kareivių diržų sagčių: 
bomba sprogo nepramušusi pir
mo aukšto grindų.

Liublino unija...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ne tik pradžios, gimnazijos bet 
ir abitūros egzaminus lenkai lai
ko gimtąja kalba, - primena pir
mininkė.

Negalime sutikti su Lenki
jos Švietimo ministerijos argu
mentais, atseit, mūsų moki
niams naudinga bus laikyti eg
zaminus lenkiškai, nes jie priva
lo išmokti valstybinę kalbą. 
Lenkijos lietuviškų mokyklų 
mokiniai puikiai moka lenkų 
kalbą.

Mes niekuomet neturėjome 
jokių privilegijų todėl, kad mo
kėmės lietuviškose mokyklose. 
Ne tik lenkų kalba laikome eg
zaminus į Lenkijos aukštąsias 
mokyklas, bet ir pradžios mo
kykloje nuo ketvirtos klasės (o 
dar neseniai nuo pirmos) moko
mės iš lenkiškų vadovėlių. Ne
sunku įsivaizduoti, koks šurmu
lys kiltų Lietuvoje, jeigu lenkiš
kų pradinių mokyklų mokiniai 
būtų priversti laikyti egzaminus 
lietuvių kalba, - mano LLB pir
mininkė. m.

JUOZAS VITĖNAS
Sovietų imperijai sugriuvus 

ir šaltajam karui oficialiai pasi
baigus, dauguma amerikiečių 
mano, kad pasaulyje prasidėjo 
bendradarbiavimo ir taikos lai
kotarpis, rašo Eric Margolis 
Otavos dienraštyje Sunday Sun 
(11.25). O per pastarąjį viešosios 
nuomonės tyrimą į klausimą, 
kuri šalis Jungtinėms Valstijoms 
sudaro didžiausią grėsmę, 36% 
paminėjo Kiniją, 15% - Iraką ir 
tiktai 8% - Rusiją.

Kinija, pasak Margolio, turi 
tiktai keletą primityvių tarpkon- 
tinentinių balistinių raketų, nu
kreiptų į Jungtines Valstijas, 
Irako karinis pajėgumas yra ne
reikšmingas, o Rusija turi tūks
tančius branduolinių užtaisų ra
ketoms, nutaikytoms į Jungtines 
Valstijas, ir modernina savo jū
rose bei žemyne turimas tarp- 
kontinentines raketas.

Prez. Clintono laikotarpyje 
Baltieji rūmai ir didelė Šiaurės 
Amerikos žiniasklaidos dalis 
vaizdavo Rusiją kaip draugišką 
valstybę ar net sąjungininkę. 
Jelcino “demokratinei” Rusijai 
Vakarai davė 120 bilijonų dole
rių paramos, kad apramintų ko
munistus, atitrauktų Raudonąją 
armiją iš Vokietijos bei Rytų 
Europos ir leistų Jungtinėms 
Valstijoms susidoroti su Iraku. 
Dauguma šių pinigų buvo iš
švaistyta.

Vladimirui Putinui, buvu
siam KGB pareigūnui, tapus 
prezidentu, Rusija skubiai atsi
krato įvaizdžio kaip Amerikos 
bendrininkės ir vėl ima rūpintis 
savo tradiciniais geopolitiniais 
reikalais, o Kremliuje įsitvirti
nus KGB pareigūnams, jau
niems politikams bei kariš
kiams, Maskva rodo savo galią 
ypač buvusiuose Sovietų Sąjun
gos kraštuose.

Kaukaze, rašo Margolis, 
Rusija veda žiaurų karą su če
čėnais, ginkluoja Armėniją, silp
nina padėtį Gruzijoje bei Azer- 
beidžane, užgniaužė nepriklau
somybės sąjūdžius Ingušetijoje 
bei Dagestane. Vidurio Azijoje 
25,000 rusų karių tramdo mu
sulmonus maištininkus Tadži
kistane. KGB saugumo pajėgos 
išlaiko komunistus valdžioje 
Kazachstane, Kirgistane ir Uz
bekistane.

Prezidentas išskubėjo Lietuvon
Čikagoje išbuvo tik pusę numatyto laiko

EDVARDAS ŠULAITIS
Prez. Valdas Adamkus tu

rėjo gerokai apkarpyti savo 
viešnagę buvusiuose namuose 
Čikagoje ir skubiai ieškoti bilie
to grįžti į Lietuvą. Ten gerokai 
pašlijusi vyriausybės sandara 
privertė prezidentą išskirsti 
anksčiau.

Tai ne pirmas atvejis, kai 
prez. V. Adamkus turėjo per
traukti savo viešnagę Siaurės 
Amerikos žemyne. Taip jau bu
vo atsitikę 1999 m. spalio mė
nesį, kai jis viešėjo Kanadoje ir 
staiga turėjo grįžti į Vilnių, nes 
ir tada “krito” Rolando Pakso 
vyriausybė.

Tačiau pagrindinį dalyką 
Čikagoje prez. V. Adamkus ga
lėjo atlikti. Sekmadienio popie
tę jis dalyvavo De Paul univer
siteto komercijos kolegijos ab
solventų mokslo metų baigimo 
iškilmėse Ali State Arena, Rose
mont, IL. Ten stebint 8,000 žmo
nių miniai, jis pasakė pagrindinę 
kalbą, o jam pačiam čia buvo 
įteiktas garbės daktaro laipsnis. 
Beje, jau ne pirmas tokio 
pobūdžio pažymėjimas, suteiktas 
Čikagos aukštųjų mokyklų.

Šių iškilmių pradžioje nu
skambėjo ne vien tik JAV, bet 
ir Lietuvos himnas, o scenoje 
matėsi ir lietuviška trispalvė. 
Tačiau kai kurie iškilmėse daly
vavusieji lietuviai prezidento
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amžinybėn iškeliavus, jos dukrą RAMUNĘ, sūnus 
- LIUDĄ ir ANDRIŲ su šeimomis bei gimines 

nuoširdžiai užjaučiame -
E. Čepienė L ir J. Nacevičiai
J. Valiukienė M. ir A. Zaleskiai

M. ir J. Zubrickai

Maskva spartina pagalbą’ 
savo ilgalaikiam sąjungininkui 
Ahman Shah Massoud karo nu
niokotame Afganistane, siunčia 
jam ginklus, karius ir patarėjus. 
Rusija, pasak Margolio, esanti 
pasiryžus iš naujo užtikrinti sa
vo įtaką Afganistane, iš kur 
prieš dešimt metų buvo privers
ta pasitraukti.

Maskva taip pat atnaujina 
savo šaltojo karo strateginę san
tarvę su Indija, pigiai parduoda 
jai ginklų, raketų ir branduoli
nių ginklų. Rusija taip pat pa
deda Indijos mokslininkams pa
gaminti tarpkontinentines balis
tines raketas, kurios, reikalui 
esant, galėtų pasiekti Šiaurės 
Ameriką, parduoda ginklus Ki
nijai, kad galėtų atsverti Ameri
kos pajėgas Ramiojo vandenyno 
srityje.

Europoje Rusija ir toliau 
remia Serbiją nafta, ginklais ir 
pinigais, siekdama drumsti pa
dėtį Ukrainoje ir įbauginti Bal
tijos valstybes bei naujuosius 
Šiaurės Atlanto sąjungos narius 
Rytų Europoje. KGB yra ypač 
aktyvi Ukrainoje ir Lenkijoje - 
kursto neramumus, siekia suda
ryti sąlygas Rusijos valdžios su
grąžinimui.

Pasak Margolio, visa tai yra 
natūralu. Rusija grįžta prie savo 
įprastos politikos po dešimties 
metų laikinos politinės pertrau
kos ir siautusio nusikalstamumo 
Jelcino laikais. Putinas yra aiš
kiai pareiškęs savo ryžtą atstatyti 
politinę ir karinę Rusijos galią 
bei sugrąžinti jos buvusią didybę.

Margolio teigimu, Rusijos 
geopolitinė paskirtis - savo įta
ką plėsti į Rytų Europą, Baltijos 
valstybes, Vidurio Rytus, Pietų 
bei Siaurės Aziją ir tuo būdu 
neišvengiamai susidurti su savo 
natūraliu didžiuoju priešu - 
Jungtinėmis Valstijomis ir jų 
sritiniais sąjungininkais.

Didžiosios varžybos, vadi
namos šaltuoju karu, tarp Jung
tinių Valstijų ir Rusijos, anot 
Margolio, nėra pasibaigusios. 
Jos buvo dešimtį metų tiktai 
pertrauktos ir dabar yra tęsia
mos su atnaujintu veržlumu. 
Žodžiai ir veidai yra kitokie, bet 
daina tebėra ta pati. Amerikie
čiai, pasak Margolio, neturėtų 
stebėtis, kad rusai elgiasi kaip 
rusai.

kalboje pasigedo platesnės už
uominos apie Lietuvą.

Šeštadienio vakare prez. V. 
Adamkus buvo pagerbtas De 
Paul universiteto prezidento 
kun. John F. Minogue sureng
toje vakarienėje. O pirmadienį 
prieš pietus dar suskubo susi
tikti su Chicago Tribune redak
cinio kolektyvo nariais to dien
raščio patalpose.

Prezidentas turėjo vargo 
gauti lėktuvo bilietus atgal į 
Lietuvą, nes judriame vasaros 
laikotarpyje tokių galimybių nė
ra daug. Todėl išskrido vienas, 
Čikagoje palikęs savo žmoną 
Almą. Išskrido SAS bendrovės 
lėktuvu 4.20 v.p.p. ir antradienį 
prieš pietus jau pateko į Vil
niuje belaukiančių žurnalistų 
apsuptį.

Čikagoje žurnalistų kalbin
tas V. Adamkus nieko nenorėjo 
konkretaus prasitarti apie susi
dariusią liūdną politinę padėtį 
tėvynėje. Jis tik teigė, jog viską 
įvertins ir savo nuomonę galės 
pareikšti tik sugrįžęs į Lietuvą, 
kai gaus informacijas iš įvairių 
pusių.

Taip pat liko neatsakyti ir 
mūsų tautiečių klausimai, ku
riuos iš klausytojų jau kuris 
laikas rinko Čikagos lietuvių 
popietinės lietuvių radijo pro
gramos - Studijos R vedėja Ra
mune Zdanavičiūte.

mailto:tevzib@pathcom.com


Lietuvos vaikų ir jaunuolių sveikata I
DR, VYTAUTAS MEŠKA

Nors ši problema yra pa
kankamai konkreti, tačiau prie 
jos prieiti norėtųsi kiek iš toliau.

Visų pirma tenka atkreipti 
dėmesį, kad šiandien dar toli 
gražu nevisada galima tvirtai 
pasakyti, jog niekuo nesergantis 
žmogus yra iš tikrųjų visiškai 
sveikas. Tai ypač liečia vaikus 
bei jaunuolius, kurių fiziologi
nės organizmos sistemos, dau
giausia imuninė ir reguliacinės 
dar gležnos, neatsparios, leng
vai sutrikdomos, o nuo šių sutri
kimų iki ligos tik vienas žingsnis.

Nurodoma, kad sveikata yra 
fizinė, psichinė, dvasinė, morali
nė gerovė. Svarbiausias dalykas 
mūsų gyvenime yra pats gyveni
mas. Tačiau normalaus gyveni
mo be sveikatos įsivaizduoti ne
įmanoma.

Sveikata nėra tik privatus 
piliečio, bet ir visos valstybės 
turtas. Teisingai daroma propa
guojant ir įtaigaujant, kad visų 
pirma pats žmogus rūpintųsi sa
vo sveikata, laikytųsi sveikos gy
vensenos, atsisakytų žalingų 
įpročių, saikingai maitintųsi, 
sportuotų, lavintų organizmo fi
zines ir psichines (intelektines, 
emocines, jausmų) funkcijas. 
Kiekvienos tautos vyriausybė, 
taigi ir Lietuvos, savo keliu taip 
pat rūpinasi piliečių sveikatos 
priežiūra. Tokia tad yra (pa
prasta, nesudėtinga, visiems su
prantama) sveikatos priežiūros 
sistema. Deja, mūsuose tai ne 
sistema, o tik schema, kuri ta
čiau su gyvenimu mažai ką turi 
bendra.

Bet kas gi leidžia taip kate
goriškai abejoti bendrai priim
tomis tiesomis, t.y. šiandien vyk
domų reformų nauda. Atsaky
čiau paprastai - gyvenimo realy
bė, o konkrečiau - tai mūsų ša
lies gyventojų sveikatos būklės 
rodikliai.

Visiems aišku, jog bet kurio 
darbo veiksmingumas vertina
mas jo rezultatais. Tad kokia gi 
šiandien yra Lietuvos vaikų ir 
jaunuolių sveikata?

Netgi patiems vaikams ir 
jaųųuoliams, o juo labiau jų tė
vams, mokytojams, gydytojams 
aiškėja, kad tai didžiulė bėda. 
Štai, pavyzdžiui, Jotvingių gim
nazijoje (Alytaus apskritis) per 
pastaruosius 6 metus bendras 
moksleivių sergamumas išaugo 
8 kartus. Alytaus vidurinėse 
mokyklose dėl neracionalios 
mitybos ir lėšų stokos įvairiomis 
virškinimo sistemos ligomis iš 
1000 moksleivių serga 824, dėl 
netinkamų klasės suolų iš to pa
ties skaičiaus moksleivių 62 yra 
sutrikusi kūno laikysena ir iš
krypęs stuburas. Daugumai 
moksleivių sutrikęs regėjimas, 
visiems sugedę dantys. Per vie
nerius mokslo metus tie patys 
Alytaus moksleiviai tomis pa
čiomis ligomis sirgo nuo 2 iki 9 
kartų. Tai šių metų pradžioje 
(2001.11.1) paskelbti duomenys. 
Sį ryškų pavyzdį tvirtina ir 
bendri duomenys: pagal Lietu
vos statistikos departamentą, 
1995 m. iš tūkstančio vaikų sir

Kinietiškas restoranas Vilniuje Nuotr. G. Kurpio

go 160, o 1999 m. - jau 205.
2000 m. sausio 1 d. Prienų 

rajone gyveno 42,700 gyventojų. 
1999 m. susituokė 166 poros, iš
situokė 101 pora. Ar toks di
džiulis santuokų iširimo skaičius 
atsiliepia kūdikių, vaikų, jau
nuolių sveikatai? Taip, ir ne 
vien tik somatinei, bet ir psichi
nei sveikatai. Išsiskyrusių šeimų 
vaikai esti uždaresni, mažesnės 
iniciatyvos, jų jausmai skurdes
ni, asociacijos primityvesnės. 
Tokių vaikų veidas liudija blo
gą, prislėgtą nuotaiką, nedrąsu
mą, abejones, kartais ir depre- 
syvumą, nuo kurio tik vienas 
mažas žingsnelis ne tik į ligą, 
bet ir į savižudybę.

Natūralus gyventojų prieau
gis Prienų rajone 1999 m. buvo 
neigiamas (-229). Tūkstančiui 
gyventojų teko 10.3 kūdikio. 
(Priminsime, jog tautos nykimas 
prasideda tada, kai gimstamu
mas per metus tūkstančiui gy
ventojų nukrinta iki 16 kūdikių 
ribos).

Ignalinos rajone, kuris Lie
tuvoje yra vienas iš kaimiškiau- 
sių, per metus tūkstančiui gy
ventojų gimė 7.5 kūdikio, mirė 
18.1 asmuo. (Palyginimui: visoje 
šalyje iš to paties skaičiaus gy
ventojų gimė 10.2 kūdikio, mirė 
11.1. Taigi, Lietuvoje natūralus 
gyventojų prieaugis yra -0.9).

Šie pokyčiai neatsirado stai
ga. Jau 1988 m. Lietuvos sveika
tos apsaugos ministeris skelbė, 
kad per 50% ateinančių į pirmą 
vidurinės mokyklos klasę mažy
lių serga įvairiomis kūno ir psi
chikos ligomis, o su amžiumi šių 
susirgimų vis dažnėja. Jau tada 
mūsų šalies internatuose (“spe
cialiose laboratorijose”) buvo 
per 10,000 vaikų su psichikos 
defektais.

Šiandien tokių nelaimių pa
daugėjo: girtaujančiose šeimose 
kas antras vaikas yra protiškai 
atsilikęs, pedagogiškai “sunkių” 
vaikų yra jau per 62%. Ne ma
žiau kaip 10-20% vaikų Lietu
voje turi brendimo, psichikos ir 
neurologinių sutrikimų. 64.5% 
moksleivių nuo nervinės įtam
pos, apatijos, blogos nuotaikos 
sistemingai vartoja vaistus. Pa
galiau per pastaruosius 35 me
tus vaikų fizinis bei emocinis 
nesubrendimas padidėjo net 
20%. Jaunuoliai tapo mažiau 
savarankiški. Taigi iš tikrųjų tei
sus buvo J. W. Goethe, sakyda
mas, jog ateis laikas, kada viena 
žmonijos pusė slaugys kitą.

Skaudžiausia tai, kad per 
pastaruosius penkerius metus 
10-14 metų amžiaus vaikų savi
žudybių padidėjo net 43%, o 
15-19 metų jaunuolių - 25%. 
Kasdien Lietuvoje žudosi apie 
50 žmonių, iš jų 4-5 ir nusižudo. 
Dabar Lietuva, kartu su Naują
ja Zelandija ir Suomija, pagal 
vaikų ir jaunuolių (10-19 metų) 
savižudybių skaičių pirmauja 
pasaulyje.

Pasak vieno mūsų gydytojo 
ir žurnalisto: “Kaip gyvename, 
taip ir mirštame”. Tačiau kaip 
mes gyvename, - jau kita kalba.

Vilniuje į tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių Namai” mokslo metų pabaigtuves atsilankė kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis

Priesaika gyventi laisvai
Lietuvos moksleivės rašinys, laimėjęs pirmą premiją konkurse “Lietuvos kovų už laisvę, 
kariuomenės bei netekčių istorija”. Konkurso sumanytojas - Lietuvos politkalinių ir tremtinių 
sąjungos Varėnos skyrius. Rašinio autorė - Agnė Petrauskaitė, Varėnos “Ąžuolo” vidurinės 

mokyklos X klasės moksleivė. Mokytoja - Jaunuta Julija Kavaliauskienė
Lėtai lėtai žingsniuoju gat

vėmis ir stebiuosi, kodėl praei
viai tokie prislėgti, susirūpinę. 
Nejaugi jie nors retkarčiais ne
sugeba pamiršti savo problemų? 
Ko jums, man nepažįstami žmo
nės, stinga? Būkite laimingi, 
juokitės kaip tie maži vaikai, 
kurių šypsenos nušviečia ūkano
tą žiemos dieną it miniatiūrinės 
saulutės. Šias aš atpažįstu net 
apsuptyje sniego senių, kurių 
šalti, kad ir linksmi, veidai neat
stos šilumos ir meilės, spindu
liuojančios iš žmogaus vidaus... 
Su pavydu žvelgdama į mažylių 
džiaugsmą, pati panūdau pasi
džiaugti žiema. Todėl didelėmis 
didelėmis raidėmis ant balto, 
žemę klojančio patalo užrašau:

LIETUVA 
LAISVĖ ,
KOVA

Pati nustembu: kodėl bū
tent šie žodžiai? Lietuva - tai 
mano ir visų mane supančių 
žmonių Tėvynė, kurioje gimė
me, augome, pasensime ir mir
sime. Čia mielas kiekvienas že
mės lopinėlis, kiekvienas žemės 
sprindis, nes jis aplaistytas lietu
vio krauju, prakaitu bei ašaro
mis. Laisvė - ji lydi mus visą gy
venimą, suteikia jėgų, įkvepia 
noro kažko siekti, leidžia giliai 
giliai, pilna krūtine pajusti savo 
tėviškės kvapą, alsavimą. O ko
va? Kova neatsiejama nuo pir
mųjų žodžių - tai už Lietuvą, 
jos laisvę privalome kovoti, 
stengtis, aukotis...

Tačiau snaigės nesustoda
mos sukasi, staiposi, plazdena, 
kol pagaliau nutupia ant žemės. 
Joms nė motais mano užrašas 
ant sniego: akimirka viena, ant
ra, trečia ir - žodžių lyg nebūta. 
Trumpam nusimenu, bet vėl nu
sišypsau radusi išeitį. Žiema per 
silpna mane nugalėti: paimu 
baltą, gal net už patį sniegą bai
lesnį popieriaus lapą ir vėl išrai- 
tau tuos tris nepaprastus žo
džius, kurių nesunaikins snai
gės. Jos bejėgės prieš DOKU
MENTĄ.

Istorija yra atminties gaivin
toja. Ji liudija, kas iš tikrųjų vy
ko praeityje, ir moko suprasti, 
kodėl vienu ar kitu metu susi
formuoja vienokia ar kitokia 
pasaulėžiūra, psichologinė bū
sena ar tautos dvasia. Net jei is
torija - šiurpi teisybė, negalima 
šios atidėlioti ateičiai, užversti 
naštą tiems, kurie gyvens po 
mūsų. Dabar, ir nė akimirkos 
vėliau, reikia pažinti savo tautos 
istoriją, kuri - ne mitai, nuogir
dos ar legendos. Ji - tikri faktai, 
apie kuriuos byloja rašytiniai 
šaltiniai - dokumentai.

Nors iš 1944-1953 metų lai
kotarpio dokumentų išliko ma
žai, tačiau retas nėra girdėjęs 
apie kovą po Antrojo pasaulinio 
karo. Šios kovos dalyviai - par
tizanai, kilnios sielos, stiprios 
valios ir drąsūs žmonės. Jie ko
vojo, kovojo ilgai ir narsiai už 
Lietuvos laisvę, kuri buvo aukš
čiausias bei svarbiausias tikslas. 
Nepriklausomybė - tik ją jaus
dami partizanai pripažino gyve
nimą, o egzistencijos be jos pa
justi nė vienas netroško. Jau ge
riau pasukti pasipriešinimo 
okupacijai keliu...

Ir šis partizanų pasirinkimas 
buvo teisingas. Jei ne miškuose 
besislapstančių karių pasiryži
mas, kažin ar dabar žinotume 
žodžio LAISVĖ prasmę. Tik
riausiai vegetuotume po Šovietų 
Sąjungos “sparneliu”...

O juk partizanai galėjo gy
venti kitaip: neatsisakyti savo 
asmeninių interesų, neaukoti 
šeimos, svajonių ir idealų. Jie 
galėjo tylėti, sutikti su primesta 
vergyste ir pamiršti laisvės polė
kį. Tačiau patriotas savęs ap
gaudinėti nemoka: geriau žūti, 
bet nepripažinti okupantų, ne
atsisakyti galimybės laisvai dirb
ti, mokytis, mylėti...

Ar mes kada nors iš tiesų 
suprasime, kokia didelė parti
zanų, tremtinių ir kitų, nepabū
gusių kovos už savo kraštą, 
auka? Lietuvai jie atidavė viską 
- save, todėl drąsiai galiu teigti, 
kad laisvė ją gynusių tautiečių 
siela. Tačiau mums nepriklau
somybė - kasdienybė, todėl ne
sugebame širdimi pajusti Tėvy
nės laisvėje plakančios partiza
no ar tremtinio širdies...

Mums reikia kelrodės žvaigž
dės, kuri parodytų taką dėkin
gumo, sampratos, atminimo 
link. O ta žvaigždė - dokumen
tai, liudijantys, kokios kainos 
prieš pusę amžiaus pareikalavo 
mūsų turima laisvė.

PADĖKOS DOKUMENTAS
Lietuvos karininko 

Juozapavičiaus vardo partizanų 
būrio vadas A. Siaubas.
Vardo dienos proga parti

zanui A. Giržinui pareiškiu pa
dėką už drąsą ir sumanumą mū
šiuose su okupantais ir jų paka
likais stribais. Dalyvavusiam 
mūšiuose Kudrėnų vietovėje, 
Panaros kaime, Barzdžiūnų kai
mo gale, Kibyšių miško stovyk
loje, Živulciškės pakrašty.

Už nuopelnus paskiriu par
tizaną grupės vadu Šiaulėnų 
apylinkėse. Siaubas

1945 birželio 13 d.

... Už lango šviečia saulė. 
Visomis vaivorykštės spalvomis 
žėri nuo stogų nutįsę varvekliai. 
Purus sniegas dengia kiekvieną 
namą, medį - visą žemę. Rodos, 
kad šį grožį nutapė gabaus daili
ninko teptukas. Bet čia vienin
telė menininkė - žiema, kuriai 
padėkoju už galimybę matyti 
žodžiais neapsakomą gamtos 
vaizdą.

Kai žmogų supa nuostabūs, 
įspūdingi dalykai, jo širdyje 
gimsta begalinis džiaugsmas. Aš 
taip pat pajutau norą visam pa
sauliui sušukti, kokia laiminga, 
nes gyvenu! Tačiau ištariau 
“ačiū” tik savo gimdytojams, 
kurie man dovanojo gyvenimą. 
Gyvenimą be skausmo, ašarų, 
vergovės ir kančių... Bet tų, ku
riems turėjau išreikšti didžiau

Ramoniškės lietuvių mokykla Punsko-Seinų srityje

sią padėką už tai, kad esu lai
minga, t.y. laisva, nepaminėjau. 
Ne dėl to, kad pamiršau, ne. Pa
prasčiausiai jaučiuosi per men
ka, nieko nenuveikusi. O gal 
manau, kad žodžių per mažai? 
Juk trumpame “dėkui’ nesutal
pinsi viso to, ką stuksi širdis...

