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Lietuvai, tėvynei musų...
Tėvynės trauka stipri. O noras ką nors gero tėvy

nei padaryti tą trauką dar labiau stiprina. Padarykime ką 
nors, kad Lietuvos vardas per pasaulį nuskambėtą! Gal
būt panašiai pagalvojo ir Darius su Girėnu, ruošdamiesi 
istoriniam skrydžiui.

J
IS įvyko 1933 m. liepos 15 dieną, kai jų Lituanica pa
kilo Niujorke, sėkmingai nugalėjo Atlantą ir liepos 
16-17 naktį nukrito miške netoli Soldino,Vokietijoje.

Atlikę garbingą Lietuvą išgarsinusį 6,411 km. skrydį, la
kūnai žuvo. Jų palaikai buvo parvežti į Kauną ir labai iš
kilmingai palaidoti. Bet jie gyvi pasiliko ir toliau poetų 
kūriniuose, muzikų dainose, gatvių, tiltų, aikščių, mokyk
lų bei organizacijų pavadinimuose. O labiausiai lietuvių 
širdyse. Visa tai formaliai išreiškiama įvairiaformiais mi
nėjimais bei prisiminimais. Jie turėtų stiprinti patriotiz
mą, ugdyti pasiaukojimo dvasią, kurioje iškyla tautą pa
drąsinanti žymė - vienas už visus. Iki kokio lygmens čia 
kalbama prasme mūsų tauta yra pakilusi, būtų svarstyti
nas klausimas. Yra žinoma tik, kad laisvės siekianti tauta 
dar taip neseniai yra parodžiusi aukso raidėmis istorijon 
įrašytų šviesiausių pavyzdžių. Yra taip pat pagrindo ma
nyti, kad pavojams ištikus tauta neliks abejinga. O vis dėl
to šiokį tokį nerimą kelia besiskverbiančios nuotaikos 
pasiaukojimo “vienas už visus” prasmę siaurinti, jeigu dar 
iš viso neniekinti. Nūdienos tikrovėje jau ryškėja pavyz
džių, rodančių, kad ir veržlūs savanaudžiai, kaip gabūs 
smarkuoliai, nemažiau pagarbinami už pasiaukojančius 
paprastus žmones ar net didvyrius. Angliškąjį “be smart” 
tokie aiškina kaip paskatinimą pirmiausia žiūrėti savo rei
kalų, nepasiduoti bei kovoti už savo būvį. Ir taip įsibėgė
jus, besąlyginės ir beatodairiškos užgaidos rūpintis tik sa
vimi pasiekia net tokį kraštutinumą, kad šeimos nariai 
pasiruošę nebepaisyti bendrų reikalų, būtiniausių įsipa
reigojimų, o daryti kaip kam tuo metu atrodo naudinga 
ar malonu.

D
ARIAUS ir Girėno skrydis, paskatintas neabejo
tinai gilios ir nuoširdžios meilės tėvynei, savo 
reikšme, be kita ko, savitu būdu atstovauja ir vi
sai plačiajai Lietuvos išeivijai. Pastaroji nuo pat pirmųjų 

dienų svetimose padangėse iki dabartinių, jau gerokai pa
sikeitusių laikų, kaip visuma niekada nebuvo nusisukusi 
nuo savo tėvynės ir jos reikalų. Jau prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Amerikos lietuviai, nors srovėmis ryškiai pasiskirstę, 
kūrė stambius lietuvybės bei religinius židinius, nuolati
nėmis aukomis rėmė Lietuvą; jai paskelbus nepriklauso
mybę, ne vienas savanoriais stojo į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę. Įvairiais būdais rėmė ir garsino savo tėvynę 
ir per 22-jus nepriklausomybės metus. Taipgi puikiai ži
nome, kokią politinę veiklą išeivija išplėtė per 50 Lietu
vos okupacijos metų. Įvairiais pavidalais, pagal poreikius, 
išteklius ir galimybes toji veikla yra tęsiama ir toliau. Ko
dėl? Atsakymas vienas - tėvynės trauka stipri, o ryžtas tė
vynei padėti dar stipresnis. Gimtosios žemės trauka ir no
ras jai padėti psichologiškai gali būti aiškinamas ir tuo, 
kad išeivis jaučiasi, savo kraštui savotiškai skolingas; arba 
- ir paprasčiausiu žmoniškumo poreiškiu, kai geriau pasi
turintis padeda vargingiau gyvenančiam. Kaip ten bebūtų, 
išeivija kalbama prasme savo savanoriškai prisiimtą už
duotį be perstojo atliko ir toliau atlieka. Gaila tik, kad kai 
kurių tėvynėje gyvenančių ir paramos laukiančių požiūris 
į išeiviją, kaip į didžiulį pinigų maišą ir beveik nieko dau
giau, yra iš esmės klaidingas ir nepagrįstai šališkas, jaut
resnius geradarius įžeidžiantis. Reikia tik džiaugtis, kad 
tokių ar panašių požiūrių į išeiviją nėra per daug. Iš tėvy
nės į išeiviją rimčiau žvelgiantis mato joje ne vien tik fi
nansinę pusę. O tai labai svarbu ir abipusiškai naudinga. 
Tautos, kurios vertina savo atšakas, ypač organizuotas ir 
per kartų kartas gyvuojančias, yra daug stipresnės pasau
liniu mastu. Taigi išeivija tėvynei, tėvynė - išeivijai. Tai 
turi būti tęsiama ir stiprinama. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Mordecai Richler, 1931-2001
Kanados literatūros žymū

nas, daugelio knygų, straipsnių, 
drąsių politinių komentarų au
torius, šmaikštus satyrikas Mor
decai Richler mirė Montrealyje 
sulaukęs 70 metų, pakirstas 
komplikacijų gydantis nuo vėžio 
ligos. Gimęs ir augęs daugiausia 
žydų apgyvendintame Montrea- 
lio rajone, kurį jis vėliau įamži
no savo novelėse, dar 15 metų 
būdamas nutarė tapti rašytoju. 
Pastudijavęs porą metų anglisti
ką Sir George Williams Colle
ge, išsiruošė į Paryžių, atsidūrė 
Londone, kur 1951 metais baigė 
rašyti savo pirmą novelę The 
Acrobats. Truko 3 metus surasti 
jai leidėją (tiražas - 400, auto
riaus uždarbis $32). To meto 
Kanados knygynai knygas anglų 
kalba įveždavo iš JAV ar D. 
Britanijos, gi žinomų kanadie
čių autorių kaip ir nebūta. Tre
čią M. Richler novelę The Ap
prenticeship of Duddy Kravitz 
(baigtą 1957 m.) jo jaunystės 
draugas, filmų režisierius Ted 
Kotcheff 1973 m. pavertė į sėk
mingą filmą su Richard Drey- 

fuss Dttddy vaidmenyje. M. 
Richler, išgyvenęs Europoje po
rą dešimtmečių, sugrįžo į Mont
real}, kur su žmona Florence ir 
penkiais vaikais (Daniel, Em
ma, Noah, Martha ir Jacob) lai
mingai gyveno, o žiemas pra
leisdavo Britanijos Londone. 
Per pusę šimtmečio M. Richler 
parašė 10 stambesnių novelių, 
kelias knygeles vaikams, eilę 
siužetų filmams, daugybę 
straipsnių (48 iš jų kanadiškam 
MacLean’s žurnalui); laimėjo 
dvi Generalinio gubernatoriaus 
literatūros premijas (už St. Ur- 
bain’s Horseman ir Cocksure'), 
Giller premiją (1997 m. už Har
ney’s Version), Commonwealth 
Literary premiją (už Salomon 
Gursky Was Here). Savo aštria 
plunksna ir šmaikščiu liežuviu, 
drįsdamas nepagarbiai paliesti 
diplomatiškai nutylimas politi
nes ir socialines situacijas, M. 
Richler turėjo ir nemažai prie
šų, ypač Kvebeko “separatistų” 
tarpe, bet visi pripažįsta, kad jis 
kritikavo drąsiai ir teisingai su

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Brazilijos lietuvių maldininkų būrys iš Vila Zelina garsioje krašto šventovėje Aparecida prie lietuviško 
kryžiaus Nuotr. A. Rudžio
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Iš Brazilijos lietuvių gyvenimo: nešamos aukos Mišių metu Vila Zelinos šventovėje jos metinių šventėje
Nuotr. A. Rudžio

Imperijų teisėtvarka tik silpnesniems
Jų taisyklė - teisingumas tik jums, bet ne mums

POVILAS ŽUMBAKIS

Amerikiečiai nelabai krei
pia dėmesį į pasaulio nuomonę
- nebent tai liestų jų tiesioginę 
naudą. Romos imperijos laikais 
romėnams taip pat nelabai rū
pėjo, ką galvoja pasaulis. Pagal 
juos pasaulio centras buvo Ro
ma, o kas už jos okupuotų sienų
- barbarai. Dėl tokios mąstyse
nos sugriuvo, kaip ir kitos impe
rijos. Tačiau amerikiečiai šiuo 
metu apie tai negalvoja ir pilkų 
debesų horizontuose nemato 
savo galios bei įtakos.
Darykit, kaip dėdė Samas sako

Mes, lietuviai, kaip ir kiti iš
sivadavusieji iš sovietinio ro
jaus, esame įpratę klausytis 
amerikiečių dėstomų teorijų 
apie jų politinę, prekybinę ir 
ypač teisėtvarkos sistemą. Jau 
nebestebina grubus amerikiečių 
elgesys, kai Lietuvon atvyksta 
svečias iš JAV - kongreso atsto
vas (Lantos). Jeigu neklausysi
me jo ir jo kolegų dėl vadinamų 
karo nusikaltėlių teismų, bus 
blogai. Lietuva nebus priimta į 
NATO, į Europos sąjungą, ne
gaus JAV paramos ir 1.1.

Į panašią situaciją dar pate
ko jugoslavai, nors jie nusikalti
mus darė šių dienų šviesoje, 
esant suvereniai valstybei. Lie
tuva yra kaltinama už nusikalti
mus, kuriuos vykdė neturėdama 
suvereniteto, savo valdžios, ka
riuomenės, policijos ir pan. Lie
tuva tuomet buvo okupuota. 
Tad lyginti Lietuvą su šių dienų 
Jugoslavija yra netikslu. Tačiau 
amerikiečiai deda mus ant tų 
pačių svarstyklių.

Jugoslavija bando išsikaps
tyti iš komunistinės diktatūros. 
Kaip mes žinome iš savo patir
ties, tai labai sunku. Sugriuvus 
Sovietų Sąjungai, Jugoslavija li
ko komunisto rankose, kuris ir 
elgėsi, kaip pridera tikram ko
munistui: žudė, naikino, trėmė, 
persekiojo. Jugoslavija tęsė tai, 
ką pradėjo Leninas: tautžudys- 
tes vardan klasių kovos. Moder
niais posovietiniais laikais buvo 

naudojami seni metodai, sena 
sistema.

Tautžudystė (genocidas) yra 
nelengvas darbas. Norint išžu
dyti tūkstančius žmonių, reikia 
daug sadistų, pataikautojų, ku
rie dirbtų vardan “idėjos”. Visas 
pasaulis matė, kas dėjosi Jugo
slavijoje, tad “prezidentas” Slo
bodan Milosevic ir jo štabas ne
gali gintis, kad jie tik ėjo savo 
pareigas ar nežinojo, kas dedasi 
krašte. Jie negali sakyti, jog bu
vo tik technokratai, tarnavę sa
vo tautai, kad Maskva nenutau
tintų jų krašto! Negali sakyti, 
kad buvo idealistai, kurie tarna
vo sistemai iš meilės žmogui, 
tautai, savo kraštui.

Kaltas atsakovas, bloga 
procedūra

Slobodan Milosevic arešta
vimas ir pristatymas į tarptauti
nį Hague teismą yra sveikinti
nas reiškinys. Ten turėtų patekti 
šimtai, gal tūkstančiai jugoslavų 
komunistų. S. Milosevic yra pir
masis krašto vadas, patekęs į 
tarptautinį teismą. Tai svarbus 
įvykis, dėl kurio turėtų sunerim
ti ne vienas krašto “valdovas”. 
Deja, privalo drebėti tik mažų 
kraštų diktatoriai, ir tai ne visų. 
Teisėtvarkos įstatymai privalo 
būti taikomi visiems vienodai. 
Kitokiu atveju teisingumas tam
pa politiniu kerštu ar skriauda.

Kodėl S. Milosevic buvo iš
siųstas į Hague teismą taip sku
biai? Niekam neturėtų kilti abe
jonė, kad tai buvo padaryta ne 
iš pagarbos tarptautinei teisei ar 
dėl to, kad Jugoslavija atrado 
demokratiją. NE. Tai buvo pa
daryta dėl pinigų. Jei Milosevic 
nebūtų buvęs išsiųstas į Hague, 
Jugoslavija nebūtų gavusi $1.3 
bilijono paramos iš Vakarų. La
bai aukšta kaina už vieną žudi
ką, bet... Šiais laikais panašios 
sumos yra metamos net mažes
niems reikalams. Juk tai ne pri
vatūs vadų pinigai, o iš žmonių 
išreikalauti mokesčiai.

Suma už vieną tautžudį nė
ra didelė, bet pažeisti rimti 
principai. Precedentas ir tarp

tautinės teisės iškraipymas yra 
principo reikalas.

Apibendrinant S. Milosevic 
suėmimą ir kitus atvejus, pvz. 
vadinamų karo nusikaltėlių bylų 
pervedimą iš JAV, Kanados į 
Lietuvą ir kitas buvusias sovietų 
okupuotas valstybes, galima pa
stebėti, jog Vakarų didžiūnai 
reikalauja teisingumo tik iš kai 
kurių, tik kai kada, tik už kai 
kuriuos nusikaltimus. Ne visi tu
ri atsakyti. (Rainių žudikams 
nereikia rūpintis - jie priklauso 
saugiai grupei! Jų sadistiniai 
kankinimai ir žudymai... ne nu
sikaltimas, vertas JAV, Izraelio 
ar kitų dėmesio!). Ne galingieji, 
ne už politiškai priimtinus nusi
kaltimus. O tai nėra teisingu
mas. Tai yra tarptautinė teisė
tvarkos anarchija.
Kas neatsakingas už padarytus 

nusikaltimus?
Galingieji ir jų draugai! 

JAV garsiausiai ir agresyviau
siai reikalauja tarptautinio tei
singumo, tačiau tik su viena są
lyga: negali būti taikoma ameri
kiečiams ir jų draugams (tokių 
jie daug neturi). Teisingumas 
baigiasi Atlantui ir Ramiajam 
vandenynui priartėjus prie že
myno, kuris vadinasi Amerika! 
Yra ir išimčių. Amerikiečiai dar 
pasakys, ko negalima traukti į 
tarptautinius teismus.