Tačiau prieš 55 metus Lie
tuvos karininko Juozapavičiaus 
vardo partizanų būrio vadas 
Antanas Grušauskas-Siaubas 
deramai išreiškė savo būrio ka
riui A. Giržinui padėką ir šį pa
aukštino. Tai liudija PADĖKOS 
DOKUMENTAS, kuriame nė
ra perdėtų, vadui netinkamų 
emocijų. Tačiau pagyrimų ne
gailima, o tai labai svarbu pa
prastam kovotojui už Lietuvos 
laisvę.

Kitaip ir būti negali. Juk pa
skatinimas, pritarimas, kad pa
sielgta teisingai, daug ką reiškia. 
O siekis atgauti nepriklausomy
bę, pasiryžimas viską paaukoti - 
ne klaida. Tai gražus ir kilnus 
troškimas, netgi ne troškimas - 
būtinybė, mat žmogus nepaken
čia jokių suvaržymų. Ypač pri
mestų įsibrovėlių okupantų, ku
rie nepajėgė suprasti laisvės 
svarbumo. Atėmę nepriklauso
mybę, jie iš lietuvio širdies išplė
šė tai, ką šis labiausiai puoselėjo 
ir brangino... Todėl jeigu mes 
justume padėką komunistams, 
būtume savo Tėvynės išdavikai 
ir niekintojai. O tokių “išversta- 
skūrių” kovų už laisvę laikais 
pasitaikydavo. Jie tikra priešin
gybė tauriems partizanams, dėl 
to buvo, yra ir bus neverti lietu
vio vardo. Ne veltui partizanų 
vadas Siaubas dėkojo savo 
bendražygiams už pasipriešini
mą Lietuvos išsižadėjusiems. Tą 
patį turime padaryti ir mes, lais
vi naujos kartos vaikai, nes už 
tai, ką turime, esame skolingi 
JIEMS - NEPRIKLAUSOMY
BĖS GYNĖJAMS...

Red. pastaba. Šis rašinys to
liau cituoja įvairius partiza
nų pasipriešinimo dokumentus, 
juos plačiai komentuoja 18-koje 
stambių mašinraščio puslapių ir 
visą rašinį baigia šiais žodžiais”:

“Aš visos savo kartos vardu 
prisiekiu, kad mus supanti lais
vė ras užuovėją mūsų širdyse. 
Laisvės mes niekada neatsiža
dėsime, nepamiršime. Pabūsime 
ir užmigsime su žodžiu ‘laisvė’ 
lūpose it su malda. Atėjus mir
čiai laisvės neišsinešime kartu, 
ją lyg testamentą paliksime po 
mūsų einantiems, nes ji - svar
biausia - raktas į amžinybę... 
Tegul šie žodžiai būna tautos 
priesaika gyventi laisvai”.
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Žemės tarša ir mes
DR. JONAS KUNCA

Turime laimę gyventi nuo
stabiam visatos kampelyje, ku
rio ypatinga aplinka sudaro są
lygas gyvybei. Dar turime ir spe
cialią dovaną - galią protauti, 
kuria ne visada pasinaudojame 
leisdami egoizmui nustelbti kil
nų elgesį ir pareigingumą. Ka
žin ar yra kur nors visatoje kita 
panaši planeta. Iki šiol tokios 
nepavyko atrasti. O jei ir pavyk
tų, praktiškos vertės tai neturė
tų dėl milžiniškų nuotolių, ma
tuojamų tūkstančiais šviesme
čių. Taigi privalom džiaugtis ir 
branginti tai, ką turime. Ar taip 
elgiamės?

Pažvelgim atidžiau į mūsų 
planetą, kuri mus priglaudžia ir 
maitina. Pasak mokslininkų, 
Žemė susiformavo iš karštų du
jų joms vėstant ir virstant soli
džia mase, kuri laiko prie savęs 
pritraukus vandenynus ir at
mosferą. Oras turi 21% deguo
nies, reikalingo degimui ir 
0.03% anglies dvideginio, iš ku
rio augalai gamina įvairiausias 
medžiagas. Kartu jie išleidžia į 
orą deguonį. Tokiu būdu aug
menija prisideda prie oro valy
mo. Dėl to labai svarbu nenai
kinti miškų.

Anglies dvideginis yra pu
santro karto sunkesnis už orą ir 
dėl to susitelkia planetos pavir
šiuje. Jis stabdo šilimos spindu
liavimą nuo saulės' pašildytos 
Žemės į erdvę. Jei anglies dvi
deginio nuošimtis padidėja, pa
kyla temperatūra ir keičiasi kli
matas. Tirpsta šiaurės ir pietų 
ašigalių ledynų masės, kyla van
denynai, apsemdami žemesnes 
žemynų ar salų vietas, sausros 
gali paversti dykumom derlin
gas žemes, dažnėja audros ir 
potvyniai. Nuo paskutinio le
dynmečio temperatūra pakilo 5 
laipsniais, o per paskutinį pus
šimtį metų - 0.5 laipsnio. Yra 
ištirta, kad temperatūros kili
mas nėra susijęs su didesniu 
saulės spinduliavimu. Jis yra at
mosferos užteršimo pasekmė. 
Yra aišku, kad žmogus privalo 
sustabdyti oro teršimo didėjimą 
ir taip išvengti pavojingų klima
to pasikeitimų. Šita akcija reika
lauja globalinio bendradarbiavi
mo. Kitaip ji nebus veiksminga. 
1997 m. buvo paruoša Kyoto su
tartis, įpareigojanti visas šalis 
mažinti anglies dvideginio pa
leidimą į atmosferą. Deja, dau
giausia orą teršianti šalis - 
Amerika atsisako tą sutartį rati
fikuoti. Prez. G.W. Bush aiški
na, kad dėl to nukentėtų JAV 
ekonomika. Tai naivus ir kartu 
nemoralus elgesys. Žemės at
mosfera priklauso visai plane-

Konkursas moksleiviams 
Lietuvos kančių tema

Jo sumanytojas - Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąjungos 
Varėnos skyrius, remiamas Kanados lietuvių

1995 m. a.a. Aldona Parėš- 
tytė-Mikalauskienė mūsų sky
riui per Hamiltono lietuviškų 
laidų radijo programą Gintari
niai aidai vedėją gerb. p. Liudą 
Laugalytę-Stungevičienę per
siuntė piniginę auką. Pinigus 
pasiūlė panaudoti pagal mūsų 
nuožiūrą. Mūsų mokyklose iki 
šiol nieko nekalbama apie bol
ševikinį tautos fizinį ir dvasinį 
genocidą, neaiškinama jaunimui 
apie partizanų kovas, priverstinį 
kolchozų steigimą, apie tremtis 
į Sibirą ir priverstinę emigraciją 
į Vakarus. Jaunimas nežino, 

tai, o ne vien Amerikai. Visi ži
no, kad naftos ir anglių degini
mas yra reikalingas energijos 
šaltinis ir kad jį mažinant šiek 
tiek nukentėtų pramonė ir eko
nomika. Bet kito kelio nėra, jei 
nenorim pastatyti į pavojų visos 
žmonijos ir pačios planetos.

Sunkumai susitarti dėl ne
užginčijamai reikalingos akcijos 
kyla iš žmogaus dvasinio suma
terialėjimo. Dabar ieškoma tik 
pasitenkinimo ir praturtėjimo. 
Narkotikais ir stimuliuojančiais 
vaistais ieškoma dirbtinai pajus
ti aukščiausio laipsnio pasiten
kinimą. Liūdna matyti ekstazės 
tablečių išgėrusį jaunimą, šo
kantį laukinių pamišėlių šokį. 
Tėvam beveik neįmanoma gerai 
išauklėti vaikus tokioje aplinko
je. Tas pats egoizmas verčia 
valstybės vyrus vykdyti pramo- 
ninkų-kapitalistų norus ir ne
trukdyti jų verslo atmosferos 
teršimo mažinimu. Taigi tie gin
čai dėl Kyoto sutarties yra vien 
išsisukinėjimas nuo pareigos at
likimo - akcijos prieš globalinį 
atšilimą, kuris yra susijęs su ne
nustatomo dydžio pavojais. 
Kartą padidėjusio globalinio at
šilimo sustabdyti nebūtų galima. 
Jis užsitęstų šimtus, jei ne tūks
tančius metų. Aišku, kad priva
lu veikti dabar.

Atominės jėgainės atmosfe
ros beveik neteršia, bet jos pa
vojingos dėl galimų nelaimių ir 
dėl neturėjimo kur saugoti 
radioaktyvias atliekas. Vėjo ir 
saulės spindulių dėka gaunamas 
elektros srovės kiekis yra labai 
mažas. Belieka mažinti bei to
bulinti energijos vartojimą ir 
ieškoti naujų energijos gavimo 
būdų.

Didėjant planetos gyventojų 
skaičiui ir pramonei, daug kur 
pradeda trukti gėlo vandens. 
Miestų ir pramonės užterštas 
upių vanduo be jo apvalymo 
vartojimui netinka. Tai labai 
sunkiai sprendžiama problema, 
kuri gali padidėti kylant Žemės 
temperatūrai ir žmonių prieau
giui. Nevalia pamiršti, jog pla
netos ištekliai yra riboti ir kad 
mes prie to turime prisitaikyti.

Galų gale Žemė ir vandenys 
yra teršiami nuodingais purška- 
lais, kurie yra vartojami žemdir
bystėje. Šaltojo karo metu buvo 
prigaminta daug atominių gink
lų ir povandeninių laivų, kurie 
dabar rūdyja ir grasina užteršti 
vandenynus. Kas pašalins šitą 
pavojų? Atrodo, jog Rusija to 
padaryti nežada ir negali.

Žmogus pamiršta, kad jo 
ateinančių kartų gerovė ir egzi
stencija priklauso nuo jį supan
čios aplinkos, kurią privalom 
gerbti, saugoti ir jokių būdu jos 
nežaloti.

koks buvo kruvinas ir erškėčiuo
tas kelias iki Kovo vienuolikto
sios - nepriklausomybės atgavi
mo dienos. Mes, Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
gos, Varėnos skyriaus taryba 
nutarėme pinigus panaudoti 
patriotinei jaunimo veiklai. Pra
dėjome mūsų rajone, kuriame 
yra dešimt vidurinių mokyklų, 
tarp vyresniųjų klasių mokinių 
pažintinį Lietuvos laisvės kovų ir 
kančių istorijos konkursą. Jau
nimas, paskatintas premijomis, 
labai noriai įsijungė į šį patrioti
nį judėjimą. Savo rašiniams ir 
konkursui šaltinių surado kal
bindami buvusius tremtinius, 
politinius kalinius, vartydami po 
atgimimo išleistas knygas. To
kiu būdu plėtėsi jaunų žmonių 
patriotinis akiratis. Mes labai 
džiaugiamės, kad mūsų konkur
sas iš Varėnos rajono išsiplėtė 
po visą kraštą ir jau antri metai 
vyksta visoje Lietuvoje. Mes 
nuoširdžiai dėkingi Hamiltono 
m. senjorų klubui, a.a. A. Mika
lauskienei, lietuviškų laidų Gin
tariniai aidai radijo laidų vedėjai 
gerb. p. Liudai Stungevičienei ir 
daugeliui Kanados lietuvių, ku
rių aukų dėka konkursas gyvuo
ja ir auga jau septinti metai. Da
bar mes susijungėme su kariuo
menės konkursu ir truputį pasi
keitė konkurso pavadinimas.

Vytautas Kaziulionis,
LPKTS Varėnos skyriaus 

tarybos pirmininkas

V
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
UNESCO KONFERENCIJA 

VILNIUJE
Birželio 7-8 d.d. Lietuvos sei

me vyko Vidurio ir Rytų Europos 
kraštų parlamentarų bei etninės 
kultūros specialistų konferencija 
Liaudies kultūra trečiajame tūks
tantmetyje: laiko iššūkis ir naujos 
paramos formos, rašo BNS/LG- 
TIC. Joje dalyvavo 17 valstybių 
atstovai, tarp kurių buvo ir žymių 
etninės kultūros žinovų iš Belgi
jos, Olandijos, Slovėnijos, Didžio
sios Britanijos, Pietų Korėjos ir 
kt. Susitikime buvo aptarti trys 
etninės kultūros apsaugos bei 
puoselėjimo sritys - kultūros poli
tika, juridiniai apsaugos būdai bei 
naujos technologinės priemonės. 
Renginio organizatoriai buvo Et
ninės kultūros globos taryba kar
tu su Lietuvos UNESCO komisija 
ir seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitetas, bei Tarptautinė 
liaudies meno organizacija.

KLAIDA ATLASE
Baltijos parlamentarų sesijos 

Lietuvos delegacija paskelbė pa
reiškimą, įtrauktą į birželio mė
nesį vykusios 18-sesijos doku
mentus, kuriame protestuojama 
dėl klaidos Gudijos išleistame at
lase. Gudijos valstybinio žemės 
resursų, geodezijos ir kartografi
jos komiteto užsakymu išleistame 
2001 m. Nepriklausomų valstybių 
sandraugos (NVS) ir dalies Euro
pos valstybių kelių atlase, Lietu
va, Latvija ir Estija priskirtos 
NVS. Kaip rašo BNS/LGTIC, 
Europai skirtame atlaso skyriuje 
Europos valstybės pažymėtos bal
ta spalva, o Estija, Latvija ir Lie
tuva, kaip ir Gudija, Ukraina ar 
Rusija, nuspalvintos geltonai. 
Lietuvos ir kitų, valstybių vieto
vardžiai parašyti slaviškais rašme
nimis, o Europos valstybių - loty
niškai. Atlasas spausdintas Mask
voje.

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJA
Laisvosios Europos radijo 

transliacijos trumposiomis bango
mis buvo nutrauktos šių metų ko
vo 1 d. Jų buvo atsisakyta, nes jos 
labai brangios. Laidos Lietuvoje 
girdimos vidutinėmis ir ultra- 
trumposiomis bangomis, o už 
Lietuvos ribų gyvenantiems klau
sytojams jas girdėti galima per in
ternetą (www.rferl.org/affiliatcs/ 
hb3set.asp) ir palydovinį imtuvą. 
Klausytis tiesiai iš palydovo įma
noma įsigijus antenos lėkšę ir im
tuvą, kuris pajėgus pagauti paly
dovo Hotbird signalus.

GERIAUSIAS TINKLAPIS
Lietuvos ekonominės plėtros 

agentūros (LEPA) tinklapis www. 
lda.lt buvo pripažintas pačiu ge
riausiu pasaulyje, įvertinus viso 
pasaulio investicinių agentūrų in
terneto tinklapius. LEPA prane
ša, kad 100 geriausių tinklapių 
vertinimą kasmet atlieka Didžio
sios Britanijos informacinės gru-

į "Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

i Lougheed Funeral
į Home
> Žmonės, kurie atjaučia kitus

! Sudbury Ontario 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
'PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

IvlICYS
BALTIC EXPEDITINC

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PA TOGIOSE 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

pės Euromoney Plc, leidžiamas in
vesticijų apžvalgos žurnalas Cor
porate Location. Apdovanojimas 
buvo įteiktas LEPA generaliniam 
direktoriui Vytui Gruodžiui š.m. 
birželio 6 d. Madride, World Busi
ness Fomm konferencijos metu. 
Tinklapyje išsamiai pateiktas 
krašto vaizdas, pristatytas verslo 
ir investicijų klimatas, teisinė ap
linka, pagrindiniai pramonės sek
toriai, užsienio prekyba, nuoro
dos ir ryšiai. Veikia Lietuvos ei
namųjų verslo naujienų blokas, 
nuorodos į kitas valstybines ir 
verslo institucijas, kurios paleng
vina informacijos radimą, galima 
užsisakyti leidinius. Tinklapį su
kūrė LEPA darbuotojai bei vieti
nes interneto paslaugas teikianti 
įmonė Metasite.

PALENGVINO LEIDIMŲ TV ARKĄ
Lietuvos seimas birželio 12 d. 

pakeisdamas Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymą, nustatė Euro
pos sąjungos valstybių narių pilie- 
čų apsigyvenimo Lietuvoje teisi
nius pagrindus, rašo ELTA/LG- 
TIC. Naujajame dokumente su
prastinta leidimų gyventi išdavi
mo procedūra. Leidimas, skirtas 
Europos sąjungos valstybės narės 
piliečiams, bus išduodamas as
mens tapatybę patvirtinančio bei 
dokumento, patvirtinančio užsie
niečio įsikūrimo teisę Lietuvoje 
pagrindu. Šeimos nariai turės pa
teikti giminystės ryšį patvirtinan
čius dokumentus. Leidimas bus 
išduodamas ne ilgesniam kaip 5 
metų laikotarpiui.

VALSTYBINĖ KOMISIJA 
MINĖJIMUI

Birželio 7 d. Lietuvos seimas 
sudarė Lietuvos žydų genocido 
60-ųjų metinių minėjimo valstybi
nę komisiją, vadovaujamą seimo 
Žmogaus teisių komiteto pirmi
ninko Gedimino Dalinkevičiaus. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, komisi
joje dirbs seimo, vyriausybės, pre
zidentūros, Lietuvos žydų bend
ruomenės atstovai, mokslininkai, 
parengs priemonių, skirtų Lietu
vos žydų genocido 60-ųjų metinių 
minėjimui programą ir vadovaus 
ją įgyvendinant. Žydų genocido 
diena bus minima rugpjūčio 23 d.

BAIGĖ JAV AKADEMIJĄ
Gegužės mėnesį antrasis ka

detas iš Lietuvos Vytenis Benctis 
baigė JAV Karinių jūrų pajėgų 
akademiją Anapolis, Marylande. 
V. Benečiui buvo pasiūlyta pilna 
stipendija siekiant mechanikos 
inžinerijos mokslų daktaro laips
nio. Kaip rašo ELTA/LGTIC, to
kias stipendijas gauna tik 10% 
besimokančių studentų. Akade
mija įsteigta 1845 m. ir rengia 
profesionalius kariškius JAV Ka
riniam jūrų laivynui bei Jūrų pės
tininkų korpusui. RSJ

PF/wfcy four seasons r\jz/rirxv realty limited

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

Parduodam, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Dalis Kanados lietuvių šeimų šventės dalyvių Bronte Creek Conservation parke

Kanados lietuvių šeimų šventės komanda prie Istorijos stoties. Iš 
kairės: Aldona Šimonėlienė, Kostas Harvey-Paliulis, Samantha 
Gallagher, Pranas Pargauskas, Pranukas Pargauskas, Onutė 
Stanevičiūtė su stotelės vadovu Arvydu Jonušoniu

Kanados lietuvių šeimos šventė
Sekminių dieną, birželio 3, 

Bronte Creek Conservation par
ke arti 100 žmonių nepabūgo 
lietaus ir atvyko iš Toronto, Ha
miltono, Delhi ir jų apylinkių. 
Šeimos pradėjo rinktis ir regist
ruotis j komandas dar prieš ofi
cialią pradžią. Maži ir dideli pa
teko kartu į komandas. Prisijun
gė į komandą ir KLB valdybos 
pirmininkas Alg. Vaičiūnas su 
Delhi apylinkės pirm. T. Par- 
gauskienc.

Laukiant atvykstančio kle
bono, Onutė Stanevičiūtė pra
dėjo susipažinimo žaidimus. 
Tuo tarpu per Hamiltono lietu
višką radijo programą girdėjosi 
Viktoro Remesaičio balsas, ra
ginantis visus atvykti į šeimos 
šventę. Atlikę programą, Vikto
ras su žmona sugrįžo ir prisidėjo 
prie savo komandos.

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Žukauskas atnašavo šv. Mišias 
pastogėje. Jis pakvietė visus pri
siartinti prie altoriaus, o vaiku
čius pakvietė jam padėti. Vaiku
čiai labai greitai priėmė kvietimą. 
Vienas iš nuostabiausių prisi
minimų - tai vaikučiai, apstoję al
torių. Kaip kas iš vaikučių mokė
jo, taip tas ir kunigui patarnavo.

Dalyviai skaniai pasivaišino 
pizza, sumuštiniais, gėrimais ir 
saldumynais, kuriuos paruošė 
Hamiltono lietuvių mokyklų ve
dėjos - Rūta Kamaitytė, Toron
to Aldona Šimonėlienė ir KLB 
vicepirm. švietimo reikalams 
Vida Stanevičienė.

Kad laimėtų taškus, koman
da su komanda varžėsi, pereida- 
mos per šešias stoteles, kurių 
vadovai kvietė atsakyti į klausi
mus. Kiekviena stotelė turėjo 

Vankuverio tautinių šokių šokėjai pasirodę Europos festivalyje š.m. 
birželio 2 d.

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos prašom 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

skirtingą temą: Lietuvių litera
tūra, Lietuvos geografija, Lietu
vos istorija, lietuviška daina, 
Žodynas ir Ieškinys. Lietuvos is
torijos stotelė buvo ypač profe
sionaliai paruošta Arvydo Jonu- 
šonio - televizijos Jeopardy pro
gramos stiliumi. Komandos stip
riai varžėsi. Buvo sunku atskirti, 
kas daugiau energijos ir en
tuziazmo turėjo - maži ar dideli!

Technikinę programos dalį 
paruošė Onutė Stanevičiūtė. 
Stotelėms vadovavo PLJS ir 
KLJS nariai: Matas Stanevičius, 
Irutė Žukauskaitė, Darius Son- 
da, Arvydas Jonušonis, Ievutė 
Godelytė, Stasys Kareckas ir 
Rūta Kamaitytė. Šventę organi
zavo KLB švietimo komisija. Vi
sas išlaidas padengė KLB valdyba.

Po žaidimų buvo įteiktos 
pirmos, antros trečios ir ketvir
tos vietos premijos. Po to dar 
vyko loterija, kurioje visi vaiku
čiai laimėjo po dovanėlę - lėlytę 
(puppet) su trispalve, lietuvišką 
knygelę, rašymo reikmenį ir pa
našiai.

Šventės metu vyravo šeimy
niška nuotaika. Dalyviai buvo 
nustebinti ir sužavėti, kad skam
bėjo grynai lietuviška kalba, dai
na, juokas ir šypsenos. Dalyviai 
džiaugėsi malonia gamtos aplin
ka. Lietaus atvejui buvo išnuo
mota uždara pastogė, kurioje 
beveik visi žaidimai ir renginiai 
vyko. Netoli buvo naminių gy
vulių ūkis ir takas, pagal kurį žy
dėjo miško gėlės.

Visi - maži ir dideli grįžo 
namo su šypsenomis. Lietutis 
neskubėjo pasirodyti; tik tada 
smarkiai pasirodė, kai organiza
toriai išsikraustė iš patalpų.

V. Stanevičienė

517 Fruitland Rd. 
Stoney Creek, Ontario 

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

i Hamilton, Ont.
A.a. ALDONA PARĖŠTYTĖ- 

MIKALAUSKIENĖ po sunkios li
gos mirė š.m. balandžio 24 d. Ha
miltone. Jos šeima pokario metais 
pasitraukė į Vakarus, nes, kaip ir 
daugelis Lietuvos gyventojų, būtų 
pakliuvus į Sibirą.

Velionė Aldona kartu su anks
čiau mirusiu savo vyru Aleksandru 
pasižymėjo patriotinėje veikloje. 
Neužmiršo ir Lietuvos. Nuo 1995 
m. piniginėmis aukomis rėmė Va
rėnos rajone pradėtą vidurinių mo
kyklų vyresniųjų klasių mokinių 
“Laisvės kovų ir kančių istorijos” 
konkursą. Tik Kanados lietuvių au
kų dėka šis konkursas jau antri me
tai išsiplėtė po visą Lietuvą.

Kadangi Aleksandras Mika-
lauskas prieškarinėje nepriklauso
moje Lietuvoje dirbo pedagoginį 
darbą, mūsų konkurse buvo įsteig
tas Aleksandro Mikalausko prizas, 
skiriamas mokiniui už geriausią ra
šinį apie Lietuvos mokytoją. Šią 
premiją finansavo a.a. Aldona Mi
kalauskienė.

Liūdną netekties valandą nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me su velionės artimaisiais, bei Ka
nados lietuviais, bendradarbiavu
siais su velione patriotinėje veik
loje.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Varėnos 

skyriaus taryba

A.a. KAZIMIERO ŽUKAUS
KO vienerių metų mirties atmini
mui tėvai, sesutė G.K.V. Žukaus
kai “Pagalba Lietuvos vaikams” 
aukojo $50.

A.a. JOKŪBUI CIPARIUI mi
rus, užjausdami brolį Praną ir Lio
nę Ciparius, G K. Žukauskai “Pa
galba Lietuvos vaikams” aukojo 
$20.