Romos imperijos laikais 
okupuotieji kraštai turėjo savo 
teisines sistemas. Romėnai lei
do jiems tvarkytis taip, kaip no
ri. Tik buvo viena sąlyga: kitų 
kraštų įstatymai romėnams ne
galiojo!

Ar istorija kartojasi?
Tokie diktatoriai ir valsty

bių “valdovai”, kaip Manuel 
Noriega (Panama), Hissam 
Habre (Chad), Jean Kambanda 
(Rwanda) ir kiti, buvo suimti. 
To reikalavo teisingumas! Tarp
tautinė “teisėtvarka” persekioja 
Augusto Pinochet (Chile), Al
berto K. Fujimorj (Peru) ir 1.1... 
Tačiau kur visi kiti? Kodėl jiems 
negresia pavojus?

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lankėsi ŠAS pareigūnas
Birželio 27-28 d.d. Lietuvo

je lankėsi vyriausiasis ŠAS (NA
TO) pajėgų Europoje vadas ge
nerolas Joseph Ralston. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, jo vizito 
tikslas - susipažinti su Lietuvos 
karinėmis pajėgomis, jų struktū
ra, prioritetais ir turimais ištek
liais. Jis susitiko su prezidentu 
Valdu Adamkumi, su laikinuo
ju Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nisteriu Linu Linkevičiumi bei 
Lietuvos kariuomenės vadu bri
gados generolu Jonu Kronkai- 
čiu ir krašto apsaugos vicemi- 
nisteriais.

Susitikime su V. Adamkumi 
svečias sakė teigiamai vertinąs 
Lietuvos taikdarių įnašą palai
kant taiką Balkanuose, pabrėž
damas, jog tai yra labai naudin
ga ir Lietuvai, įgijant patirtį su 
daugiakultūrėmis karinėmis pa
jėgomis, derinant karines pro
cedūras bei tobulinant įgūdžius. 
Jis taip pat pabrėžė svarbą 
bendradarbiavimo programos 
“Kariškiai kariškiams” (Military- 
to-Military).

Krizių valdymo centras
Lietuvos vyriausybė strate

ginio planavimo posėdyje birže
lio 13 d. nutarė prie krašto ap
saugos ministerijos (KAM) 
steigti Krizių valdymo centrą. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, įvy
kus potvyniams, ekologinėms 
katastrofoms arba atsiradus išo
rės grėsmėms, Krizių valdymo 
centras derintų atskirų žinybų 
darbą, besistengiančių įveikti 
krizės padarinius. Krizių valdy
mo centras steigiamas panaudo
jant Civilinės saugos departa
mento prie KAM materialinę 
bazę, infrastruktūrą bei biudže
to lėšas. Centre dirbs 17 žmo
nių, bus skiriami žinovai iš 
KAM, Valstybės saugumo de
partamento, kitų valstybės insti
tucijų.

Baugina ne ŠAS, o ES
Rusijos Karaliaučiaus sri

ties Dūmos pirmininkas Vladi
miras Nikitinas, lankydamasis 
Lietuvoje birželio 13 d., tvirtino, 
kad srities gyventojai ramiai pri
ima Lietuvos narystės Šiaurės 
Atlanto sąjungoje galimybę. Jis 
aiškino, jog ši organizacija yra 
ne tik karinė, ji turi plačias švie
timo, kariškių pritaikymo ir ki
tas programas, o Karaliaučius 
galėtų pasinaudoti jos humani
tarine pagalba.

Didesnį susirūpinimą kelia 
Lietuvos narystė Europos sąjun
goje (ES). Atsirastų sunkumų 
dėl laisvo keleivių ir krovinių ju
dėjimo, įvedus vizų režimą. 
Taip pat elektros energijos, ku
rios 95% Karaliaučius gauna iš 
Sankt Peterburgo (Leningrado) 
srityje esančios atominės elek
trinės, transportavimas būtų ne
įmanomas, Lietuvoje pradėjus 
veikti ES standartams.

Gins vaikų teises
Birželio 1-ąją, Pasaulinės ■ 

vaikų gynimo dieną, Lietuvos 
seimo pirmininkas Artūras Pau

Šiame numeryje
Lietuvai, tėvynei mūsų...

Darius ir Girėnas paliko gyvi lietuvių širdyse
Imperijų teisėtvarka silpniesiems

Teisėtvarkos įstatymai privalo būti taikomi visiems vienodai
Iškili gimnazijos šventė Vokietijoje

Buvusių mokinių ir mokytojų suvažiavimas Vasario 16-sios gimnazijoje
Rastas dingęs leidinys 

Straipsnių rinkinys, kritikuojantis prieškarinę Lenkijos valdžią 
Žvelgiant atviromis akimis

Ne visi vienodai vertina Lietuvos spaudą
Žydų gelbėjimas Lietuvoje

Istoriografijos šaltinių vertę turinti knygą Išgelbėję pasaulį
Prancūzijos universitetas pagerbė lietuvį 

Sorbonos un-tas garbės doktoratą suteikė prof. Vyt. Landsbergiui
“Geroji Atpirkėjo Motina” 

Mariologiniai kun. Vaclovo Aliulio pamokslai

lauskas teigė, jog seimas dės vi
sas pastangas, kad vaikų teisėms 
užtikrinti būtų įdiegti ir sklan
džiai veiktų visos tam reikalin
gos teisinės priemonės. Seimo 
pirmininkas pasveikino Lietu
vos vaikus ir dalyvius konferen
cijos “Vaiko teisės ir valstybinė 
vaikų kultūros ugdymo progra
ma”. Jis apgailestavo, kad pe
reinamuoju iš totalitarinės siste
mos laiku labai sumažėjo dėme
sys vaikų ir jaunimo ugdymo 
reikalams, ypač nepakankamai 
ugdoma vertybių samprata bei 
pilietiškumas. Konferenciją su
rengė Jungtinių Tautų vaikų 
fondo Lietuvos komitetas, sei
mo Šeimos ir vaiko reikalų ko
misija, Švietimo, mokslo ir kul
tūros komitetas bei Parlamenti
nė moterų grupė.
Perrinktas LPKTS pirmininkas

Kaune birželio 30 d. įvyko 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos suvažiavi
mas, kuriame antrajai ketverių 
metų kadencijai perrinktas pir
mininkas, seimo narys Povilas 
Jakučionis. Partijos, vienijan
čios 46,000 narių, suvažiavime 
priimtos rezoliucijos, kuriose 
siūloma derėtis su kitomis deši
niosiomis patriotinėmis partijo
mis dėl jungimosi arba koalici
jos galimybės, ir pavesta svarsty
ti sąjungos pavadinimo pakeiti
mo klausimą.

Rezoliucijose taip pat pažy
mėta, kad pasirinkdamas Algir
dą Brazauską ministeriu pirmi
ninku, prezidentas Valdas 
Adamkus prisiėmė didelę atsa
komybę už kairiosios vyriausy
bės veiklos rezultatus, rašo EL
TA/LGTIC. Prašyta prezidento 
griežtai prižiūrėti A. Brazausko 
vyriausybės veiklą ir neleisti 
keisti užsienio ir valstybinio 
saugumo politikos, neleisti pa
kenkti tautos ilgalaikiams inte
resams.

Susitikimas Punske
Lietuvos seimo pirmininko 

pavaduotojas Artūras Skardžius 
ir seimo narys Eduardas Šab- 
linskas birželio 18 d. Punske su
sitiko su Lenkijos seimo pirmi
ninko pavaduotoju Janu Kruliu, 
pasienio tarnybos komendantu 
papulkininkiu Lešeku Čechu, 
Punsko tarybos ir valdybos na
riais. Kaip praneša BNS/Fatate- 
čių laikraštis (nr. 50), susitikime 
taip pat dalyvavo Lietuvos am
basadorius Lenkijoje Darius 
Degutis, Lietuvos konsulas Sei
nuose Jonas Kindurys, bei lietu
viškų organizacijų atstovai. Nuo 
1998 m., kada Lenkijos pasie
niečiai su šeimomis įsikėlė į dalį 
Punsko sveikatingumo centro, 
punskiečiai, kurių dauguma yra 
etniniai lietuviai, politikai ir vi
suomenės veikėjai prašė prezi
dentų, vyriausybės vadovų, Len
kijos pasienio vadovybės, iškelti 
užkardą, tačiau rezultatų nesu
laukta. Tikimasi, kad po šio po
kalbio “įvyks lūžis, nes pasienie
čiai geranoriškai pažvelgė į mū
sų siūlomą naują pasienio už
kardos dislokacijos vietą”, sakė 
Punsko viršaitis. RSJ
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Q RELIGINIAME GYVENIME

SPAUDOS BALSAI

Rastas dingęs leidinys
Lenkijos rašytojo straipsniai, rašyti vokiečių okupacijos 
metais, kuriuose autorius kritikuoja prieškarinės Lenkijos 
valdžios žemės ūkio politiką ir giria kunigą M. Krupavičių, 

atlikusį Lietuvos žemės reformą

Vilniaus arkikatedroje birže
lio 18 d. paminėtos arkiv. J. Ste
ponavičiaus 10-tosios mirties me
tinės. Mišias koncelebravo kardi
nolas A.’ J. Bačkis ir beveik visi 
Lietuvos vyskupai ir apie 10 kuni
gų. Pamokslą pasakė vysk. J. Bo
ruta, SJ, primindamas, jog prieš 
10 metų tokią lietingą birželio 18 
d. Viešpats pasišaukė arkivysku
pą Julijoną Steponavičių. Arkika
tedroje ilsisi velionies arkivysku
po žemiškieji palaikai. Jis nuo pat 
jaunystės buvo suaugęs su šia 
šventove. Ją lankė būdamas moks
leiviu, vėliau kaip kunigų semina
rijos auklėtinis. Vysk. J. Boruta, 
SJ, velionį arkivyskupą palygino 
su vysk. M. Valančiumi, vysk. K. 
Paltaroku, kardinolu V. Sladkevi
čiumi. Po Mišių procesija ėjo į 
Tremtinių koplyčią, prie arkivys
kupo paminklinės lentos susi
kaupti maldai. Prieš tai j susirin
kusius kreipėsi kardinolas A. J. 
Bačkis sakydamas, kad arkikated
ros Tremtinių koplyčia tapo mūsų 
brangaus arkivyskupo Julijono 
amžinojo poilsio vieta: “Tai ne 
gedulo ar sielvarto siena. Tai ra
mybės ir vilties vieta”. Pabaigus 
kardinolui kalbėti ir po tylos mi
nutės sukalbėta visuotinė malda, 
sugiedotas Viešpaties Angelas.

Panevėžyje birželio 9 d. vyko 
Jaunimo diena “Tebūna meilė 
tarp mūsų”. Susirinko apie 700 
jaunų žmonių - iš Biržų, Pasvalio, 
Utenos, Zarasų, Anykščių, Rokiš
kio, Kupiškio, Krekenavos bei 
Naujamiesčio. Ją suorganizavo A. 
Lipniūno centras. Jaunimo diena 
pradėta K Paltaroko dramos stu
dijos mergaičių pasirodymu. Su
giedojus tai dienai skirtą himną, į 
jaunimą kreipėsi Panevėžio vys
kupas J. Preikšas, tardamas: 
“Šiandien žodis meilė tariamas 
visur. Dažnai be pagarbos. Tuo 
tarpu tai karališkoji dorybė. Te
gul ir ateitis bus pažymėta šiuo 
ženklu”. Sveikino Panevėžio 
miesto patarėjas V. Paliukas ir 
rajono savivaldybės atstovas V. 
Visockis. Popietę prie kultūros 
rūmų džiaugsmingai buvo sutik
tas kardinolas A. J. Bačkis. Jis di
džiojoje salėje koncelebravo Mi
šias su Panevėžio vyskupu J. 
Preikšu, Kristaus Karaliaus ka
tedros klebonu mons. J. Antana
vičiumi ir kitais kunigais. Kardi
nolas linkėjo jaunimui santarvės 
ir ragino meilę įrodyti konkre
čiais darbais. Šventės dalyviai ga
lėjo dalyvauti įvairiuose svarsty
muose, įdomiose darbo grupėse. 
Besidomintiems teatru aktorė G. 
Urbanavičiūtė pasakojo apie dra
mos teatro atradimą, o kas norė
jo, galėjo apsilankyti J. Miltinio 
teatre. Su Panevėžio reikšmingo
mis vietomis supažindino biblio
tekininkė A. Saladūnaitė.

Estijoje gyvenančius lietuvių 
katalikus, Apaštališkojo nunci
jaus Lietuvoje prašymu, aptar
nauja Biržų parapijos kunigai. 
Lietuvių religinė bendruomenė 
yra įsikūrusi Taline. Gegužės 29 
d. Talino Šv. Petro ir Povilo kata
likų šventovėje Mišias aukojo 
Biržų klebonas kun. D. Tubys. Po 
pamaldų susitiko su Estijos lietu
vių bendruomenės atstovais ir bu
vo aptarti bendri rūpesčiai. Lietu
vių bendruomenėje esama 220 
narių. Praėjusių metų pabaigoje 
buvo švenčiamas bendruomenės 
dvidešimtmetis. Bendruomenės 
vadovybė pasirūpina, kad lietu
viai, lankantys estų ir rusų mo
kyklas, galėtų lankyti sekmadie
ninę lietuvių mokyklą. Lietuviai 
dar neturi savo patalpų, yra susi
būrę apie katalikų šventovę Tali
ne. Pasak Estijos lietuvių bend
ruomenės pirm. Rasos Unt, tikė
jimas, katalikybė lietuviams svar
būs dalykai bendruomeninėje 

veikloje. Nors katalikų kunigų 
Taline yra ne vienas, bet lietuviai 
čia pasiilgsta lietuviškų pamaldų.

Penktoji “Theobalt” konfe
rencija įvyko birželio 14-17 d.d. 
Visby mieste, Švedijoje. Jos tema 
- “Bažnyčios aplink Baltiją - jų 
indėlis regione permainų laiko
tarpiu”. Buvo 85 dalyviai, atstova
vę dvidešimčiai Bendrijų iš 9 Bal
tijos srities kraštų. Konferencijo
je, kurią sukvietė Visby ir Strang- 
nas vyskupijos, dalyvavo Vokieti
jos, Lenkijos, Danijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Suo
mijos ir Švedijos liuteronų, katali
kų ir ortodoksų vyskupai, kunigai 
bei jaunimo atstovai. Lietuvai at
stovavo vysk. R. Norvilą, kun. K. 
Rugevičius ir Kauno arkivyskupi
jos jaunimo centro referentė R. 
Gečaitė. Prof. D. Kirby (Londo
nas) apžvelgė šios srities Bendrijų 
socialinę raidą. M. Lyvckxas kal
bėjo apie Europos sąjungos plėt
rą ir visuomenėje vykstančią kai
tą. Rusų Ortodoksų Bendrijos 
vyskupas Serafinas skaitė prane
šimą “Kristus mūsų krikščioniš
kose tradicijose”. Pastarasis kal
bėjo apie Europos sąjungą, iš
reikšdamas viltį, jog Europos są
junga garantuos religinę laisvę ir 
išsaugos mažumų teises. Strang- 
nas vyskupas J. Jonsosn gvildeno 
Tikinčiųjų Bendrijoms kylančius 
iššūkius ir išreiškė viltį, jog Euro
pos sąjungoje bus rūpinimąsi ne 
tik ekonominiais dalykais, bet ne
bus užmiršta ir dvasinės vertybės. 
Pasak. R. Gečaitės, buvo sunku
mų suprasti Rytų ir Vakarų atsto
vų skirtingus poreikius, bet vis 
dėlto susidarė konferencijoje 
palanki aplinka geriau vieni kitus 
pažinti ir suprasti. Konferencijos 
rytais vykdavo bendros pamaldos, 
o vakarais - kiekviena religinė 
grupė meldėsi atskirai.

Jaunimo organizacija “Actio 
Catholica Patria” birželio 16 d. 
šventė 10-ties metų gyvavimo su
kaktį. Šventė pradėta Kauno ku
nigų seminarijos Švč. Trejybės 
šventovėje pamaldomis. Mišias 
aukojo arkiv. S. Tamkevičius, ku
nigai iš Lietuvos ir Vokietijos. 
Arkivyskupas padėkojo Dievui už 
idealistų pasiaukojimą Lietuvos 
žmonėms ir vokiečių kunigams už 
solidarumą su Lietuva ir Lietuvos 
Katalikų Bendrija. Dresdeno vys
kupijos kun. C. Behrens prisimi
nė pirmuosius žingsnius, žengtus 
su Lietuvos organizacija ir pasi
džiaugė, kad galima su kitais pa
sidalyti “keletu gabalėlių duo
nos”. Svarbu esą dalytis tuo, ką 
žmogus šiandien turi - pirmiausia 
savimi pačiais. Po pamaldų šven
tės dalyviai rinkosi Kauno muzi
kiniame klube “Opus”. Čia buvo 
supažindinta su dešimties metų 
organizacijos “AC Patria” veikla, 
kuri jauniems žmonėms padėjo 
atrasti krikščioniškas bei huma
nistines vertybes. Šventėje dalyva
vo įvairių organizacijų atstovai iš 
Lietuvos, nemažai svečių iš Vo
kietijos: Kelno arkivyskupijos jau
nimo sielovadininkas kun. V. 
Hennes, Vokietijos katalikiškojo 
jaunimo sąjungos dvasios vadovas 
kun. L. Mders, Dresdeno arkivys
kupijos jaunimo sielovadininkas 
kun. V. Šcapan, Kelno arkivysku
pijos kun. R. Stein Hauser, Dres
deno vyskupijos kun. Ch. Beh
rens ir kelių vokiečių vyskupijų 
jaunimo atstovai. “AC Patria” rū
pinasi senų, vienišų žmonių glo
ba, sudarydama galimybę 16-25 
metų jauniems žmonėms dalyvau
ti programoje “Socialiniai jauni
mo metai” Kaune, Vilniuje. Kau
no mieste ir rajone organizuojami 
seminarai organizacijoms, norin
čioms parengti savanorius. Orga
nizacija rengia su kitais bendrus 
projektus užsienyje.

Vasario 16 gimnazijoje Joninių metu buvo laikomos pamaldos. Iš kairės: evangelikų kunige Tamara 
Schmidt (buvusi gimnazijos mokinė), kun. A. Kelmelis (dabartinis kapelionas), kun. Hermanas Šulcas (bu
vęs gimnazijos mokinys) ir kun. Edis Putrimas (buvęs gimnazijos kapelionas) Nuotr. M. Šmitienės

Iškili gimnazijos šventė Vokietijoje
Joninės ir buvusių mokinių suvažiavimas Vasario 16-osios gimnazijoje

Vasario 16-osios gimnazija 
šiais metais švenčia savo 50 me
tų sukaktį. 1951 m., per Nepri
klausomybės šventę ji buvo pa
vadinta Vasario 16-osios vardu, 
todėl oficialiai ši sukaktis buvo 
minima jau vasario mėnesį Hiu- 
tenfelde kartu su nepriklauso
mybės švente. Minėjime tuomet 
dalyvavo ne tik Vokietijos, kai
myninių kraštų lietuviai, bet ir 
Lietuvos vyriausybės bei seimo 
delegacija, keletas Europos, 
Vokietijos ir Hesseno parla
mentų narių, nemažai vokiečių. 
Tuomet, žiemos metu, daugelis 
buvusių mokinių negalėjo at
vykti, nes pusė jų gyvena ne Vo
kietijoje, todėl gimnazija su
kvietė buvusių mokinių suvažia
vimą patogesniu laiku - per Jo
nines, birželio 23 d.

Jau dieną prieš tai gimnazi
joje pradėjo rinktis buvę jos 
auklėtiniai iš Kanados, Ameri
kos, Argentinos, Italijos, Belgi
jos, Liuksemburgo, Danijos, 
Lietuvos ir Vokietijos. Jų tarpe 
buvo mokinių, kurie gimnazijos 
ir savo draugų nebuvo matę jau 
40 metų.

Šeštadienį, birželio 23, iš ry
to 11 vai. buvę mokiniai ir mo
kytojai susirinko į bendrabučio 
salę iškilmingam posėdžiui. Vi
sus atvykusius pasveikino direk
torius A. Šmitas, trumpai ap
žvelgdamas gimnazijos nueitą 
kelią ir jos dabartinį darbą bei 
rūpesčius.

Vasario 16 gimnazijos 50 metų ju
biliejaus proga per Jonines įvyko 
buvusių mokinių ir mokytojų suva
žiavimas. Joninėse dalyvavo per 
1000 svečių. Nuotraukoje - akade
mijos metu kalba buvęs ilgametis 
mokytojas kun. Jonas Dėdinas

Nuotr. M. Šmitienės

Imperijų teisėtvarka...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kodėl Fidel Castro, Micha
el Gorbachev, V. Putin, Kinijos 
komunistų partijos viršūnės už 
masinius žmogaus teisių pažei
dimus Tibete ir Kinijoje... yra 
laisvi ir net gerbiami mūsų kai
riųjų? Ar Izraelio okupacija Li
bane, nėra verta tarptautinio 
teisėtvarkos žvilgsnio? Kodėl jie 
yra švarūs tarptautinio teismo 
akyse?

Kodėl nereikia baimintis 
William J. Clinton, kad jo įsaky
mas sprogdinti Sudane aspirino 
fabriką, Afganistano kaimus, 
bombarduoti Jugoslavijos mies
tus nebus iškeltas Hague teis
me? Kodėl kiti JAV pareigūnai 
ir kariai, kurie nusikalto įvairių 
kraštų žmogaus teisėms, nieka
dos neturės atsakyti už tai?

Kodėl JAV nesutinka leisti 
tarptautiniam kriminaliniam 
teismui kelti bylas amerikie
čiams? Amerikiečiai sutiko ati
duoti už nusikaltimą japonei 
JAV kareivį Japonijos teisė-

Sveikinimo žodžius tarė Vo
kietijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas A. Šiugždinis ir 
svečias iš JAV, buvęs Pasaulio 
LB pirmininkas Bronius Nainys.

Labai įdomiai apie savo 
darbą ir nuotykius gimnazijoje 
papasakojo buvę mokytojai - 
kun. Jonas Dėdinas ir A. Wei
gel, kurie abu joje dirbo per 30 
metų. Gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas V. J. Damijonaitis 
prisiminė senuosius mokytojus 
ir kai kurias jų ydas, bet kartu 
padėkojo už tai, kad jie tikrai 
pasišventusiai dirbo sunkiomis 
sąlygomis. Taip pat papasakojo, 
koks sunkus buvo rėmėjų būre
lių vadovų darbas. Tik jų pasi
šventimo dėka ši gimnazija išsi
laikė.

Posėdžio pabaigoje dr. Vin
cas Bartusevičius supažindino 
su buvusių mokinių deklaracija, 
kuri buvo perskaityta ir priimta. 
Joje buvusieji mokiniai dėkoja 
gimnazijos steigėjams, mokyto
jams, darbuotojams ir rėmė
jams. Toliau pastebima, kad 
gimnazija savo uždavinius atli
ko, nes jos auklėtiniai keliuose 
kraštuose sudaro aktyvią lietu
vių visuomenės dalį. Šiuo metu 
iš Lietuvos vyksta neišvengiama 
emigracija. Lietuvių tauta yra 
nedidelė ir ji sau negali leisti, 
kad tokia didelė jos dalis nute
kėtų nutautėdama užsienyje, to
dėl būtina užsienyje išlaikyti lie
tuvių kultūros ir švietimo cent
rus. Vasario 16-osios gimnazija 
todėl toliau reikalinga, ir pasau
lio lietuviai bei Lietuvos vyriau
sybė prašomi ją remti.

Tarp kalbų dainavo muzi
kos mokytojo Gintaro Ručio va
dovaujamas dainų sambūris.

Po posėdžio visi susirinko 
pievoje priešais pilį, kurioje Ju
lius Radtke savo lėšomis pasta
tė Geležinį vilką ir jį šio suva
žiavimo proga padovanojo gim
nazijai bei bendruomenei.

Po pietų pirmiausiai vyko 
ekumeninės pamaldos, kurias 
laikė buvę gimnazijos mokiniai 
ir kapelionai kun. Tamara 
Schmidt, kun. Hermanas Šulcas 
ir kun. Edmundas Putrimas su 
dabartiniu kapelionu kun. Al
fonsu Kelmeliu. Šiose pamaldo
se buvo prisiminti visi buvę mo
kytojai, darbuotojai ir gera
dariai.

tvarkai, bet tai yra išimtis. Šį 
klausimą JAV aiškina sakyda
ma, jog tai pažeistų jų suvereni
tetą. O kai yra pažeidžiamas ki
tų kraštų suverenitetas, vado
vaujant amerikiečiams, JAV ne
paiso.

Atsakymas yra paprastas - 
galingiesiems teisėtvarka netai
koma. Deja, taip yra tarptauti
nės teisės “sistemoje’. Taip bus 
ir ateityje. Dėl to tiek daug 
žmonių negerbia teisėtvarkos, 
ypač “tarptautinės teisės”. Tik 
labai gaila, kad Amerika, kuri 
buvo sukurta teisiniais pagrin
dais, be jokio gailesčio ar gėdos 
veda pasaulį į subjektyvią teisė
tvarką.

Kitoje pasaulio dalyje, kur 
dolerių nereikia, Saudi Arabija 
liepė amerikiečiams važiuoti na
mo. Terorizmu kaltinami Saudi 
Arabijos piliečiai bus teisiami 
vietoje, o ne Amerikoje. O ką 
Amerika darys dėl to? Nieko! 
Saudi Arabijai Amerikos dole
rių nereikia - jie turi alyvos.

16 vai. po senuoju ąžuolu 
prieš bendrabutį vyko mokinių 
koncertas. Svečiams susirinkus, 
iš mokyklos pradėjo žygiuoti 
gimnazijos orkestras, grodamas 
maršą Suk, suk ratelį, o iš parko 
ir iš publikos į aikštę pradėjo 
rinktis tautiniais drabužiais pa
sipuošę gimnazistai. Visiems su
ėjus, jie padainavo lietuvišką 
liaudies dainą Žirgelis girga ir 
vokiškai Waldeslust. Direktorius 
A. Šmitas pasveikino atvykusius 
vokiečius garbės svečius, jų tar
pe Hesseno parlamento narį R. 
von Hunnius ir Lampertheimo 
merą Erich Meier.

Jaunesniųjų orkestras pa
grojo Laivelį, o jaunesnių bei 
vyresniųjų įjokių grupės pašoko 
po šokį Jonpolkę ir Kurapkytę. 
Visus šokius lydėjo vyresniųjų 
mokinių orkestras. Vokietu
kams mokiniams pagrojus Boo
gie voogie, vyresnės mergaitės 
pašoko Pynuoklėlį, o jaunesnieji 
bei vyresnieji Kauškutį bei Triju- 
la. Vyresniųjų orkestrui grojant 
Lietuvos pasaką, šokėjai galėjo 
atsipūsti. Tada jie pašoko Folk
lorinių šokių pynę, kurioje buvo 
pavaizduoti įvairūs ūkio darbai.

Mokinių programa baigėsi 
gimnazijos sambūrio ir solistų 
atliekama kompozitoriaus E. 
Abariaus daina Aitvarai, kurios 
metu buvo įneštas, t.y. “atskri
do” aitvaras. Mokinių orkestrui 
ir dainų ansambliui šį kartą į 
pagalbą atėjo ir buvę mokiniai, 
dabar jau studentai. Publika ža
vėjosi muzikos ir šokių mokyto
jų Audronės ir Gintaro Ručių 
puikiai paruoštais mokinių šo
kiais bei dainomis ir ilgai plojo.

Buvęs kapelionas ir moky
tojas kun. Jonas Dėdinas ber
niukų bendrabučio televizijos 
kambaryje laukė su savo filmais 
iš gimnazijos gyvenimo. Čia bu
vę mokiniai galėjo matyti, kaip 
jie prieš keletą dešimtmečių 
jauni, linksmi gyveno gimnazi
jos bendrabutyje. Į televizijos 
kambarį, kaip ir prieš tai į bend
rabučio salę iškilmingam posė
džiui ir popiet pamaldoms į pi
lies salę, susirinko tiek daug 
žmonių, kaip tik dalis jų rado 
vietos atsisėsti - kitiems teko 
stovėti. 20 vai. - buvusių moki
nių koncertas palapinėje. Pir
mas pasirodė buvęs mokinys, 
dabartinis matematikos moky
tojas ir 11-to Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komi
teto pirmininkas Vytautas Lem
ke su savo grupe Pianissimo. Jos 
dainomis publika buvo labai pa
tenkinta, o muzikos žinovai pri
pažino, kad ši grupė labai per-

„(Nukclta į 3-čią psl.) '

Vilniaus ortodoksų cerkvė, kuria naudojasi daugiausia vietiniai rusai Nuotr. R.Puterio

Neseniai archyvuose buvo 
atrastas žinomo lenkų rašytojo 
J. Mackiewicz (LE t. XVII, psl. 
35) straipsnių rinkinio mašin
raštis Prie klausyklos. Šis J.M. 
darbas, rašytas 1942 m. vokiečių 
okupacijos metu, buvo laikomas 
dingusiu. Viename šios knygos 
straipsnyje, kurį persispausdino 
Toronto lenkų laikraštis Nowy 
Kurier š.m. birželio 15-30 d. lai
doje, autorius kritikuoja tarpka- 
rio Lenkijos žemės ūkio padėtį: 
“Pas mus buvo blogai - sakė be
veik visi (1939 m. pabėgėliai iš 
Lenkijos Lietuvoje, J.B.), ir bū
dinga yra tai, kad kaipo pirmą 
šio blogio priežastį vienas poli
cijos viršininkas nurodė netei
singą žemės išdalijimą: ‘Vieni 
turėjo tokius dvarus, kad nega
lėjo suskaičiuoti savo hektarų, 
kai tuo tarpu kiti turėjo mažą 
lysvę, todėl nenuostabu, jog 
viešpatavo visuotinis nepasiten
kinimas’ (...) Kodėl? Kiek aš ži
nau, žemės, reformos priešinin
kų tezė buvo tvirtinimas: bend
ras hektarų skaičius, suvienytas 
didelėje žemės nuosavybėje, jei
gu būt išdalytas, jokiu būdu ne
patenkintų žemės trūkumo, ne
apsaugotų nuo bedarbystės ir 
nesumažintų netgi maža dalimi 
per tiršto kaimo apgyvendini
mo, o didesnė nuosavybė duotų 
didesnį derlių. (...)