A.a. EUGENIJAI RAMA
NAUSKIENEI mirus, užjausdami 
sūnų Sigitą, dukrą Eugeniją ir gi
mines “Pagalba Lietuvos vaikams” 
aukojo: $40 - J. S. Miškiniai; $25 - 
E. Klovienė; $20 - G. Agurkienė, 
D. M. Jonikai, D. A. Kamaičiai, J. 
J. Kažemėkai, E. K. Gudinskai, A. 
Volungienė; $10 - J. Astas, D. 
Garkūnienė, F. M. Gudinskai, J. 
Paškevičienė. PLV komitetas

Vancouver, B.C.
Gegužės antrą sekmadienį 

gausus Vankuverio lietuvių būrys 
atšventė Motinos dienų. Minėjimui 
vadovavo Aistė Ščiukaitė. Įvairias 
tautosakos ištraukas, išreiškiančias 
pagarbą ir meilę motinai skaitė M. 
Račytė, jausmingai padeklamavo 
Bernadeta Abromaitytė. Gražiai 
porą kūrinių paskambino Janina 
Kuzmaitė. Vėl buvo malonu pama
tyti tautinius šokius, vedamus Judi
tos Balcita. Po programos visi vaiši
nosi suneštais įvairiais patiekalais, 
kavute ir saldumynais.

Birželio 2 d. Vankuverio apy
linkė šventė Europos festivalį 2001, 
kuriame ir lietuviai gražiai pasirodė 
tautodailės parodėle ir tautiniais 
šokiais. Festivalį aplankė apie 
10,000 žmonių ir per 10 valandų 
parodėlė buvo gausiai lankoma. 
Tautiniai šokiai žavėjo susirinku
sius įvairių tautybių dalyvius. Festi
valy dalyvavo 26 tautybės. Lietuvių 
dalyvavimu pasirūpino Lietuvos 
garbės konsulas K. Jūras. Labai 
malonu, kad tautinis veikimas per
imamas jaunosios kartos. Lietuviš
kom sielom džiugu, kad Vankuve
rio lietuvybė neišnyks su karta, kuri 
Lietuvos meilę atsinešė iš visų Lie
tuvos kampelių į nepaprastu grožiu 
apdovanota Britų Kolumbiją.

Ypatingai svarbu, kad turime 
garbės konsulą K. Jūrą ir galime 
palaikyti ryšius per jį (tel. 604 893- 
2003). ' Z. K.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Jpk,

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
JAV lietuvių bendruomenės 

rajoniniuose suvažiavimuose, kaip 
skelbia ELTA, pripažinta kad su 
nedidelėmis išimtimis vyksta lietu
vių bendruomenės atsinaujinimas, 
ir tai susijęs su naujais ateiviais iš 
Lietuvos. Trečioji išeivijos banga 
esanti Lietuvių bendruomenės atei
tis. Ir pati JAV lietuvių bendruo
menės vadovybė rūpinasi, kad nau
jieji ateiviai būtų įtraukti į ben
druomeninę veiklą. Pastarųjų įtaka 
didėjanti apylinkių ir apygardų val
dybose, lituanistinių mokyklų mo
kinių gretas papildo naujųjų ateivių 
atžalos. JAV lietuvių bendruomenės 
rajoniniuose suvažiavimuose iškelti 
du svarbūs užmojai: rūpintis tautine 
gyvybe išeivijoje ir Lietuvos vals
tybine gyvybe krašte, jos įstojimu į 
SAS (NATO). Be JAV pritarimo 
Lietuva nebūsianti pakviesta į ŠAS, 
o be lietuvių pastangų šiame krašte 
gali pakvietimo viltys sumažėti.

Brazilija
A. a. Jonas Bratkauskis, eida

mas 95-tuosius metus, ramiai, be
žiūrėdamas televiziją, amžinai už
migo kovo 14 d. savo namuose, Sao 
Paulo mieste. Velionis gimė 1906 
m. birželio 23 d. Kuršėnuose, netoli 
Šiaulių. Į Braziliją atvyko 1927 m. 
ir dirbo kavos plantacijose. Vėliau 
darbavosi prie geležinkelių statybos 
ir Sao Paulo miesto audyklose bei 
siuvyklose, o 1945 m. įsteigė savo 
įmonę. Sekėsi ir praturtėjo. 1935 
m. vedė Veroniką Aulasevičiūtę 
(mirusi 1989 m.) ir išaugino sūnų 
Robertą bei dukterį Joaną. Pasta
roji mirė š.m. sausio 24 d. J. Brat
kauskis darbavosi ir lietuviškoje 
veikloje. Nuo pat atvykimo į Sao 
Paulo miestą dalyvavo lietuvių or
ganizacijose. Jis buvo vienas 1931 
m. Brazilijos lietuvių sąjungos stei
gėjų. Priklausė Šv. Juozapo ben
druomenei ir Brazilijos lietuvių 
bendruomenei. Dalyvaudavo visuo
se lietuvių renginiuose. Prenumera
vo Mūsų Lietuvą ir kitus lietuvių 
laikraščius. Velionis palaidotas 
Getsamni kapinėse, šeimos kape 
šalia žmonos Veronikos ir dukters 
Joanos. Laidojimo religines apeigas 
atliko kun. P. Rukšys. Jo liūdi sū
nus Robertas su žmona Elena, vai
kaičiai Herbertas ir Sandra bei pro
vaikaičiai William ir Stefanie (Mū
sų Lietuva.2001 m. 8 nr.).
Australija

Melburno Lietuvių katalikių 
moterų, gyvai veikiančios draugijos 
metinis susirinkimas įvyko kovo 
mėn. Valdybos pranešimą padarė 
pirm. H. Štatkuvienė. Praėjusiais 
metais ši draugija paruošė į Lietuvą 
9 siuntas ir 25 pavienius siuntinius. 
Aukomis parėmė spaudą - “Tėviš
kės aidus”, “Mūsų' pastogę” ir 
“XXI amžių” bei “Tremtinį”, išei
nančius Lietuvoje. Buvo atlikta ir 
kitų darbų. Draugija prisidėjo prie 
vysk. R. Norvilo iš Kauno rengto 
sutikimo. Vestos filmų ir sveikatos 
popietės. Prasmingai atšvęsta Dan
giškosios Motinos šventė. Taipgi 
moterys surengė sekmadienio pie
tus, paruošė parapijos choro ir kitų 
renginių vaišes. Jos nuolatos lanko 
telkinio ligonius, tarp jų ir sirgu
liuojantį prel. dr. Pr. Dauknį. Apie 
iždo būklę kalbėjo vaidybos ižd. A. 
Vyšniauskienė, o revizijos praneši
mą padarė O. Samulienė. Susirinki
mo dalyvės vienbalsiai prašė val
dybą pasilikti ir kitai kadencijai. Jos 
sudėtis: pirm. H. Statkuvienė, vice
pirm. A. Butkutė, sekr. V. Vaitie
kūnienė, ižd. A. Vyšniauskienė, na
rės A. Sadauskienė, Z. Pranckūnie- 
nė. Susirinkimas baigtas vaišėmis ir

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<£TAT LIETUVIŲ KREDITO
4 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius................... 3.50%
1 m. term, indėlius................... 3.60%
2 m. term, indėlius................... 3.75%
3 m. term, indėlius................... 3.85%
4 m. term, indėlius................... 4.10%
5 m. term, indėlius................... 4.75%
RRSPirRRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind...................................... 3.85%
2 m. Ind...................................... 4.00%
3 m. ind...................................... 4.10%
4 m. ind...................................... 4.25%
5 m. ind...................................... 5.00% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

pabendravimu (“Tėviškės aidai”, 
2001 m., 9 nr.).
Rusija

Maskvos rusų-lietuvių viduri
nę mokyklą kovo 30 d. aplankė Lie
tuvos prezidento (kai jis oficialiai 
lankėsi Maskvoje) žmona Alma 
Adamkienė, lydima Rusijos prezi
dento žmonos Liudmilos Putin, 
Lietuvos ambasadoriaus žmonos 
Nijolės Namavičienės ir ambasado
riaus kultūros patarėjo Vitos Bud
raitienės. Viešnias mokykloje su 
duona ir druska sutiko mokytojai, 
moksleiviai ir jų tėvai. Sveikinimo 
žodį tarė mokyklos direktorė So- 
veiga Valatkaitė, kartu supažindin
dama su mokyklos istorija. Vėliau 
kalbėjo A. Adamkienė ir L. Putin. 
Moksleiviai pasirodė su savo vai
dyba ir 10-tos klasės moksleivė V. 
Valatkaitė padainavo rusų liaudies 
dainą. Ta proga buvo surengta 
moksleivių darbų parodėlė, kurią 
aplankė viešnios. Jos taipogi ben
dravo su mokyklos mokytojais, 
moksleivių tėvais ir Maskvos stu
dentais, besimokančiais lietuvių 
kalbos. A. Adamkienė padovanojo 
mokyklai paveikslą. Moksleiviai 
viešnioms įteikė savo piešinių, mo
kyklos laikraštėlį Ratas ir vaizda
juostę apie mokyklos pasirodymą 
tarptautiniame Maskvos folkloro 
festivalyje. Buvo padaryta bendra 
svečių ir mokytojų nuotrauka (Pa
saulio lietuvis 2001 m. 5 nr.)..

Lenkija
Gdanske š.m. kovo 31 d. įvyko 

Lietuvos vakaras. Jį suorganizavo 
integracinis klubas Winda ir Lenki
jos lietuvių sąjungos Gdansko sky
rius. Tokį vakarą suorganizuoti 
mintis kilo klubo Winda direktorei, 
nes Gdansko miesto didelę dalį 
sudaro įvairios tautybės. Pasak di
rektorės, 30 nuošimčių sudaro gy
ventojai, kurių šaknys esančios Lie
tuvoje, ypač Vilnijoje. Direktorės 
motina Daukšaitė kilusi iš garsios 
Žemaitijos Daukšų giminės. Iš Var
šuvos į vakarą atvyko Lietuvos pa
siuntinybės pareigūnas (charge 
d’affaires) G. Puodžiūnas. Labai 
šiltai buvo sutiktas jo žodis lenkų ir 
lietuvių kalbomis. Po to vyko Da
nutės Szarak smuiko rečitalis, 
akompanuojant T. Burczyk, ir Tel
šių etnografinio ansamblio pasirody
mas. Po pusės valandos pertraukos 
koncertų salė buvo paversta vaišių 
sale. Visiems vaišinantis, su trum
pomis pertraukomis liaudies lietuvių 
dainas traukė pagarsėjęs Punsko 
ansamblis Klumpė. Salia salės kitose 
patalpose vyko p. Untulienės 
paveikslų, Druskininkų moksleivių 
piešinių ir meninių karpinių paroda 
(Aušra,2001 m. T nr.).

Lenkijos lietuvių bendruome
nės taryba pasiuntė Lietuvos mi- 
nisteriui pirmininkui R. Paksui re
zoliuciją, kurioje pažymima, kad, 
nepasikeitus esamai Lenkijos lietu
vių švietimo būklei, kyla grėsmė 
išnykti visoms lietuvių mokykloms 
Lenkijoje. Rezoliucijoje taipgi tei
giama, kad Lenkijos švietimo mi
nisterija nepatvirtino nė vienos lie
tuvių kalbos, Lietuvos istorijos bei 
geografijos programos. Nėra gali
mybių pagrindinės mokyklos ir 
gimnazijos baigiamuosius egzami
nus laikyti lietuvių kalba. Vykdant 
Lenkijos švietimo reformą, trys 
aštuonerių metų mokyklos pertvar
kytos į trejų metų mokyklas. Su
jungtos Seinų valsčiaus Krasnavo, 
Krasnagrūdos pagrindinių mokyklų 
ir Seinų gimnazijos lietuviškos ir 
lenkiškos klasės. Punsko Kovo 11- 
tosios lietuvių licėjus nuo įsteigimo 
pradžios neturi savo patalpų 
(BNS). j. Ąndr.

Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m........... 6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

http://www.rferl.org/affiliatcs/
mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Vilniaus festivalis
Pasaulinio masto koncertai, jų dirigentai, atlikėjai, chorai, 
orkestrai. Pasaulinio masto muzikai, jų tarpe ir lietuviai bei jų 
muzikiniai vienetai. Specialus koncertas buvo skirtas holokausto 
temai Muzika Šiaurės Jeruzalei. Jo autoriai — lietuviai kompozitoriai

Tėviškės žiburiai • 2001.VI.26 • Nr. 26 (2677) • psl. 5

Lietuvon grįžta ir knygos
Algirdo Gustaičio Algio Trakto ir Taksiuko Šleivio nutikimai

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Jau penktasis, suspėjęs tvir

tai įeiti į Lietuvos kultūrinį gy
venimą. Ir ne tik į Lietuvos. 
Anot sumanytojo G. Kėvišo, 
šiandien kultūros ministerio, jis 
įėjo taip pat į geriausių pasaulio 
atlikėjų gastrolių planus. Todėl 
“galime drąsiai jaustis esą žmo
nijos kultūros tradicijos dalis”. 
Sveikindamas festivalio dalyvius 
ir klausytojus G. Kėvišas pasi
džiaugė, kad festivalis yra tikra 
dvasios puota nuostabiame 
mieste - Rytų ir Vakarų kultūrų 
kryžkelėje.

Tarptautinį jo pobūdį svei
kinime iškėlė taip pat preziden
tas V. Adamkus, ministeris pir
mininkas R. Paksas, apibūdinęs 
jį kaip svarbų žingsnį, įsijungus į 
programą Europos kultūros 
miestai - sostinės. Pasaulinį fes
tivalio lygį yra pamatę, įvertinę 
užsienio ambasadoriai (pavyz
džiui, Didžiosios Britanijos, 
Austrijos).

Lyg uvertiūra į didingą ren
ginių simfoniją buvo spaudos 
konferencija su pirmojo koncerto 
dirigentu Valerijum Gcrgijevu.

Jis - kaukazietis, osetinas, 
gimęs 1953 m. Maskvoje. Pri
klauso geriausių pasaulio diri
gentų dešimtukui, yra pagrindi
nis kviestinis dirigentas Niujor
ko Metropolitan Opera, Roter
dame (Olandija) - vyriausiasis 
filharmonijos orkestro dirigen
tas. Bet turbūt svarbiausia - yra

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 

A+A
REGINAI BRAŽUKIENEI 

mirus,
jos vaikaitę LORETĄ BRAŽUKAITĘ nuošir
džiai užjaučia -

Anapilio parapijos jaunimo choras “Angeliukai”
ir jų tėveliai

MUSŲ GARBĖS NAREI

a.a. REGINAI BRAŽUKIENEI
mirus, jos dukrą RAMUNĘ, sūnus - LIUDĄ ir AND
RIŲ su šeimomis, seseris - ALVINĄ RAMANAUS
KIENĘ ir ANTONIJĄ PETRULIENĘ su šeimomis bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

AtA
REGINAI BRAŽUKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vaikams - 
RAMUNEI, LIUDUI ir ANDRIUI su šeimomis, 
seserims - ALVINAI ir ANTONIJAI su šeimomis ir 
kartu su jais liūdime -

Aldona, Vytautas ir Raimundas Kvedarai

Sankt Peterburge Marijos teat
ro meno vadovas ir direktorius, 
sugebėjęs jį išvesti iš krizės, pa
kelti iki pasaulinio lygio. Teat
ras stato bendrus spektaklius su 
Londono Covent Garden, Mila
no Teatro ala Scala, Paryžiaus 
Bastilijos opera, Venecijos La 
Fenice, San Francisco, Tel Avi
vo teatrais.

Pirmieji žodžiai po pasisvei
kinimo - “atvažiavau pas drau
gus”. Kalba apie nenutrūkstan
čius profesionalius, draugiškus, 
žmogiškus ryšius. Pirmiausiai 
mini G. Kėvišą, kvietusį, pra
šiusį atvažiuoti. Dėl Vilniaus 
festivalio ateities neabejoja - jo 
reikšmė vis didės, kadangi “turite 
tokį ambicingą kultūros ministerį, 
be to, arti Vakarų Europa”.

Neilgoje, bet labai įdomioje 
konferencijoje svečias pabrėžė 
vadovo asmenybės ir moralės 
svarbą. Kultūros reikšmę priva
lo jausti ekonomistai, politikai, 
remti savo šalies kultūrą. Tvirti
no: “Nusibodo gyventi šalyje, 
kartojančioje - nėra pinigų, 
ypač kultūrai. Man tai nepatin
ka”. Atsidavimu darbui, jauni
mui V. Gergijevas pasakė, kad 
Marijos teatras neprašo pinigų, 
jų jam siūlo... Anot jo, reikia 
turėti sumanymą ir žinoti kaip jį 
įgyvendinti, kad traukte trauk
tų. Tuomet pinigų atsiras. Mini 
amerikiečių dosnumą kultūrai 
(taip jau įėję į tradiciją), tuo 
tarpu toli iki jų europiečiams, 
kuriems parama kultūrai - iš
mesti pinigai. Mes taip pat eu
ropiečiai.

Prasidėjęs 2001 m. gegužės 
27 d. festivalis truks iki liepos 4 
d., dalyvaus jame 13 Lietuvos 
bei užsienio šalių atlikėjų, 
skambės tiek bendri Lietuvos 
bei užsienio atlikėjų sumany
mai, tiek vien Lietuvos.

Atidarymo koncertui pa
rinktą G. Mahlerio simfoniją nr. 
2 (Prisikėlimo simfoniją) atliko

Vilniaus arkikatedra-bazilika, gausiai lankoma turistų, ypač vasaros metu, kaip istorinis Lietuvos paminklas

jungtinės jėgos: Marijos teatro 
(Sankt Peterburgo) simfonįnis 
orkestras, jo solistės T. 
Pavlovskaja ir Z. Bulyčeva, taip 
pat Kauno valstybinis choras 
(vyr. dirigentas P. Bingelis) bei 
Muzikos akademijos choras (va
dovas P. Gylys). Dirigentas - 
Marijos teatro meno vadovas ir 
direktorius V. Gergijevas.

Bendrų sumanymų numaty
ta ir daugiau. Antai birželio 12 
d. lordo Yehudi Menuhino 85- 
osioms gimimo metinėms pro
gramą (F. Schuberto simfoniją 
nr. 5, A. Vivaldi koncertą ketu
riems smuikams ir orkestrui h- 
mol, L. van Beelhoveno koncer
tą smuikui ir orkestrui D-dur, 
op 61 ir kt.) atliko S. Sondeckio 
diriguojamas Lietuvos kame
rinis orkestras, žymusis smui
kininkas Y. Menuhino draugas, 
Zacharas Bronas ir jo mokiniai 
T. Karakubo (JAV), E. Schu
mann (Vokietija), N. Koeckert 
(Vokietija), S. Shoji (Japonija). 
Tarp Z. Brono mokinių tokios 
garsenybės kaip Vadimas Re
pinas, ankstesnio Vilniaus fes
tivalio svečias, Maksimas Ven
gerovas - šio festivalio dalyvis. 
(F. Schuberto simfonija pasi
rinkta neatsitiktinai - tai kame
rinio su Y. Menuhinu daž
niausiai grotas kūrinys).

Bendrų pastangų vaisius 
buvo taip pat birželio 23 d. pro
grama Viskas apie Gershwiną, 
numatyta Trakų pilies kieme. 
Amerikiečio kūrinius atliko Lie
tuvos valstybinis simfoninis or
kestras, Kauno valst. choras bei 
svečiai vokalistai: T. Jackson 
(JAV), I. Thomas (JAV) ir diri
gentas C. Marinescu (Rumunija).

Vienas žymiųjų festivalio ir 
Lietuvos valstybinio operos ir 
baleto teatro pastatymų skirtas 
100-sioms G. Verdi mirties me
tinėms. Birželio 30 d. Trakų 
pilies kieme numatyta jo opera 
Kaukių balius, Lietuvoje statyta 
paskutinį kartą 1967 m.

Operos statytojai, solistai 
tiek savi, tiek svečiai. Tai reži
sierė D. Ibelhauptaitė (jau 10 
metų gyvenanti Londone, ten 
statanti dramos spektaklius, o 
Italijoje, Olandijoje - operas), 
kostiumų dailininkas - J. Stat- 
kevičius, dirigentas - G. Rinke
vičius. Choreografas ir sceno
grafas (šviesų dailininkas) - už
sieniečiai J. Lunn ir P. Mum
ford. Solistų būryje svečiai: V. 
Afanasenko (tenoras, Austrija), 
R. Maiboroda (baritonas, Uk
raina), L. Biriukova (sopranas), 
I. Dolženko (kontraltas) ir O. 
Kondina (sopranas, Rusija), 

taip pat mūsiškiai V. Juozapai- 
tis, L. Norvaišas, V. Bakula, M. 
Zinkus, G. Tiškevičius. Džiaug
damasi, jog Kaukių balius savo 
turiniu amžinas kūrinys (apie 
žmogų, turintį ir didžiulę politi
nę valdžią, ir aukštus idealus, 
kuris šiek tiek poetas), režisierė 
D. Kalhauptaitė numačiusi jį 
pastatyti labai šiuolaikiškai.

Iš mūsų kompozitorių, atli
kėjų pirmiausia minėtinas ketu
rių - A. Martinaičio, V. Bartulio, 
M. Urbaičio bei O. Narbutaitės
- kompozitorių koncertas ho
lokausto aukoms atminti, pava
dintas Muzika Siaurės Jeruzalei.

Malonus susitikimas laukia 
taip pat su pianistu A. Žlabiu, 
magistro laipsnio siekiančio 
Klyvlando muzikos institute 
(Chicago Tribune meno skyriaus 
kritikas H. Reichas 1995 m. pa
vadino A. Zlabį vienu talentin
giausių tų metų klaviatūros me
nininku. Ateityje numatytas de
biutas Niujorko Carnegie Hall).

Laukia ir specialus festiva
lio užsakymas O. Balakauskui. 
Jo simfonijos nr. 5 premjera 
įvyks birželio 27 d., atlikėjai - 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras, pianistas - D. Macu- 
jevas (Rusija), dirigentas - J. 
Domarkas.

Minėtasis pirmas festivalio 
koncertas, kuriame skambėjo 
G. Mahlerio Prisikėlimo simfo
nija, buvo atliktas naujoje vieto
je - prezidentūros sodelyje, ne 
universiteto ar kitame įprasta
me kiemelyje.

Susirinkusius klausytojus 
(apie 1.5 tūkst.) veikė ir muzika
- didinga, subtili, veikė taip pat 
aplinka, nuostabi architektūra, 
sodelio rūmų istorija. Juk čia 
XIX š. pradžioje buvo apsistoję 
imperatoriai Aleksandras I, Na
poleonas, rūmuose gyveno Lie
tuvos generalgubernatorius M. 
Kutuzovas. Jis Vilnių, jo žmo
nes buvo taip pamilęs, kad jo 
nepamiršo paskirtas kariuome
nės vadu kare prieš Turkiją. Iš 
ten, iš karo lauko, dėkodamas 
už koncertus, didelę labdaringą 
veiklą, dainininkei Kristinai 
Gerhardi-Frank (Vilniaus uni
versiteto medicinos profeso
riaus J. Franko žmonai; Vienoje 
ji buvo Haydno, Beelhoveno bi
čiulė) atsiuntė puikų turkišką 
šaliką. Apie savo svečius Vilniu
je mėgo sakyti: “Kas ateina į rū
mus - daro man garbę, o kas į 
sodą - malonumą”. (Į sodą rink
davosi su vaikais auklės, guver
nantės. Senasis karvedys pasi
kalbėdavo su jomis, pavaišindavo 
saldainiais, paglostydavo ranką).

Žydų tragedijos temai skir
tas koncertas buvo, kaip minėta, 
pavadintas Muzika Šiaurės Jeru
zalei. Pirmą kartą Vilniaus festi
valio programoje per muziką 
pažvelgiama į buvusią spalvin
gą, turtingą daugiataučio miesto 
praeitį, gyvenimą ir sustojama, 
mąstoma prie išplėšto, sunai
kinto jo istorijos puslapio.

Palankiai vertinant keturių 
sumanymą, sveikinant jo įgyven
dinimą, nepalieka abejonė dėl 
temos pavadinimo.

Muzika Šiaurės Jeruzalei - 
ne Lietuvos Jenizalei? Gal nuo 
XVIII š., nuo Gaono laikų, 
pačių žydų vadinamą Jamšolaim 
d’Lita - gyvuojančią, plakančią 
kaip širdis valstybiniame orga
nizme, kurios vardas Lietuva - 
perkeliame į Šiaurę. Atsisakom 
istorinio termino, pakeičiam 
geografiniu, taip primenančiu 
carinės Rusijos įvestą Šiaurės 
vakarų kraštą, vietoj Lietuvos.

Lietuva, jos vardas, mini
mas žydų šaltiniuose, literatū
roje. Antai Mošė Kulbakas (pa
saulinio žydų PEN centro pir
mininkas), 1926 m. savo garsio
joje poemoje Vilnius rašė: “Tu 
esi Lietuvon įstatytas tamsus ta
lismanas” (Ne Šiaurėn). O 1974 
m. (po holokausto!) litvakas 
Laizeris Ranas albume Jerusa
lem of Lithuania, išleistame 
Niujorke, įvado pastraipėlėje 
kelis sykius minėjo Lietuvos Je
ruzalę ir kaip iškėlė jos reikšmę 
visam žydų pasauliui. Jis rašė: 
Nors “joks žemėlapis tokio mie
sto (Lietuvos Jeruzalė) nevaiz
duoja (...) šitas miestas yra ne 
legenda, o istorinis faktas, nes 
jis veikė žydų gyvenimą per išti
sus šimtmečius pačiuose toli
miausiuose kraštuose, ir ši savi
ta Lietuvos Jeruzalės įtaka įvai
riose srityse jaučiama iki šiol”.