Sakykim, kad kokios nors 
valstybės dalyje kilo badąs. Į ba
daujančią sritį išsiųstas valdinin
kas, atlikęs savo pareigas, pato
giai atsisėda kur nors turgavie
tėje badaujančių minioje ir vie
šai kerta atsivežtus pietus. Ko
dėl šis faktas turėtų būti pikti
nantis netaktas ir net galėtų su
kelti piktžodžiavimą? Juk netgi 
teisingiausias tų pietų padaliji
mas nepatenkintų badaujančių 
žmonių. (...)

...Turtingieji sluoksniai vi
somis jėgomis laikosi įsikibę že
mės ir nenori girdėti nieko kito, 
nematydami iš kur blogis kyla ir 
nežinodami kur ieškoti vaistų 
(F. Ozonam, Paryžius 1948 m.)”.

F. Ozonam - Šv. Vincento 
Pauliečio dr-jos steigėjas. (LE t. 
XXI psl. 273).

Vaistus žemės ūkio proble
moms Lietuvoje spręsti rado 
kun. (vėliau prelatas) M. Kru
pavičius, 1923-1927 m. žemės 
ūkio ministeris. J. M. straipsnio 
komentatorius, XX a. Lietuvos 
istorijos žinovas dr. Z. Ponarski 
minėtoje Nowy Kurier laidoje 
rašo: “Paskutinis reikalas, į kurį 
noriu atkreipti dėmesį, yra že
mės ūkio reformų argumentai, 
kuriuos naudojo kun. M. Kru
pavičius Lietuvos krikščionių 
demokratų vadas. Kadaise ra
šiau: ‘M. Krupavičius dėl dviejų 
priežasčių siekė greito žemės 
ūkio reformos darbų užbaigimo. 
Jis skaitėsi su kaimo žmonių 
(ypač mažažemių ir bežemių) 
apimtų komunistinės propagan
dos nuotaikomis ir norėjo juos 
sau palenkti, duodamas nuosa
vas žemės ūkio darbovietes... 
Prieš priimant ž.ū. įstatymą, jis 
kreipėsi Kaune į vysk. Karevi
čių, klausdamas, ar įstatymas 
sutinka su katalikų etika.

‘Teigiamas atsakymas atėjo 
iš vysk. Sufragano Skvirecko, 
kad įstatymas sutinka su katali
kų etika... ir, nepaisant dauge
lio žemvaldžių skundų Vatika
nui, jokių nemalonumų šiuo rei
kalu neturėjau’ - rašo Krupavi

čius. (“Actą Baltico-Slavica” t. 
XVII, Poznanė, 1986). J. Mac
kiewicz galėjo susitikti su kun. 
Krupavičiumi Vilniuje arba 
Kaune”.

Rusai apie Lietuvos 
vyriausybės krizę

Maskvos dienraštis Nezavi- 
simaja Gazeta š.m. birželio 21 d. 
laidoje rašo: “Kartais valstybėse 
atsiranda užplanuotos krizės ir 
apie tai, kad jos neišvengiamai 
įvyks, yra žinoma jau tada, kai 
būna padegtas uždelsto sprogi
mo dagtis. Tokią bombą Lietu
voje jau praėjusių metų rudenį 
paruošė po seimo rinkimų pats 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Rinkimus konservatoriai triuš
kinančiai pralaimėjo, perleisda- 
mi pergalę naujai socialdemok
ratų partijai, sudarytas populia
riausio Lietuvos politiko Algir
do Brazausko iš įvairių kairiųjų 
jėgų politinio spektro. Iš 141 
seimo vietos socialdemokratai 
gavo 52, nepasiekdami tvirtos 
daugumos, todėl prezidentas 
pavedė sudaryti vyriausybę vad. 
trečiajai jėgai, suklijuotai iš buv. 
prokuroro Artūro Paulausko 
centro kairiosios Naujosios są
jungos ir buv. premjero Rolan
do Pakso centro dešiniosios 
Lietuvos liberalų sąjungos. Šios 
partijos viena su kita nesutiko, 
bet susivienijo prezidentui pa
geidaujant, kad neprileistų kai
riųjų prie valdžios. Be to, Pau
lauskas gavo seimo pirmininko 
pareigas, o Paksas vėl tapo 
premjeru.

Pažiūrų skirtumas paaiškėjo 
jau po -pusės metų. Nesusitaru
sios dėl pagrindinių socialinių ir 
ekonominių klausimų (pensijų 
reforma, privatizacija valstybi
nių energetikos kompleksų) 
partijos smarkiai susikivirčijo”.

Apie sekančius įvykius pa
sakoja Vilniaus rusų savaitraštis 
Litovskij Kurier š.m. birželio 21- 
27 d. laidoje: “Turbūt abi val
dančiąsias partijas vienijo tik 
vienas žodis liberalai jų pavadi
nime. Skirtumai buvo daug di
desni: pažiūros į pensijų ir mo
kesčių reformą, energetikos 
struktūrų pakeitimą ir žemės 
grąžinimą. Klausimas palaužęs 
koaliciją, buvo b-vės Lietuvos 
dujos suvalstybinimas. (...)

Tuoj po skilimo Paksas pa
reiškė, kad jo atsistatydinimo 
reikalavimas niekuo nemoty
vuotas ir kad socialliberalai vie
našališkai suardė koaliciją, o 
Paulauskas, kaip išsireiškė Kau
no dienos redaktorius, nesuge
bėjo tuoj išvardinti žurnalistams 
klaidų, kurias padarė Paksas. 
Yra galimybė, kad įsikarščiavęs 
seimo pirmininkas tiesiog neno
rėjo su žurnalistais leistis į kal
bas, tačiau vakare po LRT Pro
gramos jis paaiškino Naujosios 
sąjungos poziciją, kuri buvo aiš
ki ir anksčiau: daugelis NS akty
vo žmonių buvo koalicija nepa
tenkinti. Priminsiu, kad NS koa
licija su Brazausko partija buvo 
lipdoma dar prieš rinkimus į 
seimą, bet ligi jų dar nebuvo su
daryta.

G. Kirkilas ir dar kažin kas 
iš LDDP beveik džiaugsmingai 
kalbėjo, kad naują vyriausybę 
galima sudaryti per 3-5 savaites, 
o jos pirmininku, savaime su
prantama, turėtų būti A. Bra
zauskas.” J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com


Balsas iš Lietuvos spaudos
Žvelgiant atviromis akimis

Vilniaus dienraštis apie dabartinę būklę Lietuvoje
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Iškili gimnazijos šventė...

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Vieni išeivijos lietuviai ma

no, kad dabartinėje Lietuvoje 
viskas yra gerai, kiti - viskas 
blogai, treti - ir gerai, ir blogai. 
Pažvelkime šį kartą į būdingą 
Respublikos dienraščio vedamąjį 
- redakcijos straipsnį, š.m. 
birželio 8 d. laidoje. Jis čia pa
teikiamas ištisai.

Antraštė: Nusikaltėliai jau
čiasi viršesni už policiją.

“Užvakar Vilniaus centre 
vėl buvo šaudoma. Šūviai aidėjo 
šalia Operos ir baleto teatro, 
kuris yra keli šimtai metrų nuo 
vyriausybės pastato. Tai dar sykį 
įrodo,' kad nusikaltėlių įžūlumui 
ribų nėra, kad jie jaučiasi gero
kai viršesni už teisėsaugos insti

Didžiausią pasisekimą Joninių vakaro koncerte Vasario 16 gimnazijoje 
turėjo SKAMP grupė iš Lietuvos. Gegužės mėn. jie atstovavo Lietuvai 
Eurovizyos dainų konkurse Danijoje. Nuotraukoje SKAMP su Vasario 
16 gimnazijos mokinėm. Trečias iš kairės: Vilius Alesius, Erica Jen
nings, Viktoras Diavara. Abu jaunuoliai yra Vasario 16 gimnazijos ab
solventai Nuotr. M. Šmitienės

tucijų pareigūnus.
Jau pripratome prie smurto. 

Mūsų jau nebestebina, kai vien
kiemiuose apiplėšiami senukai, 
kai miesto centre sumušami ir 
apiplėšiami praeiviai, kai pra
bangių automobilių vairuotojai 
jėga išsodinami iš savo automo
bilių.

Jau įpratome prie tokios 
šiurpios Lietuvos kasdienybės. 
Nors kai kurie politikai teigia, 
kad žiniasklaida, vaikydamasi 
pelno, specialiai rašo apie įvy
kius, kai praliejama daug krau
jo. Tai netiesa. Žiniasklaida yra 
tik visuomenės veidrodis, jos 
pareiga - pranešti, kas vyksta 
šalia mūsų.

Lietuvoje šiandien šaudo- 

masi vos ne kas dieną. Kas die
ną apvagiami butai, dingsta 
automobiliai. Norintys lengvai 
pralobti svetimų žmonių sąskai
ta jaučiasi stipresni ir galingesni 
už policiją.

Pastaraisiais metais visa 
Lietuva nuskurdo. Tai pajuto
me visi. Tai suprato ir nusikaltė
liai, nes ten, kur nėra verslo ir 
pinigų, jiems nėra ko veikti. 
Mažuose miesteliuose nėra nei 
turtingų gamyklų, nei didžiulių 
prekybos centrų. Ten nėra tur
tingų žmonių. Nuskurdusioje 
Lietuvos provincijoje nėra ko 
vogti ir nėra ko plėšti.

Todėl nusikaltėliai iš mažų 
miestelių važiuoja į tuos mies
tus, kur dar yra ką plėšti ir vog
ti. Važiuoja ten, kur yra lengva 
galimybė nebaudžiamai įsigyti 
pinigų vagiliaujant, plėšiant ir 
reketuojant.

Šiandien nusikaltėliai įžūlė
ja, jie nepripažįsta jokių skrupu
lų ir nerašytų taisyklių. Kadaise 
egzistavo nerašytos nusikaltėlių 
pasaulio etikos taisyklės, šian
dien nieko panašaus nebėra.

Šiandien Lietuvos žmonės 
nesijaučia saugūs. Nemaža dalis 
mūsų valstybės piliečių net nesi
kreipia į teisėsaugos institucijas 
po vagysčių ir apiplėšimų. Nes 
jie puikiai supranta, jog pagal
bos prašymas iš valstybės yra 
tuščias laiko gaišinimas.

Policija sunkiai pajėgia už
tikrinti viešąjį saugumą ir palai
kyti tvarką dėl lėšų stygiaus. Ir 
tai pateisinama visuotiniu elge- 
tiškumu.

Suprantama, ekonominio

Lietuvos kardinolas A. J. Bačkis ir Latvijos kardinolas J. Pujats 
Romoje prie Aušros Vartų Marijos paveikslo ir Lietuvos vėliavos Villa 
Lituania

nuosmukio laikais Lietuvoje pi
nigų trūksta viskam: mokyk
loms, ligoninėms, policijai ir 
prokuratūrai. Bet valstybės va
dovai privalo rasti lėšų, kad 
šalyje neįsiviešpatautų visiška 
anarchija ir mintys apie nebau
džiamumą.

Valstybės ir policijos vado
vai turėtų suprasti, kad kiekvie
nas sunkiai mokesčių mokėtojų 
uždirbtas litas būtų tinkamai 
panaudojamas viešajam saugu
mui užtikrinti.

Guodžiantis, kad policija 
neturi pinigų atlyginimams mo
kėti, benzinui pirkti, telefoninio 
ryšio paslaugoms apmokėti, 
randama lėšų ir kreditų pirkti 
prabangiems policijos vadovų 
automobiliams ir išeitinėms pa
šalpoms mokėti.

Jau pripratome prie pasiaiš
kinimų, kad policininkai negali 
atvažiuoti į įvykio vietą, nes nė

ra benzino, kad negali ištirti 
nusikaltimo, nes nėra lėšų ko
mandiruotėmis. Tačiau negirdė
jome, kad valstybės vadovams 
pritrūktų komandiruotpinigių į 
Briuselį ar kurią nors kitą Eu
ropos sostinę.

Nes mus bando įtikinti, kad 
Lietuvos stojimas į NATO ar 
Europos Sąjungą ar mūsų šalies 
įvaizdžio formavimas yra daug 
svarbesni už visų mūsų saugu
mą”.

Taip rašo Respublika. Mano 
nuomone, išeivijos lietuviai tu
rėtų daugiau skaityti Lietuvos 
spaudos, nepasikliauti vien tik 
buvojančių Lietuvoje įspūdžių 
aprašymais.

• Ne savo noru pasitraukiau iš 
tėvynės ... Dėl amžiaus gal ir ne
begrįšiu ten gyventi, bet knygas, 
kurias rašiau saviesiems, norėčiau 
grąžinti Tėvynei. (Alė Rūta)

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
spektyvi. Antroji grupė, kuri 
ypatingai džiugino jaunesnius 
žiūrovus ir klausytojus, buvo 
Virginijaus Jocio Virgi. O vidu
rinio amžiaus dalyvius bei vyres
niuosius žavėjo Alfredas Šaltys. 
Jam bedainuojant, prisipildė šo
kių aikštė, žmonės labai įsijautė 
į jo dainas ir prašė vis daugiau.

Koncerto viršūnė buvo iš 
Lietuvos atvykusios grupės 
Skamp pasirodymas. Kartu su 
aire Erika Jennings joje dainuo
ja buvę mokiniai Viktoras Dia
vara ir Vilius Alesius. Grupės 
vadybininkas yra taip pat buvęs 
gimnazijos auklėtinis Justas Če- 
kuolis. Si grupė Lietuvoje šiuo 
metu viena iš populiariausių. Jai 
teko atstovauti Lietuvai Eurovi- 
zijos konkurse Kopenhagoje, 
kur ji užėmė gana gerą vietą, at
verdama Lietuvai kelią ir sekan
čiais metais dalyvauti šiame dai
nų konkurse. Kadangi grupė ne
galėjo atsivežti savo muzikantų, 
tai šį kartą jie patys dainavo ir 
grojo. Net vadybininkui, kaip 
senais mokykliniais laikais teko 
imti gitarą ir įsijungti. Pasiseki
mas didžiausias! Publika ėjo iš 
proto! Kiekvienas jaunuolis 
bandė kuo arčiau prieiti, kad tik 
matytų Skampus, sulipo ant kė
džių ir stalų, karstėsi ant palapi
nės stulpų ir net lipo viens ant 
kito, šokinėjo, džiūgavo, šaukė, 
klykė, spiegė ir ant galo skanda
vo: “Pakartok, pakartok!”

Po tokio įvairaus koncerto 
buvo uždegtas didžiulis Joninių 
laužas. Vieni vaikštinėjo aplink 
jį ir šnekučiavosi, kiti dainavo, o 
treti nuėjo į palapinę šokti. 
Jiems grojo Jonas Preukšaitis 
iki 5.30 vai. ryto. O žmonių būta 
energingų, nes iki pat pabaigos 
šokių aikštelėje jų netrūko.

Per dieną ir naktį gimnazi
jos klasėse ir pilies fojė veikė 
nuotraukų paroda iš gimnazijos 
istorijos nuo pradžios iki šių' 
dienų ir mokinių dailės darbų 
paroda. Visus svečius maitino ir 
girdė patys gimnazijos mokyto
jai, tarnautojai, mokiniai ir mo
kinių tėvai. Jie iš anksto buvo 
pasiskirstę darbais. Buvo numa
tyta, kad kiekvienas dirbs tarp 2 
ir 4 valandų, bet kai pasipylė 
žmonių minia, visi savo valan
das turėjo pamiršti. Eilės prie 
bufeto, baro ir kavinėje nema
žėjo iki pat vėlyvos nakties. Vie
toje 4 valandų kiti išsijuosę dir
bo 10 valandų, o kai kurie daug 
daugiau. Oras buvo gražus. At
sargai rengėjai buvo pastatę pa
lapinę 450 žmonių. Buvo tikėta
si šį kartą daugiau žmonių, negu 
ankstyvesniais metais, bet kad į 
šį renginį atvyktų per 1000 žmo
nių, niekas net nesapnavo. Ren
gėjai tam nebuvo pasiruošę. Bet 
svečiai to nepastebėjo. Maistas 
ir gėrimai išsibaigė, ir net du 
kartus teko važiuoti dar pirkti. 
Visi buvo aprūpinti iki pat anks
tyvo ryto.

Tai buvo tikrai graži jubi
liejinė šventė su įvairia ir didele 
programa. Niekas nesigailė
jo atvažiavęs, kad ir iš labai to
li. a.š.

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 New Shortcut To Vilnius
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For reservations & more information call your travel agent, or us at
Finnair 416 222 0740 or toll free at 1 800 461 8651 www.finnair.com
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Your Full Service Travel Agency
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Book your Shortcut to Vilnius today!
Call us at 905 737 0300 or toll free 1 800 265 0459
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Tel: 416 221 3113 Toll Free: 1 800 361 9487
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LAISVOJE TEVfflEJE
PATVIRTINO “SAPARD” 

SUTARTIS
Lietuvos seimas birželio 21 d. 

patvirtino dvi Lietuvos ir Euro
pos bendrijų komisijos sutartis - 
daugiametę ir metinę (2000 me
tams) finansavimo sutartį dėl spe
cialiosios žemės ūkio ir kaimo 
plėtros paramos programos (SA
PARD). Kaip rašo ELTA/- 
LGTIC, Lietuvai 2000 metams 
skiriama 30.339 mln. eurų 
(110,181 mln. litų), kurie turi būti 
panaudoti iki 2002 m. pabaigos. 
Daugiametėje finansavimo sutar
tyje susitarta su Europos bendrijų 
komisija dėl SAPARD progra
mos įgyvendinimo Lietuvoje insti
tucijų, kurios bus atsakingos už 
tai. Sutartyje numatyta lėšų pa
naudojimo bei ataskaitų tvarka, 
nenaudotų lėšų grąžinimas.

“LAIB” GRĄŽINS INDĖLIUS
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Vilniaus apygardos teismas birže
lio 20 d. paskelbė sprendimą bu
vusiam ministeriui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui grąžinti 
135,162 litų indėlį, kurį jis turėjo 
bankrutavusiame Lietuvos akci
niame inovaciniame banke 
(LAIB). Laimėjęs bylą, A. Šle
ževičius gaus 148,670 Lt. Jo pa
dėjėjas indėlį paėmė prieš pat 
LAIB žlugimą, ir dėl to kilo vi
suomenės suerzinimas. Dalis in
dėlio buvo nunešta atgal į LAIB, 
su Lietuvos banko vadovų leidi
mu. A. Šleževičius buvo apkaltin
tas naudojimusi tarnybine padėti
mi ir kitais nusikaltimais.. Byla 
buvo nutraukta 2000 m. balan
džio mėnesį.

MAŽIAU KORUPCIJOS
Tarptautinė nevyriausybinė 

organizacija Transparency Inter
national paskelbė pasaulinio ko
rupcijos tyrimo “Korupcijos in
deksas 2001” rezultatus birželio 
27 d. Jame nustatyta, jog korupci
jos lygis Lietuvoje per pastaruo
sius metus sumažėjo - šiemet 
Lietuva pagal korupcijos rodiklį 
tarp 91 pasaulio valstybių iš 43- 
sios vietos pakilo į 38-ąją vietą. 
Rodiklis leidžia suskirstyti valsty
bes pagal korupcijos mastą tarp 
valstybės pareigūnų ir politikų. 
Jis nustatomas, remiantis gyven
tojų, verslo atstovų ir žinovų ap
klausomis. Latvija yra dvidešimt 
pozicijų žemiau negu Lietuva, 59- 
oje vietoje, Estija - 28-oje vietoje. 
Korupcija yra mažiausiai išplitusi 
Suomijoje, Danijoje, Naujojoje 
Zelandijoje, Airijoje, Singapūre 
ir Švedijoje. Blogiausias rodiklis 
yra Azerbaidžane, Bolivijoje, Ka
merūne, Kenijoje, Indonezijoje, 
Ugandoje, Nigerijoje ir Bangla
deše. Transparency International 
Lietuvos skyrius įsteigtas Atviros 
Lietuvos fondo 2000 m. birželio
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mėnesį. Jo veiklos tikslas yra for
muoti ir skatinti nepakantumą 
korupcijai visuomenėje, rinkti ir 
platinti antikorupcinio pobūdžio 
informaciją, organizuoti tyrimus, _ 
skirtus korupcijos analizei, rengti 
mokymus kovojimo prieš korup
ciją temomis.

NORI AUTONOMIJOS
ELTA/LGTIC praneša, kad 

Žemaitijos visuomenės parla
mentas siekia atkurti Žemaitijos 
ekonominę autonomiją. Birželio 
13 d. vyko prieš metus įsteigto 
Žemaitijos visuomenės parla
mento, (ŽVP) neeilinis suvažiavi
mas, kurio metu priimta rezoliu
cija šiuo klausimu. Rezoliucija 
įteikta Lietuvos prezidentui, sei
mui bei vyriausybei. Jos priėmimą 
paskatino ekonominės ir sociali
nės priežastys, ŽVP tarybos pir
mininku teigimu, Žemaitijos 
žmonės skęsta skurde, o valstybė 
jų negina. Parlamento, rengusio 
įvairias protesto akcijas, sprendi
mai yra tik ekonominiai, ne poli
tiniai.

DAUGĖJA EKOLOGINIŲ ŪKIŲ

Lietuvos žemdirbiai, norėda
mi gaminti kokybišką ir konku
rencingą produkciją, dažniau ren
kasi ekologinės gamybos ūkius, 
praneša Valstiečių laikraštis (nr. 
50). Pernai Lietuvoje sertifikuota 
230 ekologinės gamybos ūkių, 
35% daugiau negu 1999 m. (171 
ūkis). Žemės ūkio ministerija tie
siogines užmokąs teikia pirmus 5 
metus ekologine gamybą augi
nantiems, o taip pat iš Specialiojo 
kaimo rėmimo fondo lėšų žem
dirbiams kompensuojami 75% 
sertifikavimo darbų išlaidų.

SUTARTIS SU AUSTRIJA
Birželio 20 d. laikinai vidaus 

reikalų ministerio pareigas einan
tis Vytautas Markevičius ir Aust
rijos vidaus reikalų ministeris 
Ernst Strasser Vilniuje pasirašė 
sutartį dėl bendradarbiavimo ko
vojant su tarptautiniu organizuo
tu nusikalstamumu ir tarptautine 
nelegalia narkotikų apyvarta. Su
tartyje numatyta tvarka dėl pasi
keitimo informacijos ginklų, amu
nicijos ir sprogmenų kontraban
dos, vogtų automobilių apyvartos, 
ekonominių nusikaltimų, preky
bos žmonėmis ir nelegalaus žmo
nių gabenimo per sieną srityse. 
Kraštų policijos galės teisiogiai 
bendrauti ir nebus teisinių kliūčių 
kovojant su organizuotu nusikals
tamumu bei kitais nusikaltimais, 
praneša BNS/LGTIC.

ĮSTATYMAS DĖL IAE 
UŽDARYMO

Lietuvos seimas birželio 7 d. 
pritarė Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) veiklos nutraukimo 
fondo įstatymo projektui. Kaip 
rašo ELTA/LGTIC, juo yra nu
statoma IAE veiklos nutraukimo 
fondo steigimo, lėšų kaupimo ir 
kompensavimo, apskaitos bei 
kontrolės tvarka. Fondo steigėja 
yra Lietuvos vyriausybė, kurios 
įgaliota institucija paskirs fondo 
tarybą, atsakingą už fondo valdy
mą Tarybą sudarys 7 nariai iš 
valstybės valdymo ir savivaldybės, 
IAE ir mokslo institucijų. Ji 
spręs, kokie nutraukimo projektai 
bus finansuojami iš fondo lėšų, 
derins fondo metinę sąmatą bei 
fondo lėšų investavimą finansų 
rinkoje. rsj

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

klube ALGIS PTAŠINSKAS su sūnumis - ANDRIUM IR ALEKSU, lai
mėjusiais šaudymo I-mą ir III-čią vietas

Budavonės kankinių 60-metis
Šv. Mišias kančią menančiame miške aukojo Vilkaviškio vysku

pas J. Žemaitis, MIC, ir dvylika kunigų. Drauge meldėsi gerokai 
per pusę tūkstančio atjaučiančiųjų.

Atšventus Eucharistiją, turiningą programą atliko Bartninkų 
kultūros namų moterų ansamblis, Marijampolės Politinių kalinių ir 
tremtinių choras. Skaitovė Z. Ruočkuvienė įterpė ir šio autoriaus 
eilėraštį.

Iš Marijampolės atvyko 2 autobusai (viename būrys karių), iš 
Kėdainių - vienas. Kiti atvažiavo ne viena dešimtimi automobilių, 
maršrutiniu autobusu, pėsti.

Budavone, oi tu Budavone, 
Mūsų skausmo miške!
Medžiai čia aptiškę 
Kunigų trijų krauju. 
Pro pradėti nespėtą rožančių, 
Kai su rytmečiu nauju 
To gaivaus birželio
Atlydėjo - rasai raudant - kloniai 
Ir vingiuoti kaimiški keleliai 
Pasmerktus patyčioms, kančiai 
Iš Lankeliškių tylios kertelės: 
Balsį, - guodusį visus kleboną, 
Petriką - garbingą kapelioną, 
Dvasios tėvą - daktarą Dabrilą 
(Bėgt už jūrų - jam sparnai 

nekilo).
Sielom šaukę Dievą jie nutilo 
Neištarę Kristaus žodžio: 

“Trokštu!"
(Juk turbūt liežuviai nupjauti, 
Žioji juosta nugaroj plati).

Žydų gelbėj imas Lietuvoj e
STANISLOVAS 

BUCHAVECKAS

Dar vieną leidinį, turintį is
toriografijos šaltinių vertę bei 
įdomų plačiajai visuomenei, pa
teikė Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo cent
ro leidykla. Tai 372 puslapių kny
ga IŠGELBĖJĘ PASAULĮ. Žydų 
gelbėjimas Lietuvoje (1941-1944).

Knygos sudarytojai ir įžan
gos, pavadintos Istorinės tiesos 
paieškos (psl. 5-33), autoriai - 
Dalia Kuodytė ir Rimantas 
Stankevičius. Jie apibūdino tyri
nėjimų raidą, pateikė įdomių 
samprotavimų apie sovietmečiu 
vos ne į nutylėtų temų sąrašą 
patekusią žydų gelbėjimo tema
tiką ir jos raidą nuo “labai ma
žai lietuvių gelbėjo nacmečiu 
naikinamus žydus” iki “Lietuvo
je buvo daug gelbėtojų”. Įžangai 
naudotos literatūros sąrašas nė
ra ilgas. Tad mokslui ir publicis
tikai svarbioje knygoje buvo ga
lima išspausdinti ir naudotinos 
bibliografijos sąrašą.

Vertinant visos knygos svar
bą istoriografijai, taip pat lietu- 
vių-žydų santykių plotmėje bei

Argentinos lietuvių šokėjai nemuniečiai koncerto įkarštyje

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Ten, ties serginčių bažnyčią 
bokštu,

Ašarom žaizdas mazgojo 
tikintieji...

Gedulo balandžiai Sūduvą 
apskriejo...