Atsirado to termino pakeiti
mas veikiausiai per nepagalvoji- 
mą, nepasigilinimą. Bet panašių 
atvejų (po 11 metų) taip daug, 
kad darosi be galo liūdna...

O festivalis puikus! Teišsi- 
pildo V. Gergijevo linkėjimas: 
“Festivalio reikšmė vis didės...”

AtA
JULIJAI DEGUTIENEI 

mirus,
jos vaikaitę JULIJĄ DEGUTYTĘ nuoširdžiai 
užjaučia -

Anapilio parapijos jaunimo choras “Angeliukai”
ir jų tėveliai

KĘSTUTIS SALA VĖJUS

Į Lietuvą sugrįžta ne tik 
žmonės, bet ir knygos. Gegužės 
23 d. Šiaulių Povilo Višinskio 
viešosios bibliotekos muzikos 
svetainėjo įvyko Los Angeles 
gyvenančio lietuvio Algirdo 
Gustaičio knygos Algio Trakto ir 
Taksiuko Šleivio nutikimai sutik
tuvės.

Algirdas Gustaitis, atvykęs į 
Los Angeles, 1955 m. įstojo į 
Hollywood Foreign Press Associa
tion, vieną žymiausių Holly- 
wood’o organizacijų, teikiančių 
Golden Globe (Auksinio gaub
lio) apdovanojimus. Jaunas vai
kinas iš Čikagos Vytautas Sta-. 
siūnaitis, paskaitęs kino kritiko 
reportažus apie filmus, parašė 
Algirdui Gustaičiui laišką, 
klausdamas apie Hollywood’ą ir 
atsiuntė įvertinimui savo pieštų 
kartūnų, keliasdešimt piešinukų 
rinkinį. Atvykęs į Los Angeles 
pas Algirdą, jis sužinojo, kad 
Walt Disney bendrovė, kurdama 
kartūną, kiekvienai sekundei 
naudoja po keliasdešimt pieši
nių. Be to, reikalingas scenari
jus, pagal kurį būtų galima kurti 
filmuką. Vytautas nedvejoda
mas paprašė, kad scenarijų ra
šytų Algirdas. Šis sakė, kad Či
kagoje yra tiek daug lietuvių 
rašytojų, kurie galėtų geriau už 
jį parašyti, bet Stasiūnaitis jį 
įkalbėjo. Taip atsirado proga 
Algirdui pasireikšti kaip vaikų 
rašytojui.

Pagrindinė užduotis buvo 
surasti temą. Algirdas pasiūlė 
legendos apie Neringą scenari
jų. Bet po kiek laiko rašytojas 
nusprendė, kad artimiausia jam 
tema bus lietuviškas kaimas Su
valkijoje, kur jis praleido di
džiausią savo vaikystės dalį. Pa
grindiniais personažais parinko 
6-7 metų berniuką ir jo draugą 
šuniuką - taksiuką.

Kaip pats autorius prisipaži
no, berniuko vardas Algis labai 
panašus į Algirdą, o pavardė 
Trakys pasirinkta nuo senosios 
Lietuvos sostinės Trakai. Gi šu
niukas buvo pasirinktas taksų 
veislės, kažkuo panašus į Algir
do vaikystėje turėtus šuniukus, 
todėl jam davė Taksiuko vardą. 
Pavardę Šleivys prirašė dėl tak
siukams būdingų šleivų kojų. 
Autoriaus teigimu, taksiukai 
jam patiko savo charakteriu - 
visada vizgina, gaudo uodegą, 
neklauso, yra labai savarankiški. 
O gatvėje sutikę vilkšunį ar kitą 
siaubūną iki paskutiniųjų loja, 
pajutę, kad riesta, bėga prie šei
mininko, prašydamiesi ant ran
kų. Atsidūrę saugioje vietoje, jie 
vėl kiek išgalėdami triukšmauja.

Pirmasis gimė rankraštis 
Kova su gaidžiu. Stasiūnaičių 
šeimai patiko scenarijus, tai 
neužilgo rankraščio autorius ga
vo laišką, kad visa šeima imsis 
piešimo. Tuoj Vytautas prisiun
tė pirmuosius piešinius su vei

kėjų charakteriais. Tačiau dar
bas užsitęsė beveik metus, kol 
filmukas buvo baigtas. Šalia pa
grindinių dviejų autorių, pirmo
jo lietuviško paišyto filmo talki
ninkais buvo Vytauto tėvelis 
Valius Stasiūnaitis, padėjęs re
žisuoti, muziką parašė Antanas 
Nakas, įgrojo Vytautas Jaskai- 
tis. Filmas pagamintas Vytauto 
Stasiūnaičio kartūnų studijoje 
Čikagoje 1959 m.

Premjera įvyko Čikagoje 
1959 spalį. 5 min. filmukas vai
kams turėjo didelį pasisekimą ir 
Los Angeles bei kitų miestų 
lietuvių visuomenėje. Tai buvo 
pirmasis lietuviškas pieštinis fil
mukas vaikams Lietuvos istori
joje! Be to, pasirodžiusi Algirdo 
knyga Kova su gaidžiu (dail. V. 
Stasiūnaitis. Hollywood, 1959) 
buvo greit išpirkta.

Apie naują knygą Algirdas 
negalvojo, tačiau tokio pasiseki
mo paskatintas sėdo prie antros 
knygelės vaikams rašymo. V. 
Stasiūnaitis ėmėsi kurti antrą 
filmuką pagal scenarijų Užpuola 
bitės.

Vėliau Algirdui gimė idėja 
sukurti iliustruotą abėcėlę vai
kams. Bet, anot knygos auto
riaus, pasipriešino Lietuvių ben
druomenė, sakydama, nesikišk, 
mes turime savo mokytojus, me
todiką ir pan. Pagaliau pas V. 
Stasiūnaitį Čikagoje buvo su
kviesta grupelė mokytojų, mo
kyklų vedėjų apsvarstyti supia- 
nymo. Visi jie palaikė idėją. 
Neužilgo Los Angeles turėjo 
apsilankyti V. Stasiūnaitis su tė
čiu aptarti abėcėlės parengimo. 
Belaukdami jų, Algirdas gauna 
kortelę, kad jiedu grįžta atgal - 
kelionėje mirė Vytauto tėvas. 
Taip žlugo abėcėlės idėja.

Po keleto dešimtmečių, 
1989 m. Algirdas Gustaitis vyko 
į Lietuvą atstovauti amerikiečių 
vaikų knygų parodoje, kurioje 
pristatė ir 4 savo knygas (Kova 
su gaidžiu, Hollywood, 1959; 
Užpuola bitės, Hollywood, 1962; 
Žuvininkai, Chicago, 1981; 
Tvankstės pilyje, Chicago, 1984). 
Jau tada visi klausinėjo, kur jų 
įsigyti. Teko ieškoti leidėjo joms 
perspausdinti. Algirdas dar iš
leido 2 knygeles (Sodininkai, 
Chicago, 1988; Plaukia upėmis, 
Chicago, 1991). Visos 6 knyge
lės 1992-1995 metais buvo per
spausdintos Juozo Nekrošiaus 
leidykloje “Alka”.

Tačiau autorius nenurimsta. 
Algirdas tęsė berniuko ir šuniu
ko nuotykių seriją, parašė dar 6 
nutikimus ir nusprendė visus 12 
nuotykių sudėti į vieną bendrą 
knygą. Leidyklos “Lietus” di
rektorius Liudas Piltus leido pa
sirinkti dailininką. Autorius išsi
renka jauną dailininką Andrių 
Repšį, bene vieną geriausių Lie
tuvos dailininkų. Šis Šiauliuose 
gyvenantis dailininkas puikiai 
atspindėjo veiksmą piešiniuose, 
suteikdamas ryškumo berniuko 
ir taksiuko nuotykiams.

Vaikai yra išsiilgę paprastų, 
suprantamų jiems knygelių, ku
rių veiksmas vystosi lietuviams 
įprastoje aplinkoje - gamtoje, 
kaime. Noriu pasidžiaugti, kad 
Algirdo Gustaičio knyga vai
kams Algis Trakys ir Taksiukas 
Šleivys yra jaunų skaitytojų šiltai 
sutikta.

Canada

j1*1Canada

Paslaugos 
vaikams
Mes siūlome daugybę paslaugų, įskaitant finansinę paramą bei informaciją 
apie vaikų mitybą ir saugumą. Nepamirškite, kad nuo liepos mėnesio, kai 
kurie tėvai turės teisę j padidintą Kanados vyriausybės pašalpą vaikams 
(Canada Child Tax Benefit / Prestation fiscale canadienne pour enfants).

Dėl leidinio, apžvelgiančio daugiau kaip 100 paslaugų vaikams ir 
jų tėvams anglų ir prancūzų kalbomis, kreipkitės

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232)
TTY/TDD: 1 800 465-7735
canada.gc.ca
Kanados vyriausybės paslaugų centras
(Service Canada Access Centres / 
Centres d'acčės Service Canada)



Kas parašė komediją “Amerika pirtyje ”?
Dar kartą dėl komedijos “Amerika pirtyje” autoriaus
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Du minėtini leidinėliai
IGNAS MEDŽIUKAS

Du broliai Vilkutaičiai, kilę 
iš Gulbiniškių km., Liudvinavo 
valsčiaus, Marijampolės apskr. 
Antanas (1864-1903) ir Juozas 
(1869-1948), buvo Lietuvos pat
riotai, siuntinėjo savo rašinius į 
draudžiamą lietuvišką spaudą, 
leidžiamą užsienyje. Antanas 
buvo aukštuosius matematikos 
ir inžinerijos mokslus baigęs 
Maskvoje, dirbo prie geležinke
lių statybos Kaukaze. Jo brolis 
Juozas dėl nesveikatos gyveno 
kaime, savamokslis, bet gabus, 
gerai išsilavinęs; buvo išrinktas 
Balbieriškio teisėju. Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus, buvo 
taikos teisėju Prienuose, vėliau 
iki 1940 m. notaru. 1944 m. 
pasitraukė su šeima į Vokietiją. 
Ten ir mirė.

Dar vis kylant neaišku
mams, prof. Vladas Žukas savo 
straipsnyje Literatūros pabarėse 
(Vilniaus universiteto leidykla, 
2000 m.) dar kartą peržvelgia 
komedijos Amerika pirtyje auto
rystės klausimą.

Spaudoje kėlė Antano Vil
kutaičio autorystę komedijos 
Amerika pirtyje Bronius Prons- 
kus (Literatūra ir kalba, 1961, 
psl. 592), nurodęs, kad Vilniaus 
žiniose Silvestras Baltramaitis 
teigęs, jog komedijos autorius 
esąs Antanas Vilkutaitis. Praė
jus daugeliui metų, niekas ne
mėgino viešai paneigti Antano 
Vilkutaičio autorystės. Iš tikrųjų 
B. Pronskus klydo, nes vos pasi
rodžius tam straipsniui, Kazi
mieras Grinius parašė Vilniaus 
žinioms laišką, kuriame pataisė, 
kad Amerikos pirtyje autorius 
yra ne Antanas, bet Juozas 
Vilkutaitis.

1909 m. minint dešimtmetį 
nuo Amerikos pirtyje pastatymo 
Palangoje, Vilniaus žiniose buvo 
įdėtas K. Griniaus straipsnis 
Juozas Vilkutaitis - G. Keturakis. 
Apie tai buvo pakartota Lietu
vos ūkininke. Ten rašoma, kad 
Juozas Vilkutaitis davęs gydyto
jui P. Matulaičiui peržiūrėti ko
mediją, kuri šiam atrodė silpno
ka. Tada autorius atidėjo ilges
niam laikui. Susipažino su dra
mos veikalų pastatymais ir ko
mediją iš pagrindų perdirbo. K. 
Grinius suminėjo ir kitus Juozo 
Vilkutaičio parašytus kūrinė
lius: Kaip Mikas apsidžiaugė če- 
batais, arba juokingas pasakoji
mas apie šaltabuizius (Tilžė, 
1893 m. Ūkininko priedas). Kas 
kaltas (Ūkininkas), Gaisras (Vie

nybė lietuvninkų). 1909 m. mi
nint Vilniuje lietuvių teatro de
šimtmetį, Vilniuje leidžiama 
lietuvių spauda rašė, kad spek
taklyje buvo ir pats Amerikos 
pirtyje autorius Juozas Vilkutai
tis - Keturakis. Jis buvo iškvies
tas į sceną, pasveikintas ir pa
gerbtas.

Ateities spinduliuose (1916, nr. 
1) rašoma, kad Kazanėje gyvenęs 
Amerika pirtyje autorius, teisėjas 
Juozas Vilkutaitis, kuris iki 
Pasaulinio karo buvo Balbieriš
kio teisėjas. Tai rodo, kad jis 
buvo gerai prasilavinęs žmogus. 
Prof. Vincas Mykolaitis veikale 
Naujoji lietuvių literatūra (1936) 
Amerikos pirtyje autorium laiko 
Juozą Vilkutaitį. Julius Butėnas 
straipsnyje Varpo rašytojai Juo
zui Vilkutaičiui priskiria ir kitus 
kūrinėlius: Kaip Mikas apsi
džiaugė čebatais, Gaisras ir kt.

Manoma, kad Amerika pir
tyje buvo parašyta pagal tikrą 
įvykį parapijoje, jį sudramati
nant.

Atrodo, kad klaidingai kai 
kas buvo priskyręs komedijos 
autorystę jo broliui Antanui, 
kuris buvo plačiai žinomas, inži
nierius, reiškęsis publicistiniais 
straipsniais, išvertęs Tolstojaus 
dramą, o Juozas buvo savamoks
lis, mažai kam žinomas, todėl 
suabejota, kad jis galėjęs parašyti 
tokią komediją. Bet iš tikrųjų 
matome, kad jis buvo didelių ga
bumų, išsilavinęs žmogus.

Dėl Amerikos pirtyje auto
rystės polemika vyko keletą de
šimtmečių. Vieni rėmė Antaną, 
kiti gi Juozą. Buvo manančių, 
kad abu broliai kūrė Ameriką 
pirtyje.

1966 m. Vaga išleido Ketur
akio Amerika pirtyje. Įžanginia
me straipsnyje J. Lankutis auto
riumi šios komedijos laikė Juo
zą Vilkutaitį. Panašiai buvo ra
šoma ir Mažojoje lietuviškoje ta
rybinėje enciklopedijoje (1971). 
Teatrologas Vytautas Maknys 
Lietuvių teatro raidos bruožai 
(1972) komedijos autorium 
laikė Juozą Vilkutaitį.

Tačiau literatūrologas Vin
cas Kuzmickas buvo bekompro- 
misinis užsispyrėlis ir Amerika 
pirtyje autorium laikė Antaną 
Vilkutaitį. Bet jis rėmėsi ne tiek 
moksliniais išvedžiojimais bei 
argumentais, kiek beletristika. 
Jam buvo pavesta sudaryti Ke
turakio rinktinius raštus, lei
džiamus Lituanistinės bibliote
kos serijoje. Į šią knygą įdėti ir 
šeši apsakymai, komedija Ame

rika pirtyje ir Levo Tolstojaus 
dramos Tamsos galia vertimas. 
Be to, jis rašė Gimtajame krašte 
(1974), Literatūroje ir mene 
(1976), atkakliai įrodinėdamas, 
kad Amerika pirtyje autorius bu
vęs Antanas Vilkutaitis. Pasako
jama, kad V Kuzmickas buvęs 
disidentinio charakterio žmogus, 
linkęs eiti prieš srovę... Kuzmic
ko išvedžiojimams pritarė Bro
nius Raguotis, istorikas Riman
tas Vėbra, teatrologas Antanas 
Vengris.

V. Kuzmicko peršamą su
teikti Antanui Vilkutaičiui 
Amerika pirtyje autorystę panei
gė Juozo Vilkutaičio duktė 
Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė, 
1979 m. išleisdama jos parašytą 
knygą Tikrasis Keturakis ir jo 
raštai. Knygoje įdėta keletas ap
sakymų, komedija Amerika pir
tyje, Šimtas margų, nebaigti atsi
minimai, keletas laiškų juodraš
čių. Čia yra pateikti argumentai, 
kodėl Amerika pirtyje ir apsaky
mai priskiriami Juozui Vilkutai
čiui. Straipsnio autorius Vladas 
Žukas sako, kad argumentai 
įtikinami, ką pripažino ir akade
mikas K. Korsakas. Kostas Kor
sakas tvirtino, “jeigu būtų žino
jęs, kad 1909 m. pirmojo Ameri
ka pirtyje spektaklio dešimtme
čio minėjime dalyvavo Juozas 
Vilkutaitis kaip autorius, būtų 
parašęs, kad klausimas dar neiš
spręstas arba yra nuomonių, jog 
tai esąs abiejų brolių kūrinys”.

1981 m. Mokslo leidykla iš
leido Vinco Kuzmicko mono
grafiją Antanas Vilkutaitis - Ke
turakis. Tačiau, kaip VI. Žukas 
rašo, Kuzmicko nuomonei dau
giau pritarėjų neatsirado. At
virkščiai - padaugėjo manančių 
ir įrodinėjančių, kad Amerika 
pirtyje autorius yra Juozas Vil
kutaitis. Taip tvirtino Australi
joje gyvenanti literatė Marija 
Slavėnienė (Moteris, 1981, nr. 
3), dr. Alfonsas Šešplaųkis-Ty- 
ruolis (Tėviškė, 1992, nr. 10), tei
sininkas Ignas Medžiukas (Pa
saulio lietuvis, 1990, nr. 6/7, 
1993, nr. 12). Tėviškės žiburiai 
(1990, vasario 6).

Juozą Vilkutaitį komedijos 
Amerika pirtyje autorium laiko 
bibliografas Albertas Ruzgas 
(Knygnešys, 1990 nr. 1), Jadvyga 
Godunavičienė (Vakarinės nau
jienos, 1992.IX.25), Aldona Ru- 
seckaitė (Kauno diena, 1994.11.26) 
ir kiti.

1994 m. Klyvlande buvo iš
leista Birutės Vilkutaitytės-

Smuikininkas Mindaugas Gabrys atlieka Haendelio “Largo” Toronte 
St. Andrew’s estų šventovėje birželio 14 d. Baltiečių federacijos su
rengtame Sibirinių trėmimų minėjime Nuotr. I. Ross

Gedvilienės knygos Tikrasis Ke
turakis ir jo raštai antroji laida. 
Šioje knygoje įdėta pirmosios 
laidos apžvalga. Atpasakojama 
per 15 metų vykusi polemika.

Teigiama žinia laikytina 
Lietuvos valstybinės bibliotekos 
leidžiamame žurnale Tarp kny
gų (1994, nr. 1) išspausdinta 
Juozo Vilkutaičio 125-sioms 
gimimo metinėms skirto, Gra
žinos Rinkevičienės parengtos 
svarbiausios jo gyvenimo datos 
ir literatūros sąrašas. Komedijos 
Amerika pirtyje autoriumi laiko
mas Juozas Vilkutaitis.

1996 m. išėjo Lietuvos vals
tybinės M. Mažvydo bibliotekos 
Bibliografijos ir knygotyros cent
ro išleistas pseudonimų ir krip- 
tonimų žodyno Lietuviškieji sla
pyvardžiai II-sis tomas. Pseudo
nimai Keturakis, G. Keturakis, 
Gulb. Keturakis savininku lai
komas Juozas Vilkutaitis. Bet 
1997 m. išėjo Irenos Žvinklevi- 
čicnės studija apie Vincą Kuz
micką vėl atnaujina diskusijas.

Prof. Vladas Žukas sako, 
kad vispusiškam autorystės įro
dymui reikalingas komedijos 
rankraštis, laiškas ar įrašas su
tartyje su leidėju, rankraščio 
lydraštis. Bet žinant kokiomis 
sąlygomis tada buvo siunčiami 
rankraščiai į užsienį, dėl griežto 
spaudos draudimo tokių doku
mentų rasti neįmanoma. Svarbų 
įrodymą turime paties Juozo 
Vilkutaičio teiginį, kad jis esąs 
komedijos Amerika pirtyje au
torius. Birutė Gedvilicnė-Vil- 
kutaitytė tvirtina, kad Ketur

akio pseudonimu pasirašyti ap
sakymai yra jos tėvo Juozo Vil
kutaičio, jos dėdė Antanas Vil
kutaitis niekad nesinaudojęs 
Keturakio pseudonimu. Apsa
kyme Gaisras atkreiptinas dė
mesys į Juozo Vilkutaičio invali
dumą, niekaip negalima suabe
joti, kad jį būtų parašęs ne jis, o 
jo brolis. O kodėl užmirštama 
svarbi aplinkybė, kad Juozas 
Vilkutaitis buvo parašęs ir kitą 
komediją Šimtas margų, kuri 
buvo pastatyta Žiburio gimna
zijos salėje Prienuose?

Lituanistas Leonas Gudaitis 
Lietuvos rašytojų žurnale Ne
munas (1961, nr. 6) aprašo savo 
pokalbį su prof. B. Pronskum, 
kuris buvęs atkaklus gynėjas 
Antano Vilkutaičio autorystės, 
Literatūros istorijos versijoje. L. 
Gudaičiui priminus, kad prof. 
V. Biržiška Amerikos pirtyje au
toriumi laikė Juozą Vilkutaitį ir 
kad Juozas buvo parašęs kitą 
komediją Šimtas margų, prof. B. 
Pranskus ėmė karščiuotis ir 
kalbėjo: “Parodykit man kome
diją Šimtas margų, ir aš pasiduo
siu. Antanas ar Juozas nedidelis 
čia daiktas. Aš ne to laikotarpio 
specialistas (...) Palikite mane 
ramybėje! Nusibodo man ta 
Amerika pirtyje komedija. O 
apskritai Antanas man visu kuo 
artimesnis, negu išdūmęs iš 
Lietuvos Juozas. Antanas buvo 
pažangus žmogus...”

Straipsnio išvadoje prof. V. 
Žukas sako, kad šiuo metu la
biau pagrįsta Juozo Vilkutaičio 
autorystė ir kalbant apie Ame
riką pirtyje reikėtų ja remtis.

Pirmiausia knyga Pro metų 
langus. Tai pedagogės ir visuo- 
menininkės atsiminimai, spon
taniškai ir nuoširdžiai išdėstyti 
dailiai išleistoje knygoje, paįvai
rinti jos pačios, tėvų, seserų ir 
brolių nuotraukomis.

Žemaitė nuo Šilalės studija
vusi Kaune, mokytojavusi įvai
riose Žemaitijos gimnazijose, 
vėliau - Vokietijoje lietuvių sto
vyklose (anglų zonoje) laikinai 
sukurtose švietimo įstaigose. Už 
mokyklos dirbusi su skautų or
ganizacija, mokiusi jaunimą tau
tinių šokių, sporto pratimais ir 
paskaitomis auklėjusi jaunas 
sielas, saugojusi nuo blogio 
tremtinių-išeivių vaikus. Ameri
koje iki gilios senatvės talkino 
įvairių organizacijų veikloje, 
ypač jaunimui, nors pati savo 
vaikų neturėjo. Galiausiai įpras
mino savo gyvenimą adoptuo- 
dama savo krikšto dukros sūnų 
(iš dar vis vargingos Lietuvos), 
palikdama jam savo idealus ir 
... sukauptą turtą.

Tai Stasė Čilvinaitė-Keta- 
rauskienė-Bajalienė, našlė, ku
rią pažįsta ir gerbia visi Los An
geles (Kalifornijoj) lietuviai. Ji 
ir dabar, kad ir nestiprios svei
katos, remia čia lietuvybę ir Lie
tuvą.

Atsiminimų knyga parašyta 

Mississauga News laikraštis birželio 1 d. laidoje išspausdino šią daili
ninko JURGIO RAČKAUS nuotrauką su straipsniu apie jį. Dailininko 
studiją galima aplankyti kiekvieno vasaros mėnesio pirmąjį šeštadienį 
nuo 1 iki 4 v.p.p., 1998 Lakeshore W., Clarkson. J. Račkaus meno 
darbų yra Montrealio meno muziejuje ir Otavos National Gallery

lakiai, nuoširdžiai, su pagarba 
savai žemaičių šeimai ir savo 
abiem velionim vyram - Broniui 
Ketarauskui, mokslininkui ir 
pedagogui, taip pat, antrajam - 
Henrikui Bajaliui, su kuriuo yra 
daug keliavusi po Amerikos 
gražias vietas ir tas keliones ap
rašiusi.

Stasė Čilvinaitė-Ketarauskie- 
nė-Bajolienė, PRO METŲ 
LANGUS. Iliustruoti atsimini
mai nuotraukomis ir vaizdais. 
Dail. Eva Labutytė. Išleido 
Klaipėdos rytas, 2001 m. Tira
žas - 1,000 egz.