Kluono durys katafalku virto...
Dvelkė (kaip šiandieną) smilkalo 

kvapai -
Priglaudė Alksnėnų, Naumiesčio 

kapai...
Duokim priesaiką Aukščiausiam 

tvirtą:
Ši šventa kilnių tarnų auka 
(Budeliams atrodžius gal menka) 
Kvies vis maldai prieš paminklą 

prie duobės,
Kol širdžių varpeliai Lietuvai , 

skambės!
J. Šalčiūnas,

Vilkaviškio rajonas

visuomenės brandai apskritai, 
be abejonės galima teigti viena
reikšmiškai: skaitytojas gauna 
seniai lauktą istorijos šaltinių 
rinkinį apie tuos įvykius ir juose 
dalyvavusius žmones, apie ku
riuos rasti archyvinės medžiagos 
beveik neįmanoma, jeigu turėsi
me omenyje tik istorikams 
įprastas archyvų bylas. Mat na
cių okupuotoje Lietuvoje žydų 
gelbėjimas buvo labai pavojinga 
veikla, galėjusi pasibaigti pačių 
gelbėtojų (ir daliai gelbėtojų pa
sibaigusi tragiškai, net ir mirti
mi) represavimu. Todėl tam 
aukščiausios krikščioniškos mo
ralės pasireiškimui reikėjo ypa
tingo slaptumo. Tad vienas iš 
gelbėtojų bei medžiagos apie 
juos rinkėjų Domas Jasaitis net 
pateikė formulę: “slaptumas - di
delė pagalba sėkmingai pogrin
dinei veiklai, bei didžiausias is
torijos (istorijos mokslo, S.B.) 
priešas, nes paprastai nelieka do
kumentuotų duomenų” (psl. 17).

Rinkinį sudaro tomiškai tar
pusavyje susijusios, o pobūdžiu 
skirtingos dalys išeivijos spau
dos publikacijos, laiškai, prisi
minimai, liudijimai, gelbėjimo

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

PENSININKŲ KLUBO “Ąžuolas” 
paskutinis renginys prieš vasaros 
atostogas buvo gegužinė birželio 10 
d. žvejų ir medžiotojų klube Gied
raitis. Oras pasitaikė labai gražus, 
todėl ir žmonių susirinko labai 
daug: buvo garbingų svečių - KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vaičiūnas 
su ponia, Hamiltono lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Žukauskas, 
OFM. Atvyko svečių iš Delhi-Till- 
sonburgo apylinkės, apsilankė jū
reiviai - tolimojo plaukiojimo laivo 
įgulos kapitonas ir visi 6 joje esan
tys lietuviai. Skanų maistą paruošė 
A. Ptašinskas su žmona. Jiems tal
kino I. Vaičionienė. Nuotaikingą 
muziką parinko ir jos aparatūrą 
prižiūrėjo Viktoras ir Aldona Re- 
mesat. P. J. Remesat visas linksmy
bes ir nufilmavo. Šaudymo ir daik
tinės loterijos bilietus platino P. 
Krivinskienė, M. Borusienė, A. 
Matulizc ir kitos pagalbininkės. 
Jaunieji šauliai varžėsi šaudyme, 
kurį pravedė G. Senkus. I-ją vietą 
laimėjo Audrius Ptašinskas, II-ją 
M. Senkus, III-ją - Aleksas Ptašins
kas. Loterija buvo gausi laimikiais. 
Visas gautas gegužinės pelnas skir
tas mūsų ateičiai - jaunimui, Ha
miltono lietuviškai šeštadieninei 
mokyklai. D.G.

A.a. STASIUI GUDAIČIUI mi
rus, užjausdami jo žmoną Valeriją, 
sūnus - Vytautą ir Edvardą bei jų 
šeimas, Tėvynės sąjungai aukojo: 
$50 - J. E. Bubniai; $25 - R. V. 
Butkevičiai, A. J. Pūkai, M. N. 
Scvires ir I. Ulbinienė. L.P.

A.a. PETRO ŽULIO atmini
mui, užjaučiant seserį Oną Bilkienę 
ir jos šeimą Lietuvoje, taip pat visus 
artimuosius ir draugus Kanadoje, 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $20 - J. Deveikis, A. Gailienė, 
E. K. Gudinskai, B. A. Šlapkauskai; 
$10 - G. Grajauskienė, J. Jurgutis, 

' V. Pleinienė, V. P. Šidlauskai.
Visiems aukojusiems dėkoja -

PLV komitetas

Sault Ste. Marie, Ont.
EXTENDICARE/TENDERCARE 

slaugos namai vėl priglaudė vieną 
iš mūsų tautiečių - Juozą Malskį. 
Susirgęs jis gydėsi keletą mėnesių 
ligoninėse ir susilpnėjus sveikatai, 
būdamas viengungis, praleis senat
vės dienas slaugos namų geroje 
priežiūroje, dažnai lankomas drau
gų ir valdybos narių. V.V.

atvejų prašymai. Į atskirą skyrelį 
išskirta keletas išgelbėtų žydų 
liudijimų bei prisiminimų apie 
gelbėtojus.

Iš knygos sužinome, kad 
1990 m. Pasaulio tautų teisuolio 
vardas buvo suteiktas 168 Lietu
vos piliečiams - žydų gelbėto
jams, o 2001 m. pradžioje jų 
skaičius jau pasiekė 488. Tai tik 
maža dalis tų, kurie slėpė ir iš
gelbėjo po vieną, kelis ar kelio
lika žydų tautybės bendrapilie
čių, kuriems naciai buvo atėmę 
ne tik pilietybę, bet ir teisę gy
venti.

Knygoje rasime jau žino
mas gelbėtojų pavardes, tik da
bar pristatomus asmenis, 1941- 
1944 m. atlikusius didvyriškus 
veiksmus, priskirtinus specifinei 
antinacinės rezistencijos sričiai. 
Mokslininkams ir kitiems skai
tytojams padės orientuotis spaus
dinamos asmenvardžių ir vieto
vardžių rodyklės.

Tad galima sutikti su suda
rytojais, kad šis istorijos šaltinių 
rinkinys - “tai mūsų visų dar
bas, padedantis atskleisti dar 
vieną mažai žinomą, bet svarbų 
mūsų krašto istorijos puslapį”. 
Mat, knygos sudarytojams pa
dėjo ne tik jų ištaigos darbuo
tojai, bet ir Valstybinis Vilniaus 
Gaono muziejus, lietuvių išeivi
jos organizacijos, įvairios kitos 
įstaigos, daugelis asmenų.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos metinis susirinkimas įvy
ko balandžio 22 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose. Jį 
įvadiniu žodžiu pradėjo draugijos 
pirm. V. Trumpjonas. Praeito susi
rinkimo protokolą skaitė sekr. J. 
Lampsatis; priimtas su pastaba, kad 
Lietuvos evangelikų-liuteronų kon
sistorija suteikė Kurtui Vėliui gar
bės nario vardą. Draugijos veiklą 
apibūdino jos pirm. V. Trumpjo
nas. Ji nuo 1952 m. kasmet rengia 
Šiupinio vakarus, kurie praeina su 
dideliu pasisekimu. Draugija šelpia 
lietuvininkus Karaliaučiaus ir Klai
pėdos krašte. Buvo remiama 85 
vaikų stovykla, ekskursijos į Tol
minkiemį, Karaliaučių, Tilžę, Ra
gainę, taip pat Klaipėdą, Šiaulius, 
Kauną. Buvo taipgi paremtas M. K. 
Čiurlionio 125-jų metinių gimimo 
minėjimas, sporto klubo “Pilkalnis” 
dviračių žygis, Liudviko Rėzos 160 
m. mirties paminėjimas, Karaliau
čiaus krašto vaikų šventė Gumbi
nėje ir Tolminkiemyje. Draugija 
nuo praėjusių metų pradėjo remti 
Lietuvių kultūros draugijos “Biru
tė” leidžiamą laikraštį Naujoji auš
ra. Ižd. E. Ziobienė pranešė apie 
iždo būklę. Po susirinkimo buvo ro
doma vaizdajuostė Klaipėdos krašto 
drabužiai.

Australija
Geelongo tautiečiai Motinos 

dieną minėjo gegužės 6, sekmadie
nį, Lietuvių Namuose. Minėjimą 
įvadiniu žodžiu pradėjo LB apylin
kės valdybos pirm. St. Švitas, pa
sveikindamas motinas, paprašyda
mas tylos minute pagerbti mirusias 
motinas. Paskaitą, tema “Kas yra 
motina” skaitė J. Vitkūnaitė-Relly, 
primindama, kad motina yra centri
nė asmenybė ir mūsų tautosakoje. 
S. Lipšienė, akompanuojant J. Lip- 
šiui, padainavo dvi lietuvų dainas. 
Vaikų tautinių šokių grupė “Gegu
tė”, vadovaujama Birutės Liebich, 
pašoko keletą šokių ir padeklama
vo eilėraščių. Choras “Viltis”, va
dovaujamas A. Lipšytės-Scano, 
akompanuojant R. Mačiulaitienei, 
atliko kelias lietuvių kompozitorių 
dainas. Pabaigoje sugiedota Mairo
nio “Lietuva brangi”. Po progra
mos visi gardžiavosi didžkukuliais 
(cepelinais). (“Mūsų pastogė” 2001 
m. 20 nr.)

A. a. Vilhelmina Ramanaus
kienė, sulaukusi 90 metų amžiaus, 
mirė balandžio 13 d. prieglaudos 
namuose Sidnio mieste. Velionė gi
mė 1911 m. balandžio 1 d. Rygoje. 
Trejų metų tėvai ją parsivežė į 
Šiaurės Lietuvą. Čia ji lankė pra
džios mokyklą, baigė gimnaziją ir 
vėliau Žagarėje mokytojų kursus. 
Mokytojavo Kretingoje, Plungėje, 
Plateliuose. 1935 m. įvyko vedybos 
su policijos tarnautoju Jonu Rama
nausku. Lietuvoje gimė sūnus Ri
mas ir duktė Dalia. Artinantis so
vietams, visa šeima 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją. Iš čia 1949 išvy
ko į Australiją ir apsigyveno Sidnio 
mieste. Velionė buvo malonaus bū
do, rūpestinga žmona, motina ir vė
liau močiutė. Mokytojavo Sidnio 
lietuvių mokykloje, buvo veikli So
cialinės globos draugijos narė, rūpi
nosi globos reikalingais tautiečiais, 
lankė ligonius. Skausmingai pergy
veno sūnaus Rimo mirtį. Atsisveiki
nimas su velione vyko Rookwood 
krematoriumo koplyčioje, dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių. Jos 
liūdi vyras Jonas, duktė Dalia 
Šumskienė su šeima ir sūnaus Ri
mo šeima. (Mūsų pastogė 2001 m. 
17 nr.)

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T'ĄT JT' A ?? LIETUVIŲ KREDITO
1 rY-Lf-lVrV 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 T valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 y. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo......... 10.50%
nekiln. turto 1 m.........5.75%

3.50%
3.50%
3.60%
3.75%
3.85%
4.10%
4.75%

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas...............................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius.
RRSP ir RRIF 
(Variable)..............
1 m. ind.................
2 m. ind.................
3 m. ind.................
4 m. ind.................
5 m. ind..................

2.50%
3.85%
4.00%
4.10%
4.25%
5.00%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Kolumbija
Bogotoje, Kolumbijos sosti

nėje, lietuvių esama per porą šim
tų. Jie yra šiame mieste neblogai 
įsikūrę: vieni dirba valdiškose, ki
ti bendrovių įstaigose, dar kiti 
verčiasi amatais, prekyba, žemės 
ūkiu. Iš jų iškiliausias yra Anta
nas Mockus. Jis profesoriavo Ko
lumbijos valstybiniame universi
tete, vienu metu buvo net ir rek
torius, prieš porą metų vienas 
prezidentinių kandidatų (vėliau 
atsisakė). Jis yra populiarus tarp 
Bogotos gyventojų - du kartu iš
rinktas šio miesto meru. Jis taipgi 
pasižymi savo charakterio eks
centriškumu, išsiskiriančiais poel
giais. Pvz. jam šeimininkaujant 
Kolumbijos sostinėje, kovo mėn. 
buvo įvykdytas jo potvarkis - “va
karas be vyrų”. Vakare gatvėmis 
vaikštinėjo, salėse ir užeigose 
pramogavo tik moterys, o vyrai 
rūpinosi namų reikalais - užsiimi
nėjo namų apyvokos darbais. Ki
tas vakaras buvo skirtas tik su
tuoktiniams, o vieną vakarą buvo 
uždrausta mieste važinėti auto
mobiliais. Šis lietuvis meras, atei
vių sūnus, siekia, kad mieste būtų 
gera tvarka, rūpinasi švietimu ir 
aplamai gyventojų gerove, ragin
damas vieni kitiems reikšti meilę 
ir pagarbą. Taipgi jis nėra pakei
tęs nei savo vardo, nei savo pa
vardės - visur vadinasi Antanu 
Mockumi.

Britanija
Londono lietuvių bendruo

menė pastaruoju metu pradėjo 
augti. Šiuo metu manoma, kad 
Londone tarp 19 - 32 metų am
žiau^ yra apie 30,000 naujų lietu
vių ateivių. Nemažai iš jų daly
vauja lietuviškose pamaldose Šv. 
Kazimiero šventovėje, lietuvių 
vestuvėse, krikštynose, laidotuvė
se. Pagyvėjusi Šv. Kazimiero pa
rapijos veikla. Naujieji ateiviai 
jungiasi į sporto ir kitus parapijos 
vienetus. Bet dauguma naujųjų 
ateivių nedalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Ilgus metus Šv. Kazimie
ro parapijai vadovavo klebonas 
kun. Jonas Sakevičius, MIC. Pas
tarajam išėjus į pensiją ir išvykus į 
Čikagą, Telšių vyskupas šiai para
pijai klebonauti atsiuntė jauną 
kun. Petrą Tverijoną. Jisai skati
na naujuosius ateivius papildyti 
parapijos gretas. Pvz. Kalėdų vi
durnakčio Mišiose dalyvavo per 
1,500 žmonių. Sausio 31, sekma
dienį, po 11 vai. Mišių staiga atsi
rado Kalėdų senelis, išdalinęs 
kalėdines dovanas šimtinei vaikų. 
Po to pažaista, padainuota. Kle
bonas sekmadieniais klebonijos 
patalpas užleidžia lietuvių mokyk
lai. Ją lanko nuo penkerių metų 
amžiaus 40 mokinių. Mokytojai 
neseniai atvykę iš Lietuvos. (Pa
saulio lietuvis 2001 m. 5 nr.).

Lenkija
Aušros 2001 m. 9 nr. rašoma, 

kad Čikagoje leidžiamo lenkų dien
raščio vyr. redaktorius Maciej Wie- 
rzynski mano, jog “Tarp Amerikos 
lenkų nėra svarių politinių asmeny
bių, kurios galėtų rimčiau veikti 
JAV politiką”. Jis neigia Lietuvoje 
bei Lenkijoje paplitusį mitą, kad 
lenkai JAV-se yra pajėgūs padėti 
Lietuvai įstoti į SAS (NATO). Ofi
cialių šaltinių teigimu, lenkų kilmės 
žmonių užsienyje gyvena 12-15 mi
lijonų. JAV-se (daugiausia), Vokie
tijoje, Prancūzijoje, Rytų ir Vidurio 
Europoje. j. Andr.