Drilingos sonetai
Antanas Drilinga, poetas ir 

prozininkas, daugelio knygų au
torius, gavęs premijų. Rytų 
aukštaitis, jautrus, jausmingas, 
darbštus. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, jo ryškesnis dar
bas - Monsinjoras, knyga apie 
kun. K. Vasiliauską.

Dabar išleido sonetų knyge
lę asmeniniais motyvais. Melan
choliškos mintys. Sonetų forma 
- taisyklinga ir patraukli.

Antanas Drilinga, SONETAI 
VAKARO RŪKE. Išleido 
“Garvelis” Vilniuje, 2001 m. 
Viršelyje - Deivės (graviūra) 
nuotrauka. A.R.

Nužudyta, bet nemirusi...
Vienos lietuvaitės ir jos artimų žmonių likimas sovietinių saugumiečių ir stribų siautėjimo metais

AGNIETĖ BUTVILIENĖ 
Čia aprašomų įvykių liudininkė

Mano tėvai buvo ūkininkai. 
Gyvenome Tauragės apskrities 
Eržvilko valsčiaus Pagirių kai
me. Augome keturi vaikai, visi 
mokėmės. Karas didesnių nuos
tolių nepadarė, tad buvome so
čiai pavalgydinti ir tvarkingai ap
rengti. Buvo įprasta padėti ne
laimės ištiktiems. Vokiečių oku
pacijos metais pas mus slėpėsi 
trys jaunos žydaitės, o dažnai ir 
kiti jų tautiečiai. Visi liko gyvi. 
Po karo Mamos tėvų namuose 
kelerius metus gyveno vokiečių 
berniukas, kuris, atsiradus jo tė
vams, išvyko j Vokietiją.

Antrąją sovietinę okupaciją 
sutikome su baime, nes žinojo
me pirmosios baisybes. 1941 
metais buvo suimti ir žiauriai 
kankinami Eržvilko parapijos 
kunigai - Antanas Petraitis ir 
Severinas Buteikis.

1944 metų pabaigoje mūsų 
apylinkėse, kaip ir visoje Lietu
voje, prasidėjo pasipriešinimo 
prieš sovietinį okupacinį režimą 
judėjimas. Į Kęstučio apygardos 
Mindaugo būrį įsijungė daugelis 
patriotiškai nusiteikusių gyven
tojų ir ypač daug jaunimo. Mū
sų namuose buvo įrengta slėp
tuvė. NKVD pradėjo smurtą ir 
žudynes. Vyko kratos ir suėmi
mai. Visa tai neaplenkė ir mūsų 
šeimos.

Gerai atsimenu savo gyveni
mo dešimtąją vasarą. 1945 metų 
liepos 3-4 dienomis pas mus 
buvo apsistoję partizanai: Jonas 
Starkus-A/ažefa, Paupio būrio 
vadas, ir Vaclovas Ivanauskas- 
Vytenis, vėliau Kęstučio apygar
dos štabo narys, Vakarų srities 
vadas.

Liepos ketvirtosios rytas bu
vo ramus. Vyriausioji sesuo 
Onutė, kuri mokėsi Eržvilko 
gimnazijos ketvirtoje klasėje, iš

vyko laikyti egzamino. Kai ji su
grįžo ir ruošėmės pietauti, pa
matėme pilną kiemą enkavedis
tų ir stribų.

Partizanai spėjo pasislėpti, 
ir kratos metu jų nesurado. Įsiu
tęs Eržvilko NKVD viršininkas 
I. Močalov išsivedė iš namų 
Onutę. Kiti įsibrovėliai, vado
vaujami Eržvilko NKVD virši
ninko pavaduotojo Kurkin’o, 
milicijos viršininko Vlado But
kevičiaus, stribų Antano Beišta- 
ro, Miko Rudmino, Broniaus 
Ačo ir kitų, smurtavo mūsų na
muose.

Tuo metu, kai kieme buvo 
mušamas Tėvas, kambaryje kan
kinama Mama, o į daržinę kan
kinti tempiama keturiolikametė 
sesuo Elenutė, kaimynystėje 
tarp NKVD ir partizanų prasi
dėjo susišaudymas. Keturi parti
zanai žuvo, o du - Izidorius 
Gvarzdauskas ir Liekis - atsi
šaudydami pabėgo į mišką. Pa
bėgo ir mano Tėtė Stasys Prei- 
lauskas.

Vargšė mano Mama Petro
nėlė Preilauskienė. Ją kambary
je kankino trys enkavedistai. 
Nesutikus jai nusirengti, visi 
drabužiai buvo nuplėšti jėga. 
Reikalaudami pasakyti, kur yra 
partizanai, slėptuvė ir ginklai, 
enkavedistai Mamą mušė, spar
dė, rovė plaukus, sukinėjo pirš
tus ir rankas, metaliniu strypu 
kapojo kūną. Keletą kartų Ma
mai praradus sąmonę, budeliai 
ją apipildavo šaltu vandeniu, o 
atsigavusią vėl kankindavo.

Nesitikėdama likti gyva, 
Mama balsu persižegnojo ir 
šaukėsi Sv. Marijos pagalbos. 
(Ant sienos kabojo didelis Lur- 
do Marijos paveikslas). Budelis 
Rudmin parbloškė Mamą ant 
grindų ir šautuvo buože trenkė 
per nugarą, o paskui įsiutęs 
trinktelėjo šautuvu į grindis. Ta
da, kartu su jo šlykščių rusišku 

keiksmažodžiu, pasigirdo šūvis, 
kuriuo budelis pats save mirti
nai persišovė. Pelnytas atpildas 
budeliui už nekalto žmogaus 
kančias!

Mama liko gyva. Ją, nuogą, 
kruviną, žaizdotą ir be gyvybės 
ženklų, už plaukų ištempė prie 
šulinio, apipylė vandeniu ir pa
liko.

Mes - 9, 12 ir 14 metų vai
kai - įnešėme Mamą į kambarį 
ir paguldėme į lovą. Kambaryje 

Paminklas Petrašiūnų kapinėse sovietų nukankintiems Lietuvos lais
vės kovotojams. Jame matyti įrašas: “Šioje vietoje 1941 m. sovietinių 
budelių nukankintų Lietuvos sūnų atminimui. 1991 m. birželio 14 d.” 
Paminklą pastatė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Kauno skyrius

buvo pilna kraujo, sudraskyti 
Mamos drabužiai, kuokštai nu
rautų plaukų. Bet enkavedistai 
neleido Mamai gulėti, vėl už 
plaukų ištempė iš lovos ir įsakė 
eiti su jais. Tik pamatę, kad vie
na nepaeina, liepė Elenutei Ją 
vesti. Elenutė savo chalatėliu 
apgaubė mamos pečius ir taip 
nuvarė jas į kaimyno Ruko so
dybą. Kiek vėliau iš ten paleido.

Mūsų namuose “tvarką” 
ėmė daryti Eržvilko milicijos 
viršininkas Vladas Butkevičius 
ir stribai. Atvažiavę keliais veži
mais išvežė viską: visą mūsų tur
tą, maisto atsargas, gyvulius. 

Atėmė viską, o išvažiuodami 
paliko ginkluotą sargybą. Apy
aušriu jie išėjo.

Įsitikinę, kad enkavedistų ir 
stribų nebėra, mes visi ir slėptu
vėje buvę partizanai pasitraukė
me iš tuščių namų. Sesuo ir 
brolis nuėjo į Eržvilką pas 
senelę, vėliau į Mamos tėviškę 
Butkaičių kaime pranešti, kas 
atsitiko, o aš ir Mama išėjome 
pas gimines į Lenkčių kaimą. 
Mama vos paėjo, kelis kartus 
buvo nualpusį. Jos galva buvo 
sudaužyta, akys užtinusios, nu
gara - vienos žaizdos, sužalotos 
rankos ir kojos. Bijojau, kad 
Mama nenumirtų, verkiau ir vis 
prašiau ją keltis ir eiti. Tris kilo
metrus mes ėjome trylika va
landų.

Pavakary, kai Eržvilke jau 
vyko prisiplėšto turto dalybų 
“puota”, Močalov į NKDV būs
tinę atsivedė mano seserį Onutę 
ir naktį ją savo kabinete nukan
kino. Pusiaunaktyje NKVD būs
tinėje į Močalov’o kabinetą bu
vo susirinkę jo pavaduotojas, 
Saugumo vyresnysis leitenantas 
Kurkin, milicijos viršininkas V. 
Butkevičius, NKVD vertėjas P. 
Avgustovič. Tada Onutė dar bu
vo gyva.

Ką šešiolikos metų mergai
tei reikėjo iškęsti, kokias kan
čias patirti iš sužvėrėjusio ištvir- 
kusio budelio, niekas nepasa
kys. Gal mintyse ji šaukėsi, bet 
negalėjo prisišaukti savo arti
mųjų, gal meldė Dievą ištver
mės ir kantrybės, gal apeliavo į 
budelio sąžinę ir žmoniškumą, 
kurių jis neturėjo, bet viena ir 
svarbiausia tikrai žinau: Onutė 
iki paskutinio atodūsio buvo 
tvirta, išdidi ir kančiose nepalū
žusi. Jos neapykanta budeliui tą 
naktį griaudėjo perkūnija, dan
gų raižė žaibai, neišverktomis 
kankinės ašaromis lijo smarkus 
lietus, o užgesusios akys jau ne
beregėjo išaušusio ryto aušros. 
Amžina šlovė jos šviesiam atmi
nimui!

Bėgo sunkūs, kupini skaus
mo ir netekties metai. Rezisten

cinė kova vyko toliau. Buvome 
daugelio kraupių įvykių liudi
ninkai. Miestelio aikštėje maty
davome išniekintus nušautuo
sius partizanus, regėjome, kaip 
ant jų dar nesustingusių krūti
nių dvi komjaunuolės seserys 
Matušovaitės šokdavo savo dva
sios skurdumo “šokį”.

Visko netekę, išbėgę iš na
mų, ilgai ir sunkiai sergant Ma
mai, ne kartą buvome alkani ir 
mažai apsirengę. Po skaudžių 
išgyvenimų suparalyžiavo senelę. 
Mama ir Tėtė, nors ir liko gyvi, 
nors žaizdos pamažu užgijo, bet 
jų sveikata liko sužalota visam 
gyvenimui.

Skaudžius išgyvenimus pa
tyrė Mamos tėtė, brolis ir dvi 
seserys. Pradžioje buvo išbuo
žinti, o vėliau ištremti į Sibirą. 
Žinia apie tremtį senelį dar na
muose suparalyžiavo, bet vis tiek 
ištrėmė, kur po keleto mėnesių 
mirė. Jo palaikus tik 1989 me
tais galėjome parvežti ir palai
doti šventoje Lietuvos kapų 
žemėje.

Onutė buvo nužudyta, bet 
jos mirtis niekur neužregistruo
ta. Mes žinojome, kad ją nužu
dė Eržvilko NKVD viršininkas 
L Močalov. Žinojome, kad už 
tai jam buvo iškelta baudžiamo
ji byla, todėl 1989 metų gegužės 
12 dieną raštu kreipiausi į Lie
tuvos TSR Saugumo komitetą 
prašydama išaiškinti L Moča- 
lov’o nusikaltimą, Onutės mir
ties priežastį ir jos palaidojimo 
vietą.

1989 metų birželio 19 dieną 
gavau begėdiškai melagingą at
sakymą, kad I. Močalov niekada 
nėra dirbęs Saugumo organuo
se. Tuomet kreipiausi į Lietuvos 
TSR generalinį, vėliau į Pabalti
jo apygardos karinę prokuratū
rą, prašiau išreikalauti iš archy
vo L Močalov’o bylą ir leisti su 
ja susipažinti. Keletą kartų lan
kiausi Rygoje, ten buvusioje Pa
baltijo apygardos karinėje pro
kuratūroje.

Neaprašinėsiu nervinės įtam
pos ir visų sunkumų, kuriuos 

reikėjo įveikti, kol pagaliau 
1989 metų lapkričio 23 dieną 
buvau iškviesta į Rygą. Karinėje 
prokuratūroje leido susipažinti 
su L Močalov’o baudžiamąja 
byla. Pavyko padaryti tos bylos 
išrašus. Gavau ir oficialų Pabal
tijo apygardos karinės prokura
tūros raštą, kuriame nurodyta, 
kad mano seserį Oną Preilaus- 
kaitę, gimusią 1929 metų kovo 4 
dieną Pagirių kaime, 1945 metų 
liepos 5 dieną nužudė Tauragės 
apskrities Eržvilko NKVD virši
ninkas, Saugumo kapitonas 
Močalov Ivan Aleksandrovič, 
kuris Lietuvos TSR saugumie
čių raštišku tvirtinimu niekada 
nedirbo Saugumo organuose.

Iš bylos medžiagos sužino
jau, kaip I. Močalov kankino ir 
nužudė mano seserį. Rytą po 
jos nužudymo Močalov’ui į pa
galbą atskubėjo Tauragės ap
skrities NKVD Ypatingojo sek
toriaus viršininko pavaduotojas, 
Saugumo papulkininkis Ošma- 
rin ir kiti jo bendrai. Ošmarin 
įsakė NKVD medicinos felče
riui L Rotanov’ui surašyti fikty
vų Onutės mirties priežasties 
protokolą net neapžiūrėjus la
vono, o lavoną patarė paslėpti 
taip, kad niekas niekada nesu
rastų. Iki kitos nakties Onutės 
lavonas buvo įkištas į duonkepę 
krosnį, Saugumo būstinės langai 
uždaryti, o liepos 5-osios naktį 
Eržvilko milicijos viršininkas 
Vladas Butkevičius, stribai Zig
mas Gramaila, J. Pranskaitis ir 
NKVD vertėjas P. Avgustovič 
Onutę, apkrovę dobilais, iš 
NKVD būstinės išvežė skandin
ti. Kad lavonas iš vandens 
neišplauktų, Eržvilko kapinėse 
jie nuvertė akmeninį kryžių, 
prie jo vielomis pririšo Onutę ir 
paskandino netoliese esančiame 
ežerėlyje.

Ir vis dėlto Onutės nužudy
mo budeliams nepavyko nuslėp
ti. Apie Onutės nužudymą suži
nojo Eržvilko gimnazijos direk
torius Toliušis. Jo ir inspekto
riaus Gailiūno pastangomis bu
vo iškelta baudžiamoji byla.

(Bus daugiau)



Dar apie romaną '‘Baubonis”
ALĖ RŪTA

Rašytojas Vytautas Voler- 
tas, talentingas ir labai darbštus 
dzūkas, karo negandų išblokštas 
iš tėvynės, dabar gyvenąs Ame
rikoje, New Jersey valstijoje, 
pensininkas. Inžinierius, moksli
ninkas, publicistas, plataus išsi
lavinimo ir pastovių dvasinių 
vertybių ryškintojas, rašytojas, 
valingu savo darbštumu yra nu
veikęs didelių darbų, sukūręs 
vertingų kūrinių lietuvių ir ne
lietuvių dėmesiui. Ir kaip moks
lininkas, ir kaip grožinės litera
tūros kūrėjas.

Pastaruoju metu Lietuvoje 
yra pasklidę dešiniųjų periodi
nėje spaudoje jo įvairiomis te
momis straipsnių; atskiromis 
knygomis išleistos jo novelės ir 
praeitais metais romanas Bau
bonis, kuris vertas dėmesio ir 
Lietuvos, ir išeivijos lietuvių 
skaitytojų.

Romane Baubonis V. Vo- 
lertas iš visų pusių meniškai iš
nagrinėja ir paryškina vieno 
žmogaus gyvenimą per visų 
okupacijų laikotarpį Lietuvoje. 
Aišku, rašytojas, gyvenęs užsie
nyje, neišvengia tenykštės aplin
kos problemų, publicistinės me

Hamiltono Vyskupo Valančiaus lituanistinės mokyklos užbaigimo 
iškilmėse. Sėdi (iš kairės): Rasa Bakšytė-Pruden, VIII skyriaus, 
abiturientai - Monika Keliačiūtė, Jonas Raudys ir mokyklos vedėja 
Rūta Kamaitytė. Stovi (iš kairės): KLB vicepirm. švietimo reikalams 
Vida Stanevičienė, lietuvių bankelio “Talka” valdybos pirm. Jonas 
Stankus, Aušros Vartų parapijos klebonas kun. Juozas Žukauskas, 
OFM, ir KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirm. Bernardas Mačys

Nuotr. A. Stanevičiaus

Atleiski, Tėve
Išslydome iš Tavo rankų, Tėve, 
Gyvenimus savus sukurt panorę, - 
Padrąsinantį žodį pasiėmę, 
Lyg valtys plaukėm pasroviui, 

prieš srovę.
Neono lempos akinančiai švietė, 
O brangenybių blizgesys kerėjo... - 
Kiekvieną darbą širdimi palietę, 
Laimužę savo nusikalt turėjom.

Gimtinės dūmais ilgesys pakvipęs, 
Skaidria rasa akių kampeliuos 

rinkos...
Džiaugeisi, Tėve, mus ir vėl sutikęs, 
Net rūpesčiai į praeitį nuslinko.

Laukimo dienos smilkinius 
nudažė,

. Bet šypsena ant Tavo veido liejos, 
Kartojo lūpos, kad mes - 

šaunūs, gražūs,
Maži vaikai, truputį paūgėję.

Mielasai Tėve, Sviesulėli mūsų,- 
Prie Tavo rankų mūs vaikai 

prigludę, -
1 Atleiski mums, kad buvome
' neklusnūs,
> Kad Tavo širdį žemės vėjai kliudė.

Irena Vaičiulytė- 
Bradaitienė

Kęstutis A. Trimakas, MARI
JA: “DĖKOJU JUMS, KAD ATSI
LIEPĖTE”. MEDJUGORJĖ: ŽO
DŽIAI, ĮVYKIAI, REIKŠMĖ. Iš
leido leidykla “Naujasis amžius” 
(Papilio g-5, Kaunas 3000). Tiražas
- 8000 egž. Religinė knyga apie 
stebuklus Medjugorjėje. Kaunas, 
2001 m., 160 psl.

Juozas Kriaučiūnas, SKOLĄ 
GRĄŽINO. Pasakojimai. Redakto
rius - Jonas Vabuolas. Dailininkas
- Marius Zavadskis. Baigminis žo
dis (“Daktaras”) - Virginija Pap
lauskienė. Leidykla - “Naujasis 
lankas” (Draugystės g. 17, Kaunas 
3031. Tiražas - 300 egz.) Kaunas, 
2001 m., 152 psl. Leidinys gauna
mas N. Pradėtosios Marijos seserų 
knygyne - 600 Liberty Highway, 
Putnm, CT 06260, USA.

LOGOS, 2000/22. Religijos, fi
losofijos ir meno žurnalas. Išeina 4 
kartus per metus. Vyr. redaktorė - 
Dalia Marja Stančienė. Vienas žur

džiagos, bet iš įvairiausių aplin
kos ir psichologinių detalių ro
mane susidaro įtikėtina visuma 
- slogaus gyvenimo ir luošina
mos dvasios žmogaus.

Baubonis, buvęs (savu triū
su ir prisitaikymu) visuomenės 
aukštumose, buvęs ir sovietiniu 
prisitaikėliu - patikėtiniu, suge
ba chameleoniškai išplaukti ir į 
atgavusios nepriklausomybę Lie
tuvos aukštus pareigūnus, tary
tum geriausias patriotas ir pa
dorus žmogus.

Jei stilius vietomis publicis
tinis, kitur - lakoniškas, nepa
stovus (kaip ir ten pats gyveni
mas), tai vis tiek Vyt. Volertui 
pavyko sukurti realų ir ryškų 
charakterį, iš tikro sukurtą ir 
nelaimingai sužalotą pačios 
okupacijos. Tik Lietuvoje skai
tytojas gali patikrinti, kiek aiš
kios ir teisingai aprašytos to 
nelaimingo Lietuvai laikotarpio 
gyvenimo detalės.

Vytautas Volertas, BAUBO
NIS, romanas. Išleido Dienovi
dis 2000 m. Vilniuje. Autorius 
jį dedikuoja savo šeimai - 
žmonai ir dviem sūnums. Re
daktorė - Onė Baliukonytė. 
Skoningas, meniškai paruoštas 
leidinys. Viršeliui panaudotos 
Eugenijos Obelis nuotraukos.

Malonėk
Malonėk man atverti 

žvaigždynus,
Kurių niekas atvert nemokėjo.
Taip ilgai savyje brandinus 
Kūriau viziją, traukiau gerbėjus.

Atrakinki duris, daugel metų 
Užsidariusios buvo palėpėj, 
Kad į erdvę pakilti galėtų 
Dabartis, nes taip angelas liepė.

Dovanok, dovanok ryto aušrą, 
Gūra bangos į krantą iš naujo.
Mano meilei - specifinę aurą 
Dovanok ne po lašą, o saujom.

Vėl ištirpsiu kaip rūkas 
išsklinda,

Vėl paliesiu ekstazės palete, 
Paklausyki, kaip Mūzai patinka 
Mano šauksmas - lyg skrydis 

balete.
Laiko menę viltim išdabinus 
Mano meilė niekur neišėjo. 
Malonėk man atverti

žvaigždynus,
Kurių niekas atvert nemokėjo.
Justina Trilikauskienė,

Klaipėda

nalo numeris (224 psl.) su persiun
timu - 15 JAV dolerių). Adresas: 
“Logos”, Laisvės pr. 60. LT-2056 
Vilnius. Čekius už prenumeratą ar
ba aukas siųsti: Kun. K. Trimakas 
“Logos” 2830 Denton Ct., West
chester, IL 60154, USA. Arba: V. 
Jankauskienė, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, 
GEROJI ATPIRKĖJO MOTINA. 
Gegužės mėnesio mintys. Išleido 
Marijonų talkininkų centro leidykla 
(Laisvės al./7, 3000 Kaunas). Kau
nas, 2001 m., 128 psl.

PENSININKAS, 2/2001, XVII 
metai. Leidėjas - JAV LB sociali
nių reikalų taryba (2711 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629). Redak
torius - Karolis Milkovaitis. Admi
nistratorė - Elena Sirutienė. Išeina 
8 kartus per metus. Metinė prenu
merata: JAV - 15 dol., Kanadoje ir 
kitur - 25 JAV dol.

Lietuvių įstaigos Romoje. Kairėje - Villa Lituania, dešinėje - Šv. Kazimiero kolegija, kurioje gyvena Romos 
universitetuose studijuojantys lietuviai kunigai

“Juodųjų dienų sakmės” II
Jaudinantys tautiečių - vyrų ir moterų išgyvenimai sibiriniuose plotuose

VIKTORAS ALEKNA
Šios knygos sakmių autorius 

reiktų paminėti visus. Juos pa
minės ir kiti, kaip ir kitų šimtų 
sakmių autorius. Aš jau labai 
daug tų sakmių esu perskaitęs. 
Ir jau man atrodė, kad jos man 
papasakojo visas juodųjų dienų 
pragaro skyles. Pats išbuvęs 
Gulago pragaro giliausiame ra
te, Vorkutoje, apie kurią jau 
minėtoji Ona Lukauskaitė pasa
kė: “Visą žemę sukūrė Dievas, 
tik Vorkutą - nelabasis” (533), 
maniau, kad jau visa esu pats 
patyręs ir iš sakmių sužinojęs.

O štai šioje knygoje, skaity
damas Aleksandro Juškos sak
mę Iš nebūties sugrįžęs (313- 
370), patyriau tai, ko dar ir sap
ne nebuvau sapnavęs: lageris 
Buchta Nachodka savo klaiku
mu daug kartų pralenkė ir ma
no patirtį, Vorkutoje, ir visų pa
sakojimus apie Gulagą. Net Sol- 
ženyciną, to žodžio sukūrėją... 
Toje Buchtoje didžiausia verty
bė buvo vanduo, nes ir dėl jo 
reikėjo grumtis, o maistas, ap
ranga, vieta atsigulti... dauge
liui nepasiekiamos vertybės.

Gal dėl to ten kasdien mirė 
ne vienetais, o dešimtimis ir 
šimtais, ir lavonus išveždavo 
specialios brigados, kurios juos 
išmesdavo į kalnų tarpeklius... 
O dar išvežant į kitus lagerius 
sprogo laivas su keliais tūkstan
čiais kalinių. Vaizdas baisesnis, 
negu televizoriaus filmuose, 
prieš kuriuos pranešėjos įspėja 
sakydamos: “Jautresni prašom 
išjungti televizorių”.

Šios sakmių knygos prade
damos neįprasta sakme: Jono 
Stonio dienoraščiu “Aš mačiau, 
iš kur atsirado toji ‘Tautos va
lia’, kur pasakojama, kas Lietu
voje dėjosi 1940 m. nuo sausio 1 
iki rugpjūčio 25 d.” Tai sakmė - 
dokumentas istorikams ir vi
siems tiems, kurie tada dar bu
vo vaikai ar gimė vėliau.

Toliau Steponas Limantas 
pasakojo apie pirmos Sovietų 
okupacijos kalėjimą iki Červe
nės. Pranas Alekna savo dieno
raštyje pasakoja lietuvio karei
vio dalią 1940-1944 m. Kazimie
ras Markauskas prisimena tra
giškąjį 1941 m. birželį. O Vale
rijos Semenavičiūtės-Damašie- 
nės prisiminimai skaitytoją pa- 
vedžioja ir po tundrą prie Lap
tevų jūros. Adolfas Preibys savo 
sakmėje 10,000 parų mano gyve
nimo jau pasakoja ir apie poka
rio partizanus, tik jis padaro 
vieną klaidą: A. Smetonos svai
nis Chodakauskas buvo ne Uk
mergėje, o Panevėžio burmist
ras (181 p.).

Algimantas Lisauskas sak
mėje Rezistencijos laikotarpis, 
prisimena savo veiklą jau Kai
šiadorių rajone, Vilniuje ir kali
nimo dienas, o Stasys Avižinis 
sakmėje Mane išaugino Dzūkijos 
giria skaitytoją pavedžioja ir po 
partizanų slėptuves Varėnos 
apylinkėje. Jono Abukausko

Journal of Baltic Studies, Vo
lume XXX 11/2, Summer 2001. 
Editor Salumets, University of Bri
tish Columbia, Vancouver. Publi
shed by Association for the Advan
cement of Baltic Studies, Inc. Sub- 
sriptions: AABS Business Office, 
3465 East Burnside Street, Port
land, OR 972 14-2050, USA. Šiame 
numeryje yra penki straipsniai apie 
Lietuvą: Ferry D. Clark, Jūratė No- 
vagrockienė, Laimonas Talat-Kclp- 
ša, Vitalis Nakrošis, Aušra Rau- 
lickytė. 

sakmė Žinios apie ‘Audros’ bū
rio partizanus pasakoja jau apie 
1949-1953 m. partizanų dienas. 
Romas Šalaka pasakoja apie 
partizanavimą pirmaisiais poka
rio metais ir partizano dalią la
geryje. Vežiojamas po įvairius 
lagerius buvo atsidūręs ir urano 
kasyklose, kur vieną jau po Sta
lino mirties dieną jie buvo nu
vesti į aplink lagerį kalneliais 
slėneliais glūdinčią tundrą pa- 
brukniauti. Prisigardžiavus bruk
nių, sargybiniai kalinius “Atgal į 
lagerį vedė keliu, per vadinamą
ją Amanolovką t.y. kapus. Apie 
juos daug girdėjau, o būti nete
ko. Vakarinėje kalnų virtinėje 
nuo Centrinio lagerio, tarp 
dviejų sopkų, ant lygumėlės pa
kilioje vietoje žmonių kaukolių 
kaip kopūstų galvų, o baltų kau
liukų kaip balintų pagaliukų. 
Mėtėsi medinės lentelės, ant 
kurių paprastai užrašydavo mi
rusiojo ar žuvusiojo duomenis. 
Tačiau užrašai buvo išblukę ir 
neįskaitomi. Matyt, laidojo vos 
pakasę ar laužtuvu praardę uo
loje duobelę, kad tik paslėptų 
mirusiojo kūną. Kilo mintis, jei 
liek kauliukų mėtosi, ar nebus 
mirusiųjų kapų lankę laukiniai 
žvėrys?” (p. 305-306)

Perskaitęs tuos sakinius, 
prisiminiau, ką man papasakojo 
dar prieš dvylika metų Širvinto
se, kai jau buvome suorganizavę 
Tremtinių ir politinių kalinių 
sąjungos skyrių ir aš jau buvau 
pradėjęs rinkti savo skyriaus na
rių atsiminimus, mūsų skyriaus 
narys Stasys Butėnas, buvęs kol
chozo veterinaras, jau pensinin
kas, papasakojo, kad 1941 m. 
birželio 18 d. jis buvo išvežtas iš 
Kauno. Vilniuje jų vienų vyrų 
ešelonas pasuko į Šiaurę. Balto
sios jūros kanale - Belomore iš 
ešelono buvo išlaipinti 2500 ka
linių, o likusieji 930 nuvežti iki 
Murmansko. Ten paaiškėjo, kad 
jau prasidėjęs karas. Juos išlai
pino iš vagonų ir pėsčius išvarė į 
rytus. Ėję trisdešimt dienų ir 
priėję lagerį Archangelsko sri
ties girioje. Kiek pailsėję buvo 
išvaryti girios kirsti.

Rudenį užpusčius laukus ir 
miškus, daugelis pradėjo sirgti 
ir mirti. Kai pavasarį jau sniegui 
nutirpus likusieji vėl buvo išva
ryti medžių kirsti, girioje rado 
daugybę žmonių kaukolių. Kaž
kas išaiškino, kad žiemą miru
sius nuveždavo į girią ir išmes
davo ant sniego. Atėjusios meš
kos sugrauždavo lavonus su 
kaulais, tik kaukoles palikdavu- 
sios neliestas. St. Butėnas sakė, 
kad iš jų 930 gyvų iki 1945 me
tų, kada jį išleido iš lagerio, išli
kę tik 20. Keli grįžę į Lietuvą, su 
vienu dar buvo susitikęs, o vė
liau jau nežinąs nė vieno... Tai
gi panašų vaizdą matė ir Romas 
Šalaka ir dabar papasakojo šio
je sakmių knygoje.

Darbėniškė Stefanija Ve- 
čerskytė-Daukšienė sakmėje Gy
venimas yra ne žodžiai, Stasė 
Gedvilaitė-Andriulienė sakmėje 
Kas mus užgrūdino, Algirdas Jo
nas Kujalis sakmėje Jaunystė la
geriuose, Aloyzas Neniškis sak
mėje Priešinomės ir tremtyje pa
pasakojo vis kitas sakmes. Pas
tarasis vaizdžiai pasakojo apie 
Vorkutos 29-osios anglių kasyk
los kalinių sukilimą 1953 m. lie
pos mėn. pabaigoje. Sakmės 
Tremtiniai ledo ir šalčio karalys
tėje autorius Rimantas Pūtvis, 
išvežtas 1941.06.14 prisiminė 
savo dienas Altajaus krašte, ku
rį mažai prisiminė, o ryškiai pa

pasakojo metus prie Laptevų jū
ros, bet kai po penkiolikos metų 
grįžo į Lietuvą, visi vengė kalbė
ti apie tai, kas buvo. Praktiškai 
visi buvom žmonės be pra
eities”. (488 p.)

Aldonos Raklevičiūtės-Ra- 
dišauskienės Laiškai ant beržo 
tošies vaizdžiai papasakojo, kaip 
ji su motina ir broliuku po karo 
net septynis kartus mėgino bėgti 
iš Komijos į Lietuvą ir septintas 
kartas buvo sėkmingas, ir jie 
1947 m. grįžo į Lietuvą. Kai grį
žo į Vilnių, ją labai stebino, kad 
Vilniuje tiek daug žmonių kalba 
lietuviškai (510 p.). Danutės 
Čepytės-Andriušienės sakmė 
Savo ‘kaltės’ išpažinimas — pati 
trumpiausia: vos keli eilėraščiai, 
kurių vienam jį skelbia: 
Šiandieną žodis “bolševikas” 
Beliko vien tik pabaisa. (516 p.)

O kitame eilėraštyje: 
Šiandieną supratau tik viena - 
Kad žmogų turime mylėt, 
Padėti jam, kaip Tu padėjai,

Bėdoj nesmerki, bet pagailėt.
(1955 m. vasaris, p. 518)

Panašiais kaip jos eilėraščio 
krikščioniškais žodžiais lig šiol 
vadovaujasi dauguma dar gyvų 
Gulago kankinių. Ši knyga yra 
savotiška Lietuvos ir lietuvių 
kančių enciklopedija. Dvidešimt 
autorių pavaizdavo gana išsa
mią įvairių Gulago vietų pano
ramą. Tiesa, ir anksčiau buvo 
panašių leidinių: Ešelonų bro
liai, Ešelonų sesės, Benamiai ir 
kitos. Tik kažkodėl šios sakmės 
labiau stringa į širdį ir atmintį, 
dar kartą lyg ir suglausdamos vi
są Gulago praeitį. Tik nema
nau, kad knyga būtų jau pasku
tinė to Gulago istorijos enciklo
pedija. Ši knyga aiškiai sako, 
kad dar daug daug kas nepasa
kyta...

Balandžio 28 d. Vilniuje, 
Karininkų ramovėje, įvyko Juo
dųjų dienų sakmių sutiktuvės. 
Dalyvavo apie 60 žmonių. Jei 
neklystu, visi dalyviai - buvę la
gerių kaliniai ar išvežtieji. Tame 
nedideliame būryje maišėsi ir 
dešimt šių sakmių autorių. Kiti 
devyni jau mirę, o vienas neat
vyko. Sutiktuvėms vadovavo lei
dimo centro vadovė Kazimiera 
Kalniuvienė, dalyvavo kiti kny
gos leidimo darbininkai. Nedi
delis tremtinių choras padaina
vo gražių dainų. Svečiai galėjo 
įsigyti ir naujos knygos egzemp
liorių.

JUODŲJŲ DIENŲ SAKMĖS.
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. 
Vilnius, 2001 m., 608 puslapiai.

(Naudotasi ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC 
informacija)

Hamiltono Vyskupo Valančiaus lituanistinės mokyklos užbaigimo iškilmėse mokiniai su mokytojais
Nuotr. A. Stanevičiaus
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<1 KULTLlRhĖJE VEIKLOJE
Penkiolika Lietuvos leidyklų 

dalyvavo tarptautinėje knygų 
mugėje Varšuvoje š.m.gcgužės 
16-20 d.d. Tai jau 46-toji Vidurio 
ir Rytų Europos knygų mugė, 
sutraukusi 560 leidyklų iš 25 vals
tybių. Mugę aplankė 145 įvairių 
kraštų rašytojai bei kiti pasaulio 
žymūnai. Mugės išvakarėse lenkų 
skaitytojams leidykla Ksiąžka I 
viedza pateikė naujausią savo lei
dinį - Lietuvių poezijos antologiją. 
BNS žiniomis, jos sutiktuvės įvyks 
šį rudenį Varšuvoje per Lietuvos 
kultūros dienas.

Balio Dvariono muzikos mo
kykla Vilniuje š.m. gegužės 15 d. 
paminėjo mokykloje veikiančios 
dailės studijos penkmetį. Tos 
šventės proga moksleivių simfoni
nis orkestras atliko Camille Saint- 
Saens Žvėrių karnavalą, diriguoja
mą Sauliaus Sondeckio. Sumany
mas derinti muziką su daile prieš 
5 metus kilo mokyklos direktorei 
L. Užkuraitienei. Šiuo metu stu
diją lanko netoli šimto muzikos 
besimokančių moksleivių. Patirta, 
kad tarp muzikos pamokų studi
jos lankytojai prasmingai leidžia 
laiką - piešia, susipažįsta su dai
lės istorija, rengia parodėles.

Poetas M. Martinaitis įam
žintas dokumentiniame filme Žo
lės prakalbėjimas, kurio sutiktuvės 
įvyko š.m. kovo 29 d. Lietuvos 
menininkų rūmuose Vilniuje. 
Rež. A. Tarvydo sukurtame filme 
poetas pasakoja apie kūrybą, gy
venimą bei gimtuosius namus, pa
virtusius plynu lauku. Pažiūrėjus 
filmo, dalyviai pasišnekučiavo ir 
pasveikino poetą, kuris balandžio 
1 d. sulaukė 65 m. amžiaus.

Tarptautinio S. Vainiūno pia
nistų konkurso nugalėtoja tapo 
Kauno J. Naujalio muzikos gim
nazijos auklėtinė Martyna Jat- 
kauskaitė. Antrąja pripažinta St. 
Peterburgo N. Rimskio-Korsako- 
vo konservatorijos mokinė korė
jietė Hyeun Joo Jeon; trečioji vie
ta atiteko B. Dvariono muzikos 
mokyklos mokiniui Dariui Mažin
tu!. Už geriausią S. Vainiūno kū
rinio atlikimą apdovanotas latvis 
Endis Renemanis.

Pianistė Mūza Rubackytė, 
š.m. pradžioje ir kovo mėnesį sėk
mingai koncertavusi JAV su sim
foniniais orkestrais, balandžio 18 
d. pasirodė Anglijos Londono 
Wigmore Hall koncertų salėje ir 
balandžio 22 d. Mill Hill salėje 
kartu su Vilniaus styginiu an
sambliu. Atliko Cl. Debussy, O. 
Messiaen, M. Ravel, M.K. Čiur
lionio ir kt. kūrinius. Be to, M. 
Rubackytės koncertai kovo pabai
goje ir balandžio pradžioje vyko 
Čilės Santiago, kur ji skambino 
Fr. Šopeno kūrinius. M. Rubac
kytė tarptautiniame pianistų kon
kurse Paryžiuje 1989 m. laimėjo 
Didįjį prizą. Ten ji gyvena ir dir
ba, bet dažnai lankosi Vilniuje. 
Muzikos žinovai ją gretina su pa
čiais geriausiais pasaulio pianis
tais. Yra išleisti 9 jos kompakti
niai albumai. Snk.

Muzikos šventė Vilniaus festi
valis 2001 prasidėjo gegužės 27 d. 
Prezidentūros rūmų vidiniame 
kieme Sankt Peterburgo Mariins- 
kyj teatro simfoninio orkestro 
koncertu, kuriam dirigavo vienas 
iš šiuo laiku žymiausių dirigentas 
Valerij Gergiev. Koncerte dalyva
vo daug žymių kultūros darbuoto
jų bei politikų, jų tarpe Lietuvos 
prezidentas V. Adamkus. Festiva
lis tęsis iki liepos 4 dienos ir jo 
metu bus surengta 13 koncertų, 
kuriuose pasirodys garsūs Lietu
vos ir pasaulio muzikai. GK

Violeta Urmanavičiūtė ir Vir
gilijus Noreika, du lietuviai ope
ros žymūnai, savo sėkmingu kon
certu Vilniaus Valstybinio operos 
ir baleto teatro salėje užbaigė 
teatro 2000/01 metų sezoną. Sau
sakimšai pripildytoje salėje, akom
panuojant teatro simfoniniam or
kestrui (dirigavo Liutauras Bal
čiūnas), koncerto pirmoje dalyje 
skambėjo arijos ir meilės duetai iš 
Giuseppe Verdi operų Likimo ga
lia, Kaukių balius, Otelio ir Giaco
mo Puccini operų Manon Les- 
caut, Tosca ir Modama Butterfly. 
Antroje dalyje arijos iš Amilcare 
Poncielli operos I lituani ir Balio 
Dvariono operos Dalia. V. Urma
navičiūtė džiaugėsi proga dainuo
ti su V. Noreika, nors ir teko pa
aukoti kelias retai pasitaikančias 
poilsio dienas: “Koncertas su ma
estro V. Noreika vertas tokios au
kos”. V. Noreika gi prisipažino, 
kad jam teko pasitempti, atsisaky
ti kai kurių įsisenėjusių solisto 
įpročių ir štampų: “Turėjau dai
nuoti su jaunu žmogumi, protinga 
menininke, gražia moterimi, man 
pačiam nesinorėjo būti tik tūravo- 
toju, kaip liaudis sako”. Abu dai
nininkai žada bendrauti ir ateity
je, bet po šio koncerto V. Noreika 
vėl išvyko į Estiją, kur jis Talino 
muzikos akademijoje vadovauja 
vokalo skyriui, o V. Urmanavičiū
tė pasiruošti koncertams Muen- 
chene, Paryžiuje bei R. Wagnerio 
operai Die Walkuere. Į Lietuvą ji 
žada grįžti spalio mėnesį kai Lie
tuvos valstybinėje filharmoni
joje dainuos ištraukas iš savo 
mėgstamo kompozitoriaus Giaco
mo Meyerbeer kūrinio Le Prop
het e.

Tarptautinis Pažaislio muzi
kos festivalis, šiemet jau šeštasis, 
prasidėjo birželio 1 d. dusliais vie
nuolyno bažnyčios varpo dūžiais. 
Festivalio atidarymui penktadie
nio vakare vienuolyno kieme bu
vo atlikta Giuseppe Verdi, kurio 
100 metų mirties sukaktuvės šie
met minimos, opera Simon Bo- 
ccanegra koncertine forma. Dai
navo Sergejus Larinas, Irena Mil
kevičiūtė, Dainius Stumbras ir ki
ti, orkestrui dirigavo Gintaras 
Rinkevičius. Nors prieš koncertą 
ir jo pradžioje buvo šaltoka ir lijo, 
vienuolyno kieme neužteko 2,000 
sėdimų vietų, nes publikos prisi
rinko tūkstančiu daugiau, jų tarpe 
ir prezidentas Valdas Adamkus. 
Koncertui vykstant oras prasiblai
vė, pasirodė ryški vaivorykštė, o 
sutemus švietė žvaigždės ir mėnu
lis. Šeštadienį festivalis tęsėsi sau
sakimšoje Kauno arkikatedroje, 
kur, minint kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus mirties metines, jo 
garbei buvo dedikuota George 
Friederich Haendel oratorija Me
ssiah. Sekmadienio koncertas įvy
ko senojoje Zapyškio Šv. Jono 
Krikštytojo šventovėje. Progra
moje Johann Sebastian Bacho, 
Luigi Boccerini, Camille Saint- 
Saens, Astoro Piazollos, Bro
niaus Kutavičiaus ir kitų kūriniai 
violončelei ir fortepijonui. Pažais
lio muzikos festivalis tęsis tris 
mėnesius.

Vaikų bažnytinių chorų šven
tė įvyko paskutinį gegužės savait
galį Kretingoje. Dalyvavo 37 cho
rai, apie tūkstantis vaikų iš visos 
Lietuvos: didmiesčių, miestelių ir 
kaimų. Iš 10 konkurse dalyvavu
sių chorų 4 geriausi buvo apdova
noti diplomais. Konkurso progra
mą pravedė nuotaikingai ir įdo
miai katinas ir trys pelės (kuriuos 
vaidino Pranciškoniškosios jauni
mo tarybos nariai). Šventė baigta 
visų choru giedojimu Mišiose.GK
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS 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 
y.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 UŽ: IMA UŽ:
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..............4.60%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.65%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................3.15%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind....3.85% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 4.20% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 4.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 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......................2.25%

Asmenines paskolas 
nuo..................7.25%

Sutarties paskolas 
nuo..................7.25%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų......................5.75%
2 metų......................6.60%
3 metų......................6.50%
4 metų......................6.90%
5 metų......................6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS kOftClė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu į Jūsų namus 128 pus
lapių knygutę “HOW TO BUY 
YOUR FIRST HOME". ■

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z%
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

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

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.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nominių priežasčių), kad Kyoto 
nutarimuose nustatytas svarini
mo ribas galima pasiekti su la
bai mažu nuostoliu bendram 
valstybės vidaus produktui.

Toronto namų savininkai 
galės laimėti iki $3,835 už ener
gijos taupymo patobulinimus 
savo namuose. Anot Toronto 
Atmospheric Fund direktoriaus 
P. Jessup, savininkai privalės 
pakviesti inspektorius, kurie pa
tikrins kiek energijos name pra
randama dėl neužtenkamos izo
liacijos, durų bei langų plyšių, 
neefektingo šildymo ir pan. Pa
gal šią programą po pradinio 
įvertinimo (už kurį savininkas 
pats turės sumokėti $150), savi
ninkui bus pateiktas energijos 
taupymo planas. Užbaigus pa
siūlytus patobulinimus, inspek
toriai vėl patikrins namą, nusta
tys, kiek energijos bus galima 
sutaupyti ir pristatys savininką 
atitinkamai premijai. Inspekciją 
atliks Greenįavers organizacija 
(nepelno siekianti), kuri turi 
daug patyrimo per 10 metų per
žiūrėjusi apie 14,000 namų. To
kia pati programa buvo neseniai 
išbandyta Peterborough (Onta
rio): peržiūrėti 33 namai, ener
gijos sutaupyta 35%, paskirtų 
premijų vidurkis $893.

Parlamentarų algų pakėli
mo įstatymas, kaip ir buvo pra
našauta, federaciniame parla
mente praėjo greitai ir sklan
džiai, priimtas didele balsų per
svara 211-52. Už įstatymą balsa
vo liberalai, Kvebeko partija, 
dalis konservatorių ir sąjungie- 
čių; prieš balsavo likę konserva
toriai (jų tarpe J. Clark) ir są- 
jungieėiai bei naujieji demokra
tai. Algos bus padidintos nuo 
š.m. sausio 1 d. Parlamentarai 
turės sekančių 90 dienų laiko
tarpyje algos pakėlimą kiekvie
nas asmeniškai priimti raštu. 
Senatas (pusiau tuščioje salėje) 
įstatymą patvirtino sekančią sa
vaitę, o karalienės atstovės pa
rašas gautas tuojau po to. Parla
mentarai ir senatoriai gaus 20% 
algų pakėlimus, min. pirminin
kas - 42%. Atitinkamai padidės 
ir jų visų pensijos. Tuojau po 
šių balsavimų visi federaciniai 
parlamentarai ir senatoriai pra
dėjo savo 3 mėnesių vasaros 
atostogas: Pasibaigusioji parla
mento sesija turėjo 77 darba
dienius, buvo priimti 32 įstaty
mai, iš kurių tik 4 buvo svarbes
ni, liečią daugumos piliečių ge
rovę (mokesčių mažinimas, imi
gracija, nedarbo drauda, finan
sų reforma).

Penki federaciniai ministe
rial, paskutiniu metu aktyviai 
(nors ir neoficialiai) pradėję sa
vo kandidatavimo vajų į liberalų 
partijos vadovo postą, buvo 
min. pirmininko bent laikinai 
pristabdyti. “Ši vieta dar ne lais
va” - J. Chretien pareiškė spau
dos atstovams: “Jie turi savo 
pareigas ir turėtų pirmiausia rū
pintis būti gerais ministeriais. 
Jei jie neatliks savo pareigų, 
daug kas laukia juos pavaduo
ti.” Finansų min. P. Martin (62

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis į Canada Post Customer 
Service skambinant tel. 1-800- 
267-1177. Duokite savo adresą ir 
pašto kodą, kurie bus registruo
jami kompiuteryje. “TŽ” tarnau
tojai paruošia laikraščius siunti
mui pagal Kanados pašto nuro
dymus, ir jų vykdymas keletą 
kartų buvo tikrinamas pašto at
stovų. Laikraščiai pasiekia pašto 
įstaigą antradieniais, ne vėliau 
10 v.r. (Leidėjai)

m. amžiaus), pramonės min. B. 
Tobin (46 m.), paveldo min. S. 
Copps (48 m.), užsienio reikalų 
min. J. Manley (51 m.) ir svei
katos min. A. Rock (53 m.) tu
rės dar kurį laiką palaukti, nes 
J. Chretien, atrodo, neskuba iš 
savo mėgstamų pareigų pasi
traukti, bent iki 2003 metų.

Joe Spring, 19 metų jau
nuolis, važiuodamas iš Langley 
į Prince Rupert (Br. Kolumbi
joje) atšvęsti draugo gimnazijos 
baigimą, pakeliui dingo, ir po 
intensyvaus ieškojimo tik aštun
tą dieną policijos sraigtasparnis 
pastebėjo nuo kelio nūsiritusį jo 
raudoną automobilį. Kai pirmo
sios pagalbos tarnyba atvyko į 
nelaimės vietą, jie nustebo labai 
sulamdytame automobilyje su
radę jaunuolį gyvą. J. Spring 
buvo ištrauktas iš automobilio 
likučių supiausčius metalo rė
mus, su sužeista galva, sulaužyta 
koja ir šonkauliais, ir buvo sku
biai nugabentas ambulatoriniu 
sraigtasparniu į Vankuverio li
goninę, kur jis dabar pamaži 
sveiksta intensyvios priežiūros 
palatoje.

Oscar Peterson, žinomas 
džazo pianistas ir vienas iš žy
miausių Mississaugos (Ontario) 
piliečių, atšventė savo 75-tą 
gimtadienį koncertu, kurį sėk
mingai suruošė Toronto Kara
liškoji muzikos konservatorija. 
Ta proga konservatorija įsteigė 
jo vardo stipendiją.

Penkiasdešimt policininkų, 
keturias dienas stropiai patru
liavę Ontario greitkelį 0EW 
tarp Toronto ir JAV sienos, iš
dalino 1,373 pabaudas: iš jų 914 
už per greitą važiavimą, 9 už ne
atsargų vairavimą, 32 už sekimą 
per arti prieky važiuojančio au
tomobilio, 39 už neatsargų takų 
keitimą, 13 vairuotojų neturėjo 
leidimo. Ontario policija pla
nuoja ir ateity vykdyti tokius 
koncentruotus vairuotojų tikri
nimus keliuose naudodami aiš
kiai pažymėtus ir nepažymėtus 
policijos automobilius.

Britų Kolumbijos liberalai, 
laimėję rinkimuose absoliučią 
daugumą, išpildė savo rinkiminį 
pažadą sumažinti asmeninius 
mokesčius provincijai. Premje
ras G. Campbell paskelbė 25% 
mokesčių sumažinimą visiems, 
skaičiuojant nuo š.m. sausio 1 d. 
Apskaičiuojama, kad $1.3 bili
jono bus sugrąžinta į provinci
jos gyventojų pinigines. Prem
jeras taip pat paskyrė specialią 
komisiją, kuri peržiūrėtų pro
vincijos finansinę padėtį iki lie
pos 31 dienos, bet jau dabar jis 
pasitiki Ontario “eksperimen
tu”, kur sumažinus asmeninius 
mokesčius padidėjo provincijos 
pajamos. G.K.

Sportas
Žinios iš Lietuvos

APDOVANOJIMAI: Minint 
pirmųjų Lietuvių sporto žaidynių 
Toronte 50-metį Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas nutarė apdova
noti nusipelniusius Šiaurės Ameri
kos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos (ŠALFASS) asme
nis Olimpinėmis žvaigždėmis ir 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
diplomais. Olimpinė žvaigždė pa
skirta ir vienam iš ŠALFASS įkūrė
jų, šalies Prezidentui V. Adamkui. 
Apdovanoti bus A. Bielskus, R. 
Dirvoms, V. Grybauskas, P. Gvil
dys, S. Krašauskas ir A. Šileika. 
Diplomus gaus dar 11 sporto puo
selėtojų. Apdovanojimus planuoja
ma įteikti per jubiliejines ŠAL
FASS sporto žaidynes liepos 4-7 
d.d. Toronte.

KREPŠINIS: Šiaurės Ameri
kos televizijos kanalo NewsChannel 
8 internetiniame puslapyje pasiro
dė straipsnis apie Arvydą Šabonį. 
Keletas minčių iš KGW interneto 
puslapio forumo, skirto pašneke
siams apie NBA: “Deja, amerikie
čiai nematė Sabonio, kai jis buvo 
jaunas ir sveikas žaidėjas. Aš ma
čiau jį 1988 metais. Tai buvo 220 
cm ūgio Larry Bird (Boston “Cel
tics”) geriausias savo karjeros me
tais. Jaunas Sabas buvo stebuklas. 
Jis sugebėjo daryti viską. Neginčija
mai jis yra geriausias aukštas žaidė
jas, kada nors žaidęs krepšinį. Ša
kas (Shaquille O’Neal) negalėtų 
panešti jo bagažo. Sabonis žaidžia 
krepšinį, o Sakas paprasčiausiai 
stumdo aplink save žmones”. Pats 
A. Sabonis aštriai kritikavo “Bla
zers” trenerį Mike Dunleavy ir žai
dėjus. Jis pareiškė: There aren’t pla
yers on the Portland team, just na
mes earning millions and coach M. 
Dunleavy should have been fired 
much earlier.

DISKAS: Olimpinis čempio
nas Virgilijus Alekna laimėjo varžy
bas Tartu (Estija), diską nusviedęs 
69 m 34 cm, o antrąją vietą iškovo
jo F. Kruger (Pietų Afrikos R.), jį 
nusviedęs 67 m 1 cm.

LENGVOJI ATLETIKA: 
Tarptautinėse lengvosios atletikos 
varžybose “Live 2001” Niurnberg 
(Vokietija) Lietuvos bėgikė I. Kra- 
koviak 1500 m distancijoje užėmė 
trečiąją vietą nuo nugalėtojos ętijo- 
pės A. Nigussie atsilikusi 1.92 sek.

DVIRAČIAI: Rasa Polikevi
čiūtė JAV daugiadienėse lenktynė
se “Hewlett Packard International 
Women’s Challenge” dešimtajame 
užbėgime užėmė keturioliktąją vie
tą ir bendroje įskaitoje yra trečioje 
vietoje. Dviratininkas iš Lietuvos 
V. Smirnovas laimėjo Italijoje vy
kusias 159 km lenktynes “GP Nobi- 
li Rubinetterie”. R. Vilčinskas iš 
Lenkijos komandos “Mroz-Supra- 
dyn-Witaminy” lenktynėse “La 
Classic du GP de Beauce” Kanado
je užėmė trečiąją vietą.

ŠAUDYMAS: Olimpinė čem
pionė D. Gudzincvičiūtė užima pir
mąją vietą Tarptautinės šaudymo 
sporto federacijos paskelbtoje 
sportininkių, šaudančių į skrendan
čius taikinius tranšėjinėje aikštelė
je, įvertinimo lentelėje. V.P.

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
3.15% 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.
3.10% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.65% 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.
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind.
4.90% 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
2.25% už JAV do), kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................. 7.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.......................5.75%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.25%
4 metų...,.................. 6.90%
5 metų.......................6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu..................6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line 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 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

■■■■■■■■■■HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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■■■■■■■■■■i 1111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) Į

Kad butų linksmiau, įvairiau
Posakiai ir priežodžiai su komentarais 

L. STANKEVIČIUS

Nėrą namų be dūmų. Kaip tai? 
Ar negirdėjote apie namus, kurie 
yra šildomi elektra?

Ne piniguose laimė. Bet vis 
dėlto gerai jų turėti!

Dvi galvos yra geriau negu vie
na... kirpėjui.

Kai ateis pasaulio galas, bus 
verksmai ir dantų griežimas. Na, o 
kaip bus su tais, kurie neturi 
dantų?

Kas per daug, nesveika. Tik pi
nigų niekuomet nėra per daug.

Žuvys ir vaikai neturi balso. 
Tai turbūt tas, kuris tai sakė, nie
kuomet nebuvo vaikų būryje.

Visur gerai, bet namuose ge
riausia. Bet tik ne tuose, kur vyras 
su žmona nesugyvena, kur kasdien 
verda pragaras.

Šuo - geriausias žmogaus 
draugas. O kodėl negali būti žmo
gus geriausias šuns draugas?

Laikas - pinigai. Bet lengviau
sia žmonėms yra skolinti laiką.

Sienos turi ausis, bet kaimynai 
turi liežuvius.

Sena meilė nerūdyja, bet dyla.
Draugą pažinsi bėdoje, jam ta

pus bosu.
Viešpatie, atleisk tiems, kurie 

nežino, ką daro, bet neatleisk 
tiems, kurie žino ką daro.

Geriau duoti negu gauti. Tai 
sako boksininkai.

Visi keliai veda į Romą. Tai tie 
keliai turi būti labai užsikimšę.

Laikas viską gydo. Tai kodėl 
tiek daug žmonių gydytojų laukia
majame?

Tylėjimas yra auksas. Taigi 
turtingiausias žmogus pasaulyje yra 
nebylys.

Geriau tėvynėje elgetauti, ne
gu svetimoj šaly ponauti. Pabandy
kite tai pasakyti tiems, kurie va
žiuoja iš Lietuvos į užsienio kraštus 
uždarbiauti.

Vedybos yra loterija. Nesąmo
nė! Loterijoje gali laimėti.

Sviestu košės nepagadinsi, bet 
tik daugiau cholesterolio gausi.

Aukščiau bambos nciššoksi. O 
sportininkai iššoka, ir dar kaip.

Kas nedirba, tas nevalgo. Ir 
dar kaip valgo milijonieriai.

Negali žmonėms burnos už
kimšti. Tą gali padaryti tik dan
tistas.

Kur kepurę mesi, ten mergą 
sau susirasi. Jei taip lengva būtų, 
tai nebūtų tiek daug viengungių 
vyrų.

Darbas myli darbininką, bet 
darbininkas nevisuomet myli darbą.

Varnas varnui akies nekirs, bet 
žmogus žmogui tai daro

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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.

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Nuo vasaros kainų į Lietuvą 
garantuoju nupiginimą. Pasiieškokite, nesvarbu kur, sau geriausią 
kainą, ir tada skambinkite tik man asmeniškai - ir nuo tos “geriau
sios” kainos duosiu Jums nuolaidą!
Kelionės į kitus kraštus, pas mane pirksite už geresnę kainą.
Airiu bilietų su nemokamai pakeičiama, arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Teiraukitės!
Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, tikpaskambinkit-sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
ALGIS (Ct) 133 Roncesvalles Avė.

'^5^ TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnau/u lietuvių visuomenei 14 metų

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

Visos paslaugos atsikviečiant gimines if 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:parama@total.net
http://www.parama.net


Įspūdingos liturginės apeigos
Diakono Vytauto Leono Staškevičiaus šventinimas kunigu 

Lietuvos kankinių šventovėje Missisaugoje
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUSSjgžy i
Kristaus Kūno ir Kraujo 

šventė ir Tėvų diena šiais metais 
Kanados Anapilyje buvo ypatin
ga. Šilta pavasario saulė ir daugy
bė parapijiečių bei svečių lydėjo 
diak. Vytauto Leono Staškevi
čiaus šventinimą kunigu š.m. bir
želio 17 d. Lietuvos kankinių pa
rapijos šventovėje.

Iškilmes, prasidėjusias 3 v.p.p., 
visi galėjo sekti spausdintame lei
dinėlyje, kuriame buvo surašyta 
jų eiga. Mišiose giedojo Lietuvos 
kankinių šventovės choras, vado
vaujamas Jono Govėdo, choro 
“Angeliukai” vyresniųjų grupė, 
vadovaujama Nijolės Benotienės, 
solo dalis atliko Rimas Paulionis 
ir Slava Ziemelytė. Kunigystės 
šventimus teikė vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Mišias koncelebravo 
Anapilio parapijos klebonas pre
latas Jonas Staškevičius, Londo
no Šiluvos Marijos parapijos kle
bonas kun. Kazimieras Kaknevi- 
•čius, Detroito lietuvių parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babonas, 
kun. Jonas Pilkauskas iš Scarbo
rough, Aušros Vartų parapijos 
Hamiltone klebonas kun. Juozas 
Žukauskas, OFM, kun. Juvenalis 
Liauba, OFM, Toronto Prisikėli
mo parapijos klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, 
Pijus Šarpnickas, OFM, kun. Edis 
Putrimas, kun. Frederick Bliss, 
SM, iš Romos. Jiems talkino dia
konas dr. Kazys Ambrazaitis. 
Skaitinius atliko Kristina ir Jonas 
Baliūnai.

Savo pamoksle vysk. Baltakis 
sveikino naujai įšventintąjį, pri
minė kunigo, kaip Dievo paslap
čių teikėjo, pareigas, jo dvilypį 
vaidmenį tarnaujant, turint būti ir 
socialiu, ir maldos žmogumi, jo 
svarbų pavyzdį tikintiesiems. Ko
munijos metu Lietuvos kankinių 
šventovės choras ir “Anceliukai” 
giedojo specialiai Vytauto Staške
vičiaus kunigystės šventimams 
muz. Jono Govėdo sukurtą gies
mę “Prieš Tavo altorių”. Įspūdin
gai liturgijai pasibaigus, kun. Vy
tautas vėl atėjo į šventovę teikti pa
laiminimo apeigose dalyvavusiems 
Diakonas dalino įšventinimo proga 
atspausdintus paveikslėlius.

Vaišės vyko Anapilio salėje, 
kur visi svečiai sustoję plojo kun. 
Vytautui įėjus. Susirinkusius pa
sveikino parapijos tarybos pirmi
ninkas Rimas Paulionis, visų var
du pasidžiaugdamas kun. Vytauto 
pasirinktu pašaukimu. Jis pristatė 
naujo kunigo atvykusius pagerbti 
svečius. Dalyvavo: Toronte gyve
nantys jo tėvas Juozas Staškevi

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, šventina diakoną Vytautą Leoną 
Staškevičių kunigu, asistuojamas prel. J. Staškevičiaus (dešinėje) ir 
diakono K. Ambrozaičio Nuotr. K. Baliūnaitės

Kanados švietėjai Lietuvoje
Šių metų liepos mėnesį gru

pė Kanados dėstytojų, Lietuvos 
švietimo ministerijos kviečiama, 
vyksta į Lietuvą pravesti kursus 
savo specialybėse Lietuvos mo
kytojams, švietimo administra
toriams bei pedagogams. Kursų 
dėstytojos Aušra Baršauskienė, 
Aldona Šimonėlienė, Aušra 
Katkienė, Rauda Rautinš, Vida 
Petrašiūnaitė (Vancouver) ir 
kursų vadovė Vida Juozaitytė 
praves dviejų savaičių semina
rus Mažeikių rajono pedago
gams. Jau penktą vasarą ši Ka
nados CANDLE programos 
grupė aukoja savo laiką Lietu
vos švietimo tobulinimui. Taipgi 
torontietė Irena Ross, vieninte
lė iš Kanados, prisidės prie 30

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 

čius, sesuo Valentina Baliūnienė 
su šeima, brolis dr. Romas su 
šeima. Dalyvavo iš Montrealio 
dėdė Bronius ir dėdienė Danutė 
Staškevičiai, pusbroliai Linas ir 
Arūnas Staškevičiai, pusseserės 
Reginos sūnus Juozas Piečaitis, iš 
Samios - pusseserė Alma Dreše- 
rienė su šeima. Buvo pristatyti 
dar 35 garbės svečiai - Lietuvių 
bendruomenės, organizacijų, pa
rapijų atstovai. Prieš vakarienę, 
skaniai paruoštą J. Gurklienės, 
invokaciją sukalbėjo prelatas dr. 
Pranas Gaida.

Kun. Vytautą pirmiausia šei
mos vardu sveikino sesuo Valen
tina Baliūnienė, prisimindama 
kai kurias šeimos gyvenimo nuo
trupas ir įteikė jam a.a. Mamos, 
Eugenijos Staškevičienės maldak
nygę. Parapijos taryba jam dova
nojo sakramentams teikti reikme
nis. Sveikinimo žodžius tarė Lie
tuvos generalinis garbės konsulas 
Haris Lapas, Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkas Algirdas Vaičiūnas, 
Kanados lietuvių katalikų centro 
pirmininkas Jonas Andrulis. Kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
perdavė linkėjimus Kanados lie
tuviu kataliku kunieu vienvbės. 
Prisikėlimo parapijos, Tėvų pran
ciškonų ir KLB Toronto apylin
kės valdybos. Evangelikų-liutero
nų Išganytojo parapijos klebonas 
kun. Algimantas Žilinskas sveiki
no naujai į kunigų broliją įstojusį. 
Toronto teatro “Aitvaras” atstovė 
Leokadija Nakrošienė sveikinda
ma prisiminė kun. Vytauto veiklą 
scenoje teatro kūrimosi dienomis, 
o keletą anekdotų iš seminarijos 
gyvenimo papasakojo bendra
mokslis kun. Louis DiRocco. Pa
baigai dvasinės paramos ir šeimy
niškų linkėjimų žodžius tarė bro
lis prelatas Jonas Staškevičius, 
padėkodamas vyskupui Baltakui, 
kad paskyrė kun. Vytautą Anapi
lio parapijai.

Kun. Vytautas visiems labai 
nuoširdžiai ir šiltai padėkojo už 
visokeriopą paramą. Jis suminėjo 
jam svarbiausią įtaką padariusius 
asmenis - dvasiškius bei šeimą ir 
išreiškė viltį, kad galės tinkamai 
atlikti pareigas, kurioms ilgai ruo
šėsi ir dėl kurių šiandieną jam su
teikta kunigystė. Visi dar kartą 
jam triukšmingai plojo, džiaugda
miesi ir linkėdami jam Dievo pa
laimos jo pasirinktam svarbiam 
darbui. Pamaldose dalyvavo apie 
500 tautiečių, o vaišėse - apie 
400, pagerbdami naująjį kunigą, 
jau aštuntą, kilusį iš šios (Anapi
lio) parapijos. Dlv.

JAV švietimo specialistų dir
bančių su APPLE programa. 
Irena Ross jau trečią vasarą 
dėstys metodologiją anglų kal
bos mokytojams drauge su ki
tais APPLE dėstytojais Lietuvo
je. Tarp iki šiol Mažeikiuose už
siregistravusių pedagogų ypač 
pageidaujama paskaitų apie vai
kus su įvairiomis negalėmis. 
Mažeikių rajone yra su protine 
negale vaikams internatas, ke
liose mokyklose veikia specia
lios klasės, neįgalių problemų 
turinčių vaikų yra ir kitose 
bendrojo lavinimo klasėse. Taip 
pat rajone veikia visuomeninės 
organizacijos, besirūpinančios 
tokių vaikų ir neįgalių žmonių 
įsijungimu į visuomenę. Kartu 
vykti į Mažeikius pakviesta ka
nadietė Adriana Karkaitė, šiuo 
laiku dirbanti kaip programos 
vedėja iki mokyklinio amžiaus 
neįgaliųjų vaikų pagrindiniame 
centre Easter Seals organizaciją, 
Illinois valstijoje. CANDLE mo
kytojų grupė dėkoja Kanados 
lietuvių bendruomenei bei Pri
sikėlimo parapijos kredito ko
operatyvui už finansinę paramą; 
“Paramos” kredito kooperaty
vui už paaukotus pieštukus bei 
knygutes. Inf.

Toronto Maironio mokyklos moksleiviai, Motinos dieną sakę eilėraščius, pasiruošę įteikti gėles savo 
mamytėms

leidinių serija ‘
Versmės leidykla rengia ir 

leidžia Lietuvos tūkstantmečiui 
skirtą mokslinės kraštotyros 
monografijų seriją Lietuvos vals
čiai, Jau išleistos knygos Žaga
rė, Obeliai, Kriaunos, Plateliai, 
Širvintos, Žiobiškis, Lygumai, 
Stačiūnai. Baigiamos rengti mo
nografijos Veliuona ir Raguva.

Šių knygų autoriai - Lietu
vos mokslininkai (istorikai, et
nologai, archeologai, kalbinin
kai, geografai, sociologai, folk
lorininkai, ekonomistai ir kitų 
mokslo sričių specialistai), kraš
totyrininkai, paminklosauginin
kai, kunigai, žurnalistai ir kiti 
visuomenės veikėjai bei rašantys 
žmonės, ir, be abejonės, aprašo
mų vietovių kraštotyrininkai, sa
vivaldybių pareigūnai, kultūros 
ir švietimo darbuotojai bei kiti 
iniciatyvūs žmonės.

Leidyklos Versmė vadovas, 
didelę dalį serijos knygų leidy
bos išlaidų padengiantis versli
ninkas - Petras Jonušas, o 
redakcinės komisijos pirminin
kas - J. Basanavičiaus premijos 
lauretas Venantas Mečiekus, 
Lietuvos valsčių serija įtraukta į 
Lietuvos tūkstantmečio progra
mą, remiama Šešuolėlių sukak
čiai prie Lietuvos prezidentūros 
sudarytos minėjimo direkcijos. 
Serijos leidinių titulinį puslapį
puošia oficialus Lietuvos tūks
tantmečio ženklas.

Kiekvienoje monografijoje 
supažindinama su aprašomos 
teritorijos gamta, istorija, tradi
cine kultūra, kalba, tautosaka, 
buvusio valsčiaus miesteliuose 
ir kaimuose gyvenusiais žymiais 
žmonėmis. Knygos iliustruoja
mos nuotraukomis, piešiniais, 
žemėlapiais, pateikiamos muzi
kinių kūrinių gaidos ir kt.

Lietuvos valsčių serijos kny
gos yra tarytum atskirų istorinių 
Lietuvos administracinių-terito- 
rinių darinių enciklopedijos. 
Enciklopediškumo elementas 
dar ryškesnis buvusiems vals-

Lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” vedėjas Linas Zubrickas 
įteikia piniginę dovaną Maironio mokyklai

Toronto Maironio mokyklos jaunesniųjų skyrių mokiniai lankosi 
penkto skyriaus mokinių gyvūnėlių parodoje Naminių gyvulių dieną: 
Daina Šablinskaitė, Diana Styra Pogorskytė su savo triušiukais

Lietuvos valsčiai” 
čiams, kurių gyvenvietės dabar 
yra Širvintų rajone. Mat 2000 
m. buvo išleista minėta moksli
nės kraštotyros monografija Šir
vintos, supažindinanti su Širvin
tų miesto ir Širvintų valsčiumi. 
O dabar yra rengiama antroji 
Širvintų rajono vietovėms skirta 
knyga - Musninkai, Kernavė.

Būsimoje knygoje skaityto
jai bus supažindinami su iki 
1950 m. buvusio Musnininkų 
valsčiaus (Lietuvoje valsčius pa
naikino okupacinė sovietų val
džia 1950 m. ir, deja, po 1990 m. 
nepriklausomybės atgavimo 
valsčių taip ir nesugebėta at
kurti, nors tai padaryti ir dabar 
nevėlu...) senąja istorija ir ją 
kūrusiais žmonėmis, gyvenvie
čių raida, socialiniais-ekonomi
niais bei kultūriniais pokyčiais, 
žmonių darbais, papročiais ir li
kimais, įvairiais visuomenės gy
venimo reiškiniais sovietmečiu 
ir po Kovo 11-osios.

Musnininkų valsčiaus žemė
je yra ne tik Musnininkų mies
telis, bet ir Lietuvos Troja - 
Kernavė. Trečioji didelė gyven
vietė, priklausiusi buvusiam 
valsčiui, - Čiobiškis. Šios trys 
gyvenvietės ne tik šių seniūnijų 
žinioje esančių kaimų senoji 
praeitis, bet ir paskutiniųjų ke- 
lerių metų įvykiai bei procesai.

Skaitytojai pasisako
APIE SIBIRINIUS TRĖMIMUS 

NELIETUVIAMS
TŽ 23 nr. išspausdintas rašinys 

Skaudžią sukaktį minint. Glaustai 
aprašyta, kaip sovietai tūkstančius 
lietuvių trėmė lėtai mirčiai kaip nu
sikaltėlius - tėvynės išdavikus. Ste
bimasi, kad iki šiol tie melo šešėliai 
tebesidriekia. Nejaugi manote, kad 
patys rusai savus nusikaltimus kels į 
viešumą? Čia darbas ir pareiga nu
kentėjusių - lietuvių. Per keliasde
šimt metų lietuviškuose laikraš
čiuose neužtikau svarstymų, kaip 
supažindinti pasaulio žmones su 
rusų vykdomu tautų genocidu. Vie
ną sykį tokią mintį siūliau Tėviškės

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 nuomoįimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

Wost Ftealtv Ine.

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

Siekiant sutelkti knygai 
daugiau autentiškumo ir papil
dyti archyvinę bei kitą medžia
gą, Versmės leidykla 2001 m. 
liepos 2-11 d.d. buvusio vals
čiaus teritorijoje rengia ekspe
diciją. Jo metu Musnininkuose 
įsikūrę ekspedicijos dalyviai 
rinks buvusio valsčiaus vietovė
se dabar gyvenančių žmonių at
siminimus apie praeities įvykius 
ir papročius, užrašinės Lietuvos 
ir Širvintų krašto istorijai 
svarbią faktografinę medžiagą. 
Musnininkų, Kernavės ir Čio
biškio miesteliuose ir jų apylin
kėse tikimasi rasti ir būsimai 
knygai bei Lietuvos istorijai 
reikšmingų nuotraukų, doku
mentų, kurių vertė po kiekvieno 
dešimtmečio didės. Tikimasi ne 
tik vietos gyventojų reikšmingos 
paramos, kuri leis parengti ge
resnę knygą. Šią vasarą ir 2001 
m. rudens pradžioje laukiama 
straipsnių, turimos informacijos 
ir įdomios medžiagos ar kito
kios paramos ir iš musnininkie- 
čių ar jų artimųjų dabar gyve
nančių Lietuvoje kitur ir užsie
nyje. Versmės leidyklos patalpos 
yra Vilniuje, Geležinkelio g. nr. 
6, kabinetas nr. 302. Leidyklos 
telefonas - 23 06 23.

Stanislovas Buchaveckas, 
knygos Musnininkai, Kernavė, 

vyr. redaktorius.
Gelvonų 9-5, Vilnius 2010.

Tel. 46 56 91

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas &

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. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809žiburiams, bet jai nebuvo vietos net 

laiškų skyriuje. Bandžiau kitam 
laikraščiui - tas pats. Nemanau, 
kad mano vieno tokia mintis. Atsi
rado kitatautis kanadietis Cory Pa
ge. Pabuvojęs Lietuvoje ir pasiklau
sęs lietuvių išgyventų rusų žiaury
bių, jis užsimojo apie tai parašyti 
knygą. Tuo reikalu bandė kreiptis į 
lietuvius, kad rašytų savus rusų lai
kotarpio išgyvenimus. Deja, lietu
viški laikraščiai jį ignoravo - jo į 
lietuvius kreipimosi nespausdino. 
Ir TŽ tą kreipimąsi gavo. O buvo 
galvota, kad lietuviai puls prie jo su 
patarimais ir kitokia pagalba, nes 
toks leidinys būtų skleidžiamas
angliškai kalbančių tarpe. Tai bent 
pradžia būtų.

Taigi čia reikia stebėtis lietu
viais, kad tiek nuo rusų kentėję, 
tiek knygų apie tai prirašę (tik sa
viem), o nuo pasaulio visuomenės 
slepia. Ar atsirastų pasauly išmin
čius, kuris lietuvius suprastų?

Toliau minima birželio 14-toji 
kaip genocido ir vilties diena, kad 
daugiau tokia tautos tragedija ne
pasikartotų.

Ignas Šajauka, 
St. Catharines, Ont.

Red. pastaba. C. Page kreipi
masis buvo gautas ir paskelbtas TŽ. 
Tuo rūpinosi ir jo artimi lietuviai. 
Kokie to užmojo rezultatai, neturi
me žinių.

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I M. Inc. 

4134 Du'nuas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

O Tel: (416) 233-4601 i'
*Galioja kai kurie apribojimai. —



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.VI.26 • Nr. 26 (2677)

TORONTO^ M MONTREAL®
Anapilio žinios

- Gražiai praėjo kun. Vytauto 
Staškevičiaus primicijos Delhi Šv. 
Kazimiero ir Anapilio Lietuvos 
kankinių šventovėse. Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje primicijos 
bus liepos 1, sekmadienį, 10 vai. ry
to. Po Mišių primicijantas teiks sa
vo kunigiškąjį palaiminimą.

- Birželio 20, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Antanas Jokūbaitis, 68 
m. amžiaus.

- “Žodis tarp mūsų” liepos- 
rugpjūčio knygelių laidą platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

- Anapilio knygyne gauta: an
glų kalbos žodynas ir Vytautės Ži
linskaitės humoreskos knyga Kas 
atsitiko. Taipgi knygyno vedėjas 
priima aukas diabetikų fondui bei 
išduoda kvitus atleidimui nuo vals
tybinio pajamų mokesčio.

- Lietuvaitė ieško darbo. Galė
tų prižiūrėti senesnio amžiaus as
menis porą dienų per savaitę. 
Skambinti Primai tel. 416 604-3552.

- Paramos prašo Rumšiškių 
parapijos klebonas kun. Stasys Ši
leika, SDB, kurį laiką mūsų tarpe 
darbavęsis Hamiltono ir Montre- 
alio parapijose. Nori pakeisti para
pijos pastatų plokščią, susproginė
jusį ir vandenį praleidžiantį stogą 
šlaitiniu stogu.

- Toronto arkivyskupijos įsta
tas Santuokos reikalu: norintieji 
tuoktis turi susitikti su savo para
pijos kunigu ir tuo reikalu su juo 
pasikalbėti bent vienerius metus 
prieš numatomą santuokos datą bei 
atlikti reikiamą santuokai pasiruo
šimą. Jei kuris iš busimųjų sutuok
tinių jau yra kokia nors forma tuo- 
kęsis anksčiau (išskyrus našlystės 
atvejį), tai kunigas negali su juo 
tartis dėl santuokos datos, kol nėra 
gautas santuokai leidimas iš arki
vyskupijos.

- Mišios liepos 1, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Jadvygą Gabrėnie- 
nę (X metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 10 v.r. už Jakubcevičių šeimos 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje birželio 30, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Alfonsą Kairį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, liepos 1, pamal

dos su Šv. Komunija 11.15 v. ryto. 
Pamaldos 11.15 v.r. vyks kiekvieną 
sekmadienį. Ši tvarka tęsis iki 2002 
m. birželio 30 d.

- Vasaros mėnesiais sekmadie
nio mokyklos vaikučiams nebus. Pa
mokos vėl prasidės rugsėjo 9 d.

- Nepraleiskite pamaldų vasa
rą! Mums reikia Dievo artumo vi
sada. Narsumo esminė žymė yra 
apsisprendimas už meilę - meilę 
Dievui, artimui ir sau. Nepamirš
kite šios trejukės.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 24 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 200 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio narė A. 
Biškevičienė.

- Svečių knygoje pasirašė - L. 
A. Dvarionai iš Otavos.

- Sekantis LN valdybos posė
dis įvyks birželio 27 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namai ieško vyrų ga
linčių dirbti prie salių paruošimo dar
bų, taip pat prie budėjimo. Teirautis 
LN raštinėje tel. 416 532-3311.

Slaugos namų žinios
- A.a. Reginos Bražukienės at

minimui Slaugos namams aukojo: 
$100 - V. V. Augėnai; $50 - A. A. 
Zakarevičiai, J. I. Nacevičiai, J. Va- 
liukienė; $35 - B. T. Stanuliai; $25
- J. J. Zenkevičiai, L. Daunienė, V. 
M. Vaitkevičiai, J. Pacevičienė; $20
- L Kairienė, B. Stalioraitienė, D. 
V. Karosai, J. Z. Stravinskai, L. 
Karbūnienė, B. O. Stončiai, A. A. 
Kilinskai, R. Girdauskaitė, M. J. 
Budriai, L L. Baziliauskai, A. Gy- 
vavičius, E. Underienė, V. V. Paš- 
kai, J. M. Zubrickai, R. A. Stravins
kai, A. M. Pranevičiai, L. Pocienė, 
A. Augaitienė, N. Petkevičienė, J. 
Vingelienė, A. Valienė, S. Bartuse- 
vičienė, P. J. Gurkliai; $10 - B. R. 
Kmieliauskai, N. A. Ankai, A. 
Monstvilienė. Slaugos namų komi
tetas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS 
aukojo:

$ 1,000 ($2,250) - R Krivinskas;
$500 - A. V. Ramanauskai ir A. V. Petruliai, 
a.a. sesers Reginos Bražukienės atminimui.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Kasdienių mąstymų knygutę 

“Žodis tarp mūsų” pagal dienos 
Mišių skaitinius liepos ir rugpjūčio 
mėnesiams galima įsigyti sekmadie
niais po 10.30 v.r. Mišių. Kaina $5.

- Pakrikštyti: Vincas, Violetos 
(Grigutytės) ir Dariaus Gibavičių 
sūnus bei Christopher Aiden, Dai
vos (Krivaitės) ir David Stone
house sūnus.

- Lenkijoj mirė: a.a. Darija Gi- 
bavičiūtė, Alberto Gibavičiaus duk
relė, ir a.a. Vitas Degutis, Jolitos 
Degutytės tėvelis bei Broniaus De
gučio brolis; Lietuvoje mirė a.a. 
kun. Juozas Radzevičius, D. Ra
dzevičienės vyro brolis.

- Šį šeštadienį, birželio 30, 
vyksta paskutinė talka “Kretingos” 
stovyklavietėje. Kas gali padėti, 
prašomi skambinti Rūtai Jaglowitz 
tel. 416 622-9919.

- Kas dar neprisidėjo prie 
“ShareLife” arkivyskupijos vajaus, 
yra kviečiami tai padaryti, įmetant 
vajui skirtą auką bet kokios rink
liavos metu.

- Maldininkų kelionei į Mid- 
landą, kuri vyks rugpjūčio 5 d., yra 
užsakytas autobusas. Kelionės kai
na - $20. Registruotis parapijos 
raštinėje tel. 416 533-0621. Auto
busas iš Toronto išvyks nuo “Vil
nius” rūmų 11.45 v.r., nuo Prisikė
limo parapijos 12 v. Mišios Midlan- 
do Kanados kankinių šventovėje 
vyks 3 v.p.p., prieš Mišias 2.30 
v.p.p. bus einami Kryžiaus keliai. 
Po Mišių Lietuvos kankinių pager
bimas prie lietuviško kryžiaus. Kas
met šią maldininkų kelionę organi
zuoja Kanados Lietuvių katalikų 
centras ir kviečia visus dalyvauti.

- Pradedant liepos 8 d. “Kre
tingos” stovyklavietėje bus aukoja
mos Mišios 11 v.r., į kurias kvie
čiami ir stovyklautojų tėveliai ir 
svečiai.

- Mišios sekmadienį, liepos 1 
d.: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Adelę 
Ivaškevičienę; 10.30 v.r. už a.a. 
Agotą ir Juozą Vainas, už a.a. 
Leoną Lorencą, už a.a. Laimutę 
Kuncaitytę.

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų suvažiavimas įvyko bir
želio 19 d. Toronto Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Dalyvavo 
devyni kunigai. Pirmininkavo 
kun. E. Putrimas, sekretoriavo 
kun. Vyt. Staškevičius. Praneši
mus padarė valdybos pareigūnai 
- pirm. Aug. Simanavičius, 
OFM, ižd. prel. J. Staškevičius 
ir sekr. kun. E. Putrimas. Buvo 
aptarta visa eilė sielovados 
klausimų, liečiančių aptarnavi
mą tautiečių visoje Kanadoje. 
Vienas svarbiausių rūpesčių - 
Pasaulio katalikų jaunimo die
nos Toronte 2002 metais. Jose 
dalyvaus ir nemažas skaičius at
stovų ir iš Lietuvos. Jų globa bei 
paruošiamaisiais darbais paves
ta rūpintis kun. E. Putrimui, pa
laikant ryšius su Lietuvos vysku
pų konferencija ir torontiš
kių rengėjų komitetu. Vienybės 
valdybai pavesta rūpintis pa
ruošimu istorinio leidinio apie 
Kanados lietuvių parapijas ir 
Kunigų vienybės veiklą per 50 
metų. Išrinkta ta pati valdyba: 
kun. E. Putrimas, kun. Aug. Si
manavičius, OFM, prel. J. Staš
kevičius. Inf.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $250 - Lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama”; $50 - 
Birutė Nagienė (Montreal).

A. a. Reginos Bražukienės 
atminimui Stasė ir Benius Yo- 
kubynai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $500.

A. a. Reginai Bražukienei 
mirus, užjausdama dukrą, sūnus, 
seseris, jų šeimas ir visus artimuo
sius Irena Jakimavičiūtė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Antano Jokūbaičio at
minimui Nijolė ir Albertas Be- 
notai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$60 aukojo Z. Stančikienė.
• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, šventina kunigu diakoną Vytautą Leoną Staškevičių Lietuvos kankinių 
šventovėje, asistuojant keturiolikai kunigų Nuotr. K. Baliūnaitės

ŠALFASS
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos

VEIKLOS 50-mečio 
sukaktuvinis priėmimas

2001 m. liepos 6, penktadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose

SUSITIKIMAS SU: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentu Artūru Poviliūnu 
ir Lietuvos sporto departamento generaliniu direktoriumi bei olimpinių žaidynių aukso 

medalistu Rimu Kurtinaičiu
Trumpa programa - Apdovanojimai - Pabendravimas - Vaišės

Įėjimas - laisva auka Rengėjai - ŠALFASS-gos centro valdyba

Toronto pensininkų klubas 
rengia tradicinę gegužinę High 
Parke liepos 11, trečiadienį, 11 
v.r. iki 4 v.p.p., aikštelėje nr.14 
(įvažiavimas iš Bloor gatvės). 
Bus šilti pietūs (balandėliai) ir 
kiti priedai. Programą atliks 
muz. L. Turūtaitė. Kaina - $7 
asmeniui. Prašoma bilietus įsi
gyti pas: S. Kuzmicką tel. 416- 
769-1351 arba T. Kobelskienę 
tel. 416-760-8003. Inf.

“Ąžuoliukas”, garsusis Vil
niaus berniukų ir jaunuolių cho
ras, kuriam nuo 1979 metų va
dovauja chorų dirigavimo pro
fesorius Vytautas Miškinis, yra 
laimėjęs žymias premijas tiek 
Lietuvoje, tiek įvairiuose tarp
tautiniuose pasirodymuose. Cho
ras iki šiol yra labai sėkmingai 
koncertavęs net 22-juose Euro
pos kraštuose ir Japonijoje. 
S.m. spalio mėn. “Ąžuoliukas” 
koncertuos Vašingtone, Niujor
ke, Klyvlande, Čikagoje ir visą 
savaitę muzikos festivalyje Salt 
Lake City. Po to Kanadoje bus 
du koncertai: spalio 26 d. Ota
voje ir sekmadienį, spalio 28, 3 
v.p.p. Mississaugoje - Living Arts 
Centre koncertų salėje. Norintieji 
šiam koncertui rezervuoti bilietus 
(kainos $30, $25, $20) vasaros me
tu - liepos, rugpjūčio mėnesiais - 
prašomi skambinti Algiui Nausė- 
dui tel. 416 231-1423. Inf.

A. a. Reginai Bražukienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
jos vaikus, seseris su šeimomis 
bei visus artimuosius, Alė Ker- 
berienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Reginos Bražukienės at
minimui, užjausdami dukrą Ra
munę, sūnus Liudą ir Andrių su 
šeimomis, seseris Alviną Rama
nauskienę, Antoniją Petrulienę 
su šeimomis, draugai ir pažįstami 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: po 
$50 - A. ir B. Matulaičiai, E. ir O. 
Spūdai, V. Jasinevičienė, dr. B. ir 
dr. Č. Joniai; $30 - A. ir D. Bajo- 
rinai; $25 - G. ir A. Kuchalskiai; 
po $20 - M. ir E. Kazakevičiai, L. 
ir V. Sendžikai, dr. S. ir E. Čepai, 
O. Skrebūnienė, S. ir J. Andru- 
liai, V. ir N. Liačai, R. ir G. Pau- 
lioniai, B. ir P. Sapliai, D. Bar
kauskienė, G. ir B. Trinkai, A. ir 
I. Jurcevičiai, dr. A. ir A. Valad- 
kos, V. Balsienė, E. Valeška, G. 
ir P. Stripiniai, Z. Stančikienė; 
$15 - M. Povilaitienė; po $10 - 
A. Dalinda, A. Gibavičius, N. ir 
A. Ankai, B. ir S. Remeikos, A. 
Ranonienė, R. Celejewska. Au
kas surinko M. Povilaitienė ir B. 
Matulaitienė.

JUMS PAGEIDAUJANT gražiai ir 
kruopščiai atnaujinsime jūsų na
mų kambarius: išdažysime ir iškli
juosime tapetais sienas, išklosime 
kilimais ar keramikos plytelėmis 
grindis, nudažysime bei išvalysime 
langus ir atliksime kitus namų re
monto darbus. Skambinti tel. 416- 
654-5354.

PAČ’Ų PRISKINT0S ARBA JAU 
PARUOŠTOS PARDAVIMUI

BRAŠKES 
ir daržovės

PARDUOTUVĖ ir VYNINĖ
8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus nuo 

Markham Rd. (Hwy. 48)

tel. 905 294-3275
Tinklalapis: www.whittamoresfarm. com

ADAMONIS 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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ffafuvi

Auksinė vedybų 
sukaktis

Bronius ir Prima Sapliai 
birželio 9 d. Toronte atšventė 
50 metų vedybinę sukaktį nau
joje Prisikėlimo parapijos šven
tovėje su padėkos Mišiomis, 
vaišėmis par. salėje, kurias su
rengė sūnūs - Linas, Ramūnas 
ir Alvydas su šeimomis.

Išpuoštoje rožėmis salėje 
susirinkę giminės, draugai, šei
ma, būrys vaikaičių sutiko su
kaktuvininkus su duona ir drus
ka, buvo apjuosti "lietuviška 
juosta, papuošti gėlėmis.

Vakarą vedė vyriausias sū
nus Linas, pristatęs čia esančius 
buvusius pabrolius - Si. Valickį, 
Vitą Siminkevičių, Ant. Kilins- 
ką; pamerges - Janę Vingelienę, 
Birutę Jonienę; sveikino visus 
atvykusius į šeimos šventę, įpin
damas jaunystės prisiminimų.

Gautus sveikinimus iš Lie
tuvos “Vorutos” redakcijos, 
“Vilnijos” draugijos Kauno ir 
Vilniaus skyrių, Broniaus sese
rų, Primos tetų, giminių, Či
kagos vilniečių perskaitė Aldo
na Genčiuvienė.

Vaikystės ir dabarties prisi
minimais dalinosi Alvydas, Ra
mūnas, Linas dėkodami tėvams 
už įtraukimą nuo mažens į lietu
višką veiklą, kurioje ir dabar au
gindami savo šeimas, yra įsijun
gę su vaikais j lietuviškos ben
druomenės gyvenimo eigą; skau
tus, “Gintarą”, sporto klubus, 
parapiją.

Vaikaičiai,net 8-ni, sveikino 
senelius, įteikdami po rožę, gra
žia lietuviška kalba, savo sukur
tais žodžiais. Skautų vardu svei
kino Danutė Keršienė, draugų 
vardu Regina Stabačinskienė. 
Bronė Palilionienė dalinosi pri
siminimais iš jaunystės metų.

Jautriai kalbėjo sukaktuvi
ninkai, prisimindami nueitą gyve
nimo kelią per 50 metų. Dėkojo 
vaikams už pastangas ruošiant šį 
vakarą ir visiems, esantiems kartu 
šį vakarą. Šeimyninėje nuotaikoje 
vaišinomės. Skambėjo lietuviškos 
dainos. M.L.

VILNIAUS miesto centre, prieš 
Seimo rūmus, išnuomojamas gra
žiai apstatytas 5 kambarių butas, 
kuriame yra 3 patogūs miegamieji 
keturiems asmenims liepos, rug
pjūčio mėnesiams. Skambinti tel. 
416 225-5480.

Kanados lietuvių kultūri
ninkės Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė, Hamiltono teatro “Au
kuras” steigėja bei vadovė, ir 
Genovaitė Dumčiūtė-Breichma- 
nienė, tautinių šokių grupės 
“Gyvataras” steigėja ir vadovė, 
kelių išeivijos tautinių šokių 
švenčių meno vadovė, Lietuvos 
valstybės dienos - karaliaus 
Mindaugo karūnavimo šventės 
proga apdovanojamos Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordinu. Joms pranešta laiš
kais iš prezidentūros, kad įteiki
mo iškilmės vyks š.m. liepos 6 
d„ o joms negalint dalyvauti, 
apdovanojimai bus įteikti 2002 
m. vasario 16 d. arba per Lietu
vos ambasadą Kanadoje.

KLB kultūros komisija
Atitaisymas. Straipsnyje “Ame

rikos Lietuvių fondas” TŽ 25 nr. 
buvo parašyta: “V. Kamantas per
skaitė LF nutarimus...”, turėjo būti 
- dr. K. Ambrazaitis perskaitė...

PARDUODAMAS gražiai įrengtas 
namas, 250 m2, Kaune, Romainių 
rajone. $95,000 (JAV). Teirautis 
tel. 011-370-7-25-1445 arba 416- 
537-3548.

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.

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.

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

Solistas Antanas Keblys, daug 
kam gerai pažįstamas, birželio 9 d. 
buvo pagerbtas Aušros Vartų para
pijos choristų. Jie surengė Antanui 
garbingo amžiaus sukakties minėji
mą, į kurį susirinko didelis 'būrys 
Antano gerbėjų. Buvo puikios vai
šės, daug linkėjimų ir gražių dainų.

Birželio 13 d. Rūtos klubas irgi 
prisiminė Antano sukaktį. Vyko 
kuklios vaišės. Čia pat buvo pa
gerbti ir keturi Antanai bei viena 
Antanina jų vardadienio proga. 
Vėliau buvo parodyta vaizdajuostė 
iš Šv. Juozapo oratorijos-bazilikos 
Tautų Mišių, kuriose aktyviai daly
vavo Aušros Vartų parapijos cho
ras. Vaizdajuostė gaminta CBS 
kompanijos ir yra puiki. Ji tęsėsi 
apie 50 minučių ir ją žiūrėjo dau
giau kaip 30 asmenų.

ŠALFASS jubiliejinės sporto žaidynės 
Laukiame visų atvykstant!

Registracija jau užbaigta ir tvarkaraščiai paruošti, tik laukiame at
vykstančių komandų ir žiūrovų j už savaitės prasidedančias jubiliejines 
sporto žaidynes.

Krepšinyje dalyvaus penkios vyrų A komandos ir 12 vyrų B komandos. 
Jaunių A (berniukų) bus penkios komandos, o mergaičių A bus trys, 
moterų - irgi trys. Žaidimai vyks Humber College patalpose (205 Humber 
College Blvd.), kai kurie jaunių žaidimai - Father Henry Carr gimnazijoje, 
21 Panorama Court. Vyrų rungtynės prasidės trečiadienį, liepos 4, o jaunių 
- liepos 6, penktadienį. Laikas bus paskelbtas.

Atrodo, kad Klaipėdos “Neptūnas” bus stipriausia komanda vyrų A 
kategorijoje. Jie užėmė trečią vietą Lietuvos krepšinio lygoje per reguliarų 
sezoną ir su pilna sudėtimi atvyksta į Kanadą. Komanda atskris liepos 2, 
pirmadienio vakare. Sekančią dieną, po praktikos ir poilsio, jie dalyvaus 
priėmime, prasidedančiame 8 v.v. Shamrock and Thistle restorane (4923 
Dundas St. W., į vakarus nuo Islington gatvės).

Be “Neptūno”, kitos komandos, dalyvaunčios vyrų A žaidynėse yra 
Prisikėlimo parapijos sporto klubas “Aušra”, Čikagos ASK “Lituanica”, 
Hamiltono “Kovas” ir Toronto “Vytis”. “Aušra” yra patekusi į ŠALFASS 
vyrų A finalus keturis kartus per pastaruosius penkerius metus, laimėjo 
du čempionatus (1997 ir 1998 metais), o “Lituanica” paskutinį kartą lai
mėjo 1999 metais. Praeitų metų čempionai iš Niujorko šį kartą nedalyvaus.

Vyrų B turnyre dalyvaus dvi “Lituanicos” komandos, Čikagos “Neris”, 
Detroito “Kovas”, Klyvlando “Žaibas”, Baltimorės atletų klubas, du 
Hamiltono “Kovo” vienetai, PPSK “Aušra”, Toronto “Vytis”, Toronto 
“Gintaras” ir Mississaugos “Anapilis”.

Komandos, kurios dalyvaus jaunių A (berniukų) pirmenybėse yra 
Čikagos “Lituanica”, Klyvlando “Žaibas”, Hamiltono “Kovas” ir dvi 
PPSK “Aušros” komandos.

Mergaičių ir moterų komandos bus iš Hamiltono “Kovo”, Toronto 
“Aušros” ir “Vyčio”. Krepšinio vadovas yra Rimas Miečius, tel. 416-234- 
0878.

Tinklinis šiemet atsigavo ir penkios mišrios komandos žais penkta
dienį, liepos 6, Humber College patalpose, o penkios vyrų komandos susi
tiks liepos 7, šeštadienį, ten pat. Tinklinio žaidynių vadovas yra Min
daugas Leknickas, tel. 905-844-7000.

Taip pat dalyvaus Los Angeles “Banga”, Detroito “Kovas”, Baltimorės 
atletų klubas, Klyvlando “Žaibas”, Toronto “Aušra” ir Mississaugos 
“Anapilis”.

Numatoma daug dalyvių ŠALFASS-gos teniso pirmenybėse, kurioms 
vadovauja Eugenijus Krikščiūnas tel. 416-225-4385. Turnyrai vyks 
Thorncliffe Park Tennis Club, 15 Leaside Park Drive., liepos 5, 6 ir 7 d.d.

Stalo tenisas irgi atsigavo, ir šiose žaidynėse rungtynės vyks liepos 7, 
šeštadienį, Humber College patalpose, pradedant 10 v.r. Registracija pas 
E. Krikščiūną tel. 416-225-4385, o turnyrui vadovaus Jonas Nešukaitis tel. 
416-691-7798.

Šachmatais bus žaidžiama liepos 6 d. Humber College patalpose ir 
turnyras pasibaigs sekmadienį, liepos 7, Toronto Lietuvių Namuose. 
Informacija teikia Juozas Chrolavičius tel. 905-648-0511.

Kėgliavimas vyks liepos 6, penktadienį, 7 v.v., Bowlerama West (5429 
Dundas Street West, keli blokai į vakarus nuo Kipling požeminio stoties). 
Informacija teikia Michael Jaglowitz (tel. 416-622-9919) arba Vida 
Juzukonyte (tel. 416 -235-0848).

Golfas bus žaidžiamas Habourview Golf Course, Highway 89, Gilford 
mieste, liepos 7 d. Informaciją teika Juozas Šileika (tel. 416-243-9779).

Šaudymas vyks liepos 7 d. Hamiltone, Giedraičio šaudykloje. Vadovas 
Kazys Deksnys gali duoti smulkesnę informaciją tel. 905-332-6006.

Tvarkaraščius bus galima gauti per ŠALFASS-gos tinklapį - www. 
salfass.com.

Sportininkai ir žiūrovai galės pasivaišinti ir pabendrauti trečiadienio 
ir ketvirtadienio vakarais Humber College bare Caps. Penktadienio vakare 
bus šokiai International Plaza viešbutyje, o šeštadienio vakare orkestrai 
Toronto “Aušra” ir Čikagos “Žaibas” gros per žaidynių užbaigimo šokius 
Toronto Lietuvių Namuose.

ŠALFASS rengia priėmimą Lietuvių Namuose penktadienį, minint 
veiklos 50-metį. Užbaigimo Mišios bus liepos 8, sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijoje, 10.30 v.r. Inf.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bs ots oup 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Aušros Vartų šventovėje birže
lio 3 d. buvo pakrikšytas Lukas-Jo- 
seph Kostka, birželio 9 d. - Jonas- 
Danius Piečaitis ir birželio 10 d. - 
Lukas-Pranas Lukoshius.

A. a. Ona Čekaitis-Češkaus- 
kienė, 96 m. amžiaus, mirė birželio 
13 d. Gedulinės pamaldos vyko 
Aušros Vartų šventovėje birželio 
15 d. Kūnas sudegintas ir pelenai 
palikti mauzoliejuje. Liko vyras ir 
kiti artimieji.

A. a. Antanas Jokūbaitis, 68 
m. amžiaus, mirė birželio 16 d. Po 
gedulinių Mišių Aušros Vartų šven
tovėje birželio 18 d. kūnas išvežtas į 
Šv. Jono lietuvių kapines, Missi
ssauga, Ont. Liūdi duktė ir sūnus 
su šeimomis bei sesuo, brolis ir kiti 
artimieji. B.S.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

http://www.whittamoresfarm
salfass.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca