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

t

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Prancūzijos universitetas pagerbė lietuvį 
Garbės doktoratas profesoriui Vytautui Landsbergiui. Tai mostas, reikšmingas 

ne tik pagerbtajam, bet ir Lietuvai
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<1 liJllIlh’llIJI/EllilOII
Peržiūrėjusi praeito mėne

sio pabaigos lietuvišką spaudą, 
neradau jokio rimtesnio atsilie
pimo apie tai, kad gegužės 30 
dieną Paryžiaus Sorbonos uni
versiteto garbės daktaro vardas 
buvo suteiktas profesoriui Vy
tautui Landsbergiui. O tos ke
lios laikraštinės eilutės, kurio
mis ši informacija vis dėlto pa
skelbta (kai kurios, beje, gana 
ironiškos, pavyzdžiui, dienraštis 
Respublika, savo trumpą žinutę 
pavadino Daktaras}, buvo per
smelktos asmeninių ar politinių 
simpatijų/antipatijų, paprasčiau
sio nenoro kai kuriuose įvy
kiuose įžvelgti kiek daugiau už 
asmeninius interesus ar ambici
jas, prisidengiant patogiais ir sau
giais trumparegiškumo akiniais.

Manyčiau, ši garbės daktaro 
vardo suteikimo iškilmė iš tikrų
jų buvo svarbesnė Lietuvai nei 
pačiam profesoriui V. Lands
bergiui. Visų pirma todėl, kad 
pristatant profesorių (pagiria
mąjį žodį tarė profesorius 
Pierre’as Guillot), buvo cituoja-

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, Lithuanian Quar

terly Journal of Arts and Sciences. 
Volume 47:2 (2001). Editorial Offi
ce: Lituanus, Violeta Kelertas, De
partment of Slavic a. Baltic Lan
guages a. Literatures (m/c 306), 
1628 University Hall, University of 
Illinois at Chicago, 601 South Mor
gan Street, Chicago, IL 60607- 
7112, USA.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KARININKAI 1918-1953, I tomas. 
Išleido Lietuvos nacionalinis mu
ziejus (Arsenalo g.1, Vilnius 2001). 
Leidinį spaudai parengė Rita Evro- 
šiutė, Birutė Kulnytė. Redaktorės - 
Danguolė Gudienė, Dalia Žalienė. 
I tomas išleistas Elenos Bražytės- 
Sniegaitienės lėšomis, pagerbiant 
jaun. Itn. Petrą Sniegaitį ir kitus ka
rininkus. Leidinys iliustruotas dau
gybe istorinių nuotraukų. Įdėti ka
rininkų sąrašai. Įvadiniai straipsniai 
- habil. dr. prof. Antano Tylos, dr. 
Vytauto Jasulaičio. Tiražas - 1,000 
egz. Vilnius, 2001 m., 352 psl.

Niujorkiečiai dr. JUOZAS ir ALEKSANDRA KAZICKAI, š.m. rugpjū
čio 15 d. švęsiantys 60 metų vedybų sukaktį Vilniuje
PX^K0X0X^X^X^X0><^X0X^X0X^K0X^K0X^X^H^X0X^X0X^H^X0X^>

Tėvynė
Tėvynė mano - 
Nemunas, įrėžęs vagą gilią, 
nubėga per gėlėtą pievų šilką, 
didinguos 
ąžuolynuos skamba gilės, 
kaštonų taurės supa bitę pilką. 
Tėvynė mano -
Baltijos banga purslais aptiškus, 
žuvėdra kylanti į dangaus mėlį, 
skarotos eglės, 
stebuklingas Labanoro miškas 
ir Nidos kopos, priglaudę gintarėlį. 
Tėvynė mano - 
gelmėn nuskendę mėlynieji ežerai, 
surinkę deimanto negęstančias 

žvaigždes, 
derlingų plotų 
mariose plaukia maži laivai, 
išskleidę plazdančias bures. 
Tėvynė - 
gimtoje žemėje įmintos mūsų pėdos 
ateinančioms kartoms žvaigždele 

švies,
nuo juodo 
gmmsto, kylantis mažutis vyturėlis, 
į skaisčią saulę sparnelius išties.

Vida Voveraitytė-Vosylienė,
Paežeriai 

^W^X^X^X^X^X^M^X^X^X^H^X^X<^X^X^X^X^X^X^M^X^X^X^H^x^

mi ne tik gausūs jo moksliniai 
darbai ar Čiurlionio meną pro
paguojanti muziko veikla (jo 
kandidatūrą šiam vardui iškėlė 
būtent Muzikologijos departa
mentas), bet ir Lietuvos vėlia
vos fone paminėtas skaudus, 
aukų pareikalavęs, tačiau ryž
tingas Lietuvos kelias į Nepri
klausomybę, daug kam iš pran
cūzų, deja, mažai žinomas arba 
tiesiog gerokai primirštas. Ap
dovanojimo iškilmę stebėję Lie
tuvai atsidavę prancūzai, tarp jų 
- Lietuvos garbės konsulas 
Pierre’as Minonzio, buvo tie
siog sužavėti, kad štai pagaliau 
Lietuvos vardas garsinamas iš 
tokios svarbios tribūnos.

Šio įvykio reikšmę patvirti
no tai, kad tuo pat metu garbės 
daktaro vardas buvo suteiktas ir 
lietuviams puikiai žinomam 
Bostono profesoriui, Nobelio 
taikos premijos laureatui Elie 
Wieseliui, savo gyvenimą ir 
veiklą skyrusiam žydų tautos ir 
jos istorijos tyrimams. Apdova
notas jau visų garsiausių pasau
lio universitetų garbės daktaro 
vardais, Sorbonos universiteto 
jis buvo “pastebėtas” tik dabar. 
Sunku patikėti, kad tai papras
tas “neapsižiūrėjimas”. Galbūt 
šis faktas tik patvirtina šios 
mokslinės institucijos išranku
mą žmonėms, kuriuos ji teikiasi 
įtraukti į savo garbingas gretas, 
ir jų darbams, kuriuos vertinti ji 
palieka visų pirma laiko išban
dymui.

Kita vertus, itin reikšmin
gas, mano galva, buvo viešas 
profesoriaus Pierre’o Guillot 
paskatinimas iš tribūnos tęsti 
tarp Lietuvos ir Prancūzijos nuo 
seno egzistuojančius meninius ir 
mokslinius ryšius, žinant, kad 
Vilniaus universitetas buvo 
įsteigtas pagal Sorbonos pa
vyzdį, kad XIX amžiaus pran
cūzų kompozitorius Emmanu- 
elis Chabrier muzikinį išsilavi
nimą gavo iš vilniečio smuiki
ninko Aleksandro -.Tarnowskio, 
kad prancūzų filosofas Emma-

Gimtasis žodis
Minint Maironio 125 metines

O gimtas žodi, mano kraujo broli! 
Tu kaip žvaigždžių prikritus sietuva, 
Pirmųjų paukščių, pirmojo artojo 
Pagarbiai ištartas - Tėvyne Lietuva.

Aš su tavim prie lango tėviškėlės 
Gėlės daigais gjmtojon prigijau, 
Žvaigždės raiškumas į padanges kėlė, 
Smėlėtais vieškeliais savęs atrast ėjau.

O gimtas broli, žodi stebuklingas, 
Tu - šių lanktį pilkasis vyturys, 
Lietuvis be tavęs nebus

laimingas,
Tu čia palikt visiems laikams turi!

Aš sužinojau tavo sunkų kelią
Ir kraujo lašą aplanko krašte, 
Kiekvieną knygnešio mums 

parneštą knygelę
Priglausdavo ir meilė, ir kančia.

O gimtas žodi, mano kraujo broli, 
Tau ir dabar dalia dar nelengva, 
Nors paukščio pirmo, primojo 

artojo
Tu amžiams ištartas - Tėvynė 

Lietuva.
Juozas Ardzijauskas, 

politinis kalinys 

nuelis Levinas gimė Kaune, kad 
Oskaras Milašius daug nuveikė 
ne tik prancūzų poezijos, bet ir 
savo išsvajotosios pays lointain 
labui, kad Prancūzijos mokslui 
daug pasitarnavo semiotikas Al
girdas Julius Greimas ir meno 
istorikas Jurgis Baltrušaitis, tos 
pačios Sorbonos amfiteatre per
skaitęs gausybę paskaitų, bet 
negalėjęs čia oficialiai dėstyti, 
nes taip ir neatsisakė visą gyve
nimą saugotos Lietuvos piliety
bės. Pagaliau kad 1993 metais 
tuometinis Lietuvos ambasado
rius Osvaldas Balakauskas Sor
bonos auditorijai pristatė ne 
vien savo kūrybą, bet ir lietuvių 
muziką. Ir tai tik keli pavyz
džiai.

Dabartinis Sorbonos uni
versiteto Muzikologijos depar
tamento vadovas ne tik susido
mėjo tokių ryšių tęstinumu, bet 
ir liko savaip dėkingas profeso
riui V. Landsbergiui, nes jo 
kandidatūrai prasiskynus sudė
tingą kelią pro gausų būrį šiam 
vardui gauti svarstytų kandida
tų, Muzikologijos departamen
tas įgavo kiek didesnį svorį kitų, 
tariamai “rimtesnių sričių” 
mokslininkų akyse. Juolab kad 
tikrai nedaugelis iš jų taip lais
vai sėda prie fortepijono ir pa
demonstruoja tiesiog puikų gro
jimą, visiškai pelnytai palydimą 
audringų plojimų. Paskutinį 
kartą šią prabangą klausytojams 
suteikė M. Rostropovičius, po 
ištaigingu Didžiojo amfiteatro 
kupolu violončele griežęs 1994 
metais.

Nesileisdama į visų tiesiogi
nių ar netiesioginių, galimų ar 
negalimų šio įvykio įtakų Lie
tuvos interesams aprašymą, no
rėčiau tik paminėti gana anek
dotišką situaciją, kai kažkas iš 
lenkų neoficialiame pokalbyje 
po iškilmės ėmė priekaištauti, 
kodėl pagiriamojoje kalboje ne
buvo paminėti Lietuvos-Lenki
jos santykiai. Nuskambėjo keis
tai, tarytum toji kalba būtų bu
vus istorijos paskaita, bet ši ne
tikėtai išsprūdusi frazė paryški
no visų pirma politinę ir tik po 
to meninę bei mokslinę šio 
įvykio reikšmę.

Labai gaila, kad Lietuvos 
ambasada Paryžiuje neįvertino 
šio apdovanojimo svarbos ir, už
uot padėjusi darniai įvykių rai
dai, veikiau kaišiojo pagalius į 
ratus, tuo sukeldama nemažą 
rūpestį, o kartais tiesiog natūra
lų nesupratimą ir nusistebėjimą 
šį neeilinį įvykį organizavusiai 
prancūzų pusei.

Vita Gruodytė, Paryžius
N.B. Šis straipsnis perspaus

dintas iš mėnraščio “Kultūros 
barai” 2001 m. 6 nr. Tenykštė jo 
antraštė: “Replika Lietuvos ži- 
niasklaidai”.

RŪTA ASTRA VAITE, 
sėkmingai baigė Toronto universi
tetą, su aukštu įvertinimu įsigyda- 
ma “Honours Bachelor of Arts” 
laipsnį iš politinių mokslų ir tarp
tautinių ryšių bei Europos mokslų. 
Rūta yra gavusi dvi premijas: už 
vadovavimą studentams ir Toronto 
universiteto “Alumni Association 
Award”. Tolimesnėms studijoms ji 
pasirinko St. Anthony’s College, Ox
ford universitete Anglijoje. Prieš 
pradedama studijas su universite
to grupe dalyvaus EU konferencijo
je Ispanijos Barcelonoje. Praėju
siais metais universitete buvo iš
rinkta Tarptautinių ryšių klubo 
pirmininke, taip pat redagavo šio 
klubo politinį žurnalą “Attache”. 
Rūta yra duktė Nelės ir Kosto Ast
ravu gyvenančių Kalgaryje. Nelė 
yra Kalgario lietuvių mokyklos ve
dėja, Kostas chemijos inžinierius, 
tarptautinės veiklos konsultantas

Velykinė Brazilijos lietuvių procesija su religinėmis ir tautinėmis vėlia
vomis Nuotr. A. Rudžio

Dail. ANTANO AUGUSTAIČIO (kairėje) dailės parodos atidaryme Sao 
Paulo mieste Brazilijoje 1989 m. su vietos pareigūnais Ntr. A. Rudžio

“Geroji Atpirkėjo Motina ”
Mariologiniai kun. V. Aliulio pamokslai

SĖS. ONA MIKAILAITĖ

“Nubaidytoji nuo religinės 
praktikos karta negalėjo pavel
dėti gegužinių pamaldų tradici
jos”, - teigia kun. Vaclovas Aliu
lis, MlC, knygoje Geroji Atpirkėjo 
Motina autorius. Jis, aišku, kalba 
apie Lietuvos žmones, bet ir mes, 
išeivijos lietuviai, jau nelabai 
lankom gegužines pamaldas.

Jubiliejinių metų pavasarį 
katalikų radijo laida, vadinama 
Mažoji studija, iš Vilniaus trans
liuojama po visą Lietuvą, atgai
vino gegužines pamaldas. Pro
gramos vedėjas, pranciškonas 
kun. Julius Sasnauskas, žinomas 
ir Kanados bei Amerikos lietu
viams, pakvietė kun. Aliulį, ma
rijoną, kas vakarą sakyti geguži
nėms pamaldoms pritaikytą žo
dį. Jis pasirinko aiškinti Marijos 
litanijoje naudojamus titulus, 
numanydamas, jog šių laikų 
žmonėms jų prasmė gali būti 
gana miglota: “Litaniją suda
rantys kreipiniai turi nevienodą 
svorį. Kai kurie išreiškia svar
bias tikėjimo tiesas, kai kurie 
paimti iš Šventojo Rašto, kiti 
vėl tiesiog kilę iš maldingos po
ezijos”. Šie aiškinimai, drauge 
su popiežiaus Jono Pauliaus II 
enciklikos apie Mariją, Atpirkė
jo Motina apžvelgimas ir sudaro 
šios 2001 metais išleistos nedi
delės knygelės turinį.

Autorius yra įsitikinęs, jog 
mūsų tautiečių istorinis prisiriši
mas prie Dievo Motinos vėl 
grįžta į šiandienos religinę 
praktiką. Jis rūpinasi tą teigia
mą polinkį sustiprinti, primin
damas popiežiaus žodžius jubi
liejinių metų lietuviams maldi
ninkams, nuvykusiems į Romą: 
“Mieli lietuviai, jūsų tauta su sa
vo kultūriniu paveldu, paženk
lintu verte kančių, išgyventų dėl 
didvyriškos ištikimybės krikščio
niškam pašaukimui, turi įnešti 
savo indėlį į dvasinį Europos at
sinaujinimą ir tautų susitaiky
mą”. Knygos puslapiuose kun. 
Aliulis taip pat primena ir Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio di
delį pamaldumą Marijai, kuriuo 
jis stiprinosi, ypač būdamas Vil
niaus vyskupu sunkiais ir nera
miais laikais.

Neilgi skyreliai skirti Mari
jos titulų aiškinimui yra sklan
dus ir patrauklūs, autoriui sten
giantis nušviesti dabarties žmo
nių neaiškumus ir klausimus 
apie mariologines dogmas. Jis 
taip pat nori sudabartinti ir 
įprasminti anų laikų Marijos ti
tulus, pvz: “Ižpažinėjų karalie
nė... Krikščionijos senovėje, 
persekiojimų laikais, išpažinė
jais buvo vadinami krikščionys, 
nukentėję nuo persekiotojų, bu
vę kalinti, tardyti, kankinti, iš
tremti, tačiau likę gyvi. Į šią ka
tegoriją tiktų ir mūsų (t.y. Lie
tuvos) kaliniai, tremtiniai, žmo
nės, netekę darbo ir tėvynės už 
ištikimybę tikėjimui”. Kalbėda
mas apie Mariją, nuliūdusiųjų 
paguodą, jis primena II Pasauli
nio karo išgyvenimus, kaip vo

kiečių lagerio kalinės, savo ba
rake kalbėdamos Marijos litani
ją, išgirdo bombų sprogimus ir 
pašoko džiūgaudamas, jog jų iš
laisvinimas arti.

Popiežiaus enciklikos aiški- • 
nimas padeda suprasti Marijos 
vaidmenį išganymo istorijoje, 
keliaujančios Bažnyčios gyveni
me bei kiekvieno tikinčiojo tikė
jimo kelionėje. Nedaug kas pa
siima popiežiaus enciklikas į 
rankas, tad šis iškėlimas pagrin
dinių popiežiaus minčių yra la
bai naudingas. Teologinių sąvo
kų bei šventraštinių užuominų 
apie Mariją gilesnis įvertinimas 
duoda tvirtesnį pamatą pamal
dumui. Marijos tikėjimo kelias, 
išryškinamas enciklikoje ir auto
riaus perduotas, yra buvęs labai 
žmogiškas, ir todėl žmogui arti
mas, duodanti stiprybės gyveni
mo sūkuriuose.

Autorius rūpestingai prime
na ir ekumeninę pamaldumo 
Marijai gaidą, būtent kaip Šv. 
Tėvas su pagarba mini Orto
doksų Bažnyčios ir kitų senųjų 
rytų krikščionių bendrijų pagar
bą Dievo Motinai. Todėl knygos 
pabaigoje pridedamas Laimono 
Nedevecko vertimas iš graikų 
kalbos senovinis himnas Akatis- 
tas. Jo kilmė siekia krikščiony
bės pradinius amžius: jis buvo 
giedamas, kai Rytų krikščioni
jos sostinę Konstantinopolį 
puolė priešai, ir žmonės visomis 
jėgomis šaukėsi Dievo Motinos 
pagalbos bei užtarimo. Supažin
dinimas su šia giesme ir dabar 
padeda mums įsiminti, jog visais 
laikais ir visokiuose varguose ti
kintieji šaukėsi Marijos pagalbos. 
Taigi ir Lietuvai tai aktualu.

Ši dailiai išleista 128 pusla
pių knygelė, 2001 metais išėjusi 
iš Marijonų talkininkų centro 
leidyklos Kaune, ir mums, išei
vijos lietuviams, gali būti malo
nus ir naudingas dvasinis pasi
skaitymas.

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, 
GEROJI ATPIRKĖJO MOTI
NA. Gegužės mėnesio mintys. 
Marijonų talkininkų leidykla 
(Laisvės ai. 7, Kaunas 3000). 
Kaunas, 2001 m., 128 psl. (ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Punsko muzikos ir dainos sambūris “Klumpė” atšventęs 35-rių metų veiklos sukaktį. Oflciliai jis vadinasi 
Lietuvių kultūros namų kaimo kapela “Klumpė” Nuotr. iš “Aušros” 2001 m. 11 nr.

Graikuos uostamiesčio Pat
ras miesto savivaldybė ir muzikos 
konservatorija gegužės mėnesį 
surengė Šiuolaikinės muzikos die
nas. Gegužės 19 diena buvo skirta 
šiuolaikinei Baltijos šalių muzi
kai. Tą dieną Apolono teatre kon
certavo Patras orkestras, kuriam 
dirigavo profesorius Saulius Son
deckis. Kompozitoriaus Broniaus 
Kutavičiaus Dzūkiškas variacijas 
atliko Veronika Povilionienė.

Edmundas K.J. Zavadskas, 
Vilniaus Gedimino technikos uni
versiteto rektorius nesenai buvo 
išrinktas Rusijos inžinerinės aka
demijos užsienio nariu. Nario 
diplomą ir kitas regalijas jam įtei
kė Rusijos inžinerinės akademijos 
viceprezidentas Andrejus Šreibe- 
ris gegužės vidury būdamas Vil
niuje tarptautinės konferencijos 
metu. Šią konferenciją tema Nau
jos statybinės medžiagos, konstruk
cijos ir technologijos rengė Gedi
mino technikos universiteto Sta
tybos fakultetas.

Valstybės - Mindaugo karū
navimo - diena liepos 6 buvo iš
kilmingai minima visoje Lietuvo
je. Pagal istoriko Edvardo Guda
vičiaus apskaičiavimus Mindau
gas greičiausiai buvo karūnuotas 
karaliumi liepos 6 dieną (20% pa- 
tikimybės duota liepos 13-tai) 
prieš 748 metus. Vilniuje šventės 
išvakarėse įvyko mokslinė konfe
rencija tema Karaliaus Mindaugo 
Lietuva Lietuvos mokslų akade
mijos patalpose. Šventės rytą į 
Televizijos bokštą pakilo didžiulė 
trispalvė, prezidentūroje buvo 
įteikti valstybės apdovanojimai. 
Vėliau S. Daukanto aikštėje vyko 
valstybės vėliavos iškėlimo cere
monija, kurios metu kalbėjo pre
zidentas V. Adamkus. Po pietų 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
skambėjo G. F. Haendelio Karū
navimo himnai. Kaune šventės 
proga Rotušės aikštėje įvyko ant
rasis tarptautinis B. Jonušo pučia
mųjų instrumentų orkestrų festi
valis, kuriame dalyvavo Lietuvos 
valstybinis, Lenkijos, Kauno, Ky
bartų, Lietuvos karinių oro pajė
gų, Alytaus Didžiosios kunigaikš
tienės Birutės motorizuotojo pės
tininkų bataliono pučiamųjų inst
rumentų orkestrai. Vidurdienį Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus so
delyje buvo iškelta Vyčio kryžiaus 
vėliava, padėta gėlių prie Nežino
mojo kareivio kapo ir Laisvės pa
minklo; vėliau įvyko Kauno įgulos 
dalinių paradas K. Donelaičio 
gatve. Kauno pilies griuvėsiuose 
vakare buvo vaidinama J. Grušo 
pjesė Barbora Radvilaitė.

Nuo didmiesčių neatsiliko ir 
kitos vietovės. Klaipėdoje keliose 
vietose vyko šventės pristatymai 
bei koncertai; Danės krantinėje 
buvo grojami senoviniai valsai ir 
maršai, koncertavo pučiamųjų or
kestrai: Celuloza Swiece iš Lenki
jos, motorizuotos pėstininkų bri
gados Žemaitija; jaunimo an
samblis iš Rygos, Lietuvos miestų 
kvintetai. Trakų pilies kieme 
šventės vakare buvo statoma Vy
tauto Klovos opera Pilėnai. Šioje 
sutrumpintoje ir atnaujintoje ope
roje dainavo jauni operos ir bale
to teatro atlikėjai. Prie daugelio 
Lietuvos pilių ir piliakalnių vaka
ro metu vyko susibūrimai, pava
dinti Piliakalnių liepsna, kuriuose 
buvo kūrenami laužai, dainavo 
folkloro ansambliai. Liepos 6-8 
savaitgalį Trakuose vyko Vidur
amžių šventė, kurios metu vyko 
senovės ginklų paroda ir veikė 
amatų miestelis, Kernavėje vyko 
Gyvosios archeologijos dienos su 
senovės amatų, gyvenimo būdo 
parodomis. Neatsiliko ir Lietuvos 
liaudies buities muziejus Rumšiš
kėse, kur tą savaitgalį irgi vyko 
senųjų amatų paroda.

Lietuvos ir Lenkijos turizmo 
rūmai planuojami artimiausiu lai
ku Seinuose. Vienas iš rūmų ini
ciatorių punskietis Romualdas 
Vitkauskas, ilgametis Punsko vir
šaitis, Lenkijos lietuvių Aušros 
leidyklos direktorius. Manoma, 
kad šio krašto graži gamta, miš
kai, ežerai, grynas oras ir nebran
gios poilsio kainos privilios poil
siautojų ne tik iš Lenkijos, bet ir 
iš užsienio kraštų. Planuojama su
daryti išsamią duomenų bazę apie 
kaimo turizmo galimybes, įtraukti 
į veiklą liaudies meistrus, kurie 
pardavinėtų savo gaminius turis
tams. Steigėjai tikisi finansinės 
paramos ir iš Europos sąjungos 
organizacijų, kurios mielai remia 
tarptautinio masto projektus.

Šeštasis Vilniaus festivalio 
renginys įvyko birželio 16 dieną 
Trakų pilies kieme. Jame pasiro
dė flamenko šokėja Maria Vivo ir 
jos šokio teatras Fragua Futura iš 
Ispanijos. Kartu su vadove šią 
grupę sudaro 6 šokėjai, du daini
ninkai, du gitaristai, kontrabosis- 
tas, smuikininkas ir perkusionis- 
tas. Grupė atliko programą pava
dintą Cante flamenco - Andalūzi
jos provincijos (pietinėje Ispani
jos dalyje) dainų ir šokių pynę. 
Flamenko šokiai, lydimi daininin
kų ir muzikantų, yra ryškus ir ti
piškas Andalūzijos menas, kuris 
susikūrė per ilgus šimtmečius, kai 
šiame žemės kampelyje maišėsi 
įvairios muzikinės srovės ir įvairių 
kultūrų žmonės - finikiečiai, grai
kai, kartaginiečiai, arabai, bizan- 
tiečiai, čigonai. Grupės vadovė 
Maria Vivo pradėjo savo šokio 
karjerą baleto teatre Ballet Natio
nal de Espana, bet netrukus nu
sprendė, kad jos tikrasis pašauki
mas yra flamenko. Su kitais žy
miais flamenko šokėjais, kaip EI 
Guito, Manolete Teatro de Danza 
Espanola grupėje ji dalyvavo dau
gelyje Madride vykusių Ispanijos 
šokių festivalių bei gastroliavo po 
visą Europą, šoko JAV, Argenti
noje bei Japonijoje. Ir Vilniuje ji 
jau ne pirmą kartą su sėkmingom 
gastrolėm.

Žemaičių vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 200-sios gimimo ir 
126-sios mirties metinės buvo iš
kilmingai paminėtos Kaune gegu
žės 29 d. šv. Mišiomis arkikated- 
roje-bazilikoje, kurias aukojo ar
kivyskupas S. Tamkevičius, ir vė
liau iškilmingu minėjimu Vytauto 
Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto Didžiojoje 
auloje. Minėjime apie M. Valan
čiaus ganytojišką veiklą kalbėjo 
vyskupas J. Boruta, SJ, humanita
rinių mokslų daktaras doc. Juozas 
Jasaitis; Klaipėdos universiteto 
doc. Petras Bielskis pristatė savo 
režisuotą pastatymą Motiejus Di
dysis. M. Valančius gimė 1801. 
11.28 Nasrėnų km., Salantų vlsč. 
Mokėsi Žemaičių Kalvarijoje, 
Varniuose, Vilniuje, kol tapo ku
nigu ir teologijos mokslų daktaru. 
Būdamas Varnių kunigų semina
rijos rektoriumi parašė Žemaičių 
vyskupystę, kuriai nuo 1848 m. va
dovavo ne tik kaip dvasiškas ga
nytojas, bet ir organizavo slaptų 
knygų gabenimą iš Prūsijos, stei
gė parapijines mokyklas, įsteigė ir 
puoselėjo blaivybės draugiją, rašė 
ir leido knygas. Po 1863 m. sukili
mo rusai perkėlė Žemaičių vysku
po būstinę į gubernijos centrą 
Kauną. Vysk. M. Valančius mirė 
1875 metais, palaidotas kriptoje 
po didžiuoju Kauno arkikatedros- 
bazilikos altoriumi. Jo nuopelnai 
lietuviško švietimo srityje buvo 
dideli, bet jo pasiekti laimėjimai 
to meto blaivybės bare - tiesiog 
neįtikėtini. G.K.
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PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

©^SPORTAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 3.00%
180-364 d. term.lnd.....................3.15%
1 metų term, indėlius................ 3.30%
2 metų term, indėlius................ 3.50%
3 metų term. Indėlius................ 3.70%
4 metų term, indėlius................ 4.00%
5 metų term, indėlius................ 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.10%
1 metų GlC-met. palūk...............3.60%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4 metų GlC-met. palūk...............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............4.65%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable".......................;..... 3.15%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.85% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.90%

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%

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%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

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

Žinios iš
DVIRAČIAI: Lietuvos dvirati

ninkų komanda iškovojo sidabro 
medalį Brn (Čekija) vykstančiame 
Europos jaunimo (iki 23 metų) tre
ko čempionate. 4000 m komandų 
persekiojimo lenktynėse mūsų ša
lies atstovus Sergejų Apionkiną, 
Aivarą Baranauską, Tomą Vaitkų 
ir Vytautą Kaupą tik 2.11 sek. ap
lenkė Čekijos rinktinė. Bronzą pel
nė Rusijos atstovai. Diana Žiliūtė, 
atstovaujanti Acca due O koman
dai, daugiadienėse dviračių lenkty
nėse Giro d’Italia laimėjo paskutinį 
13-ąjį užbėgimą - 34.5 km asmeni
nes lenktynes ir bendroje įskaitoje 
pakilo į trečiąją vietą. Edita Pučins
kaitė (Alfa Lum) užbaigė aštunta ir 
bendroje įskaitoje liko ketvirta.

LENGVOJI ATLETIKA: Ams
terdam (Olandija) vykstančiame 
Europos jaunimo (iki 23 metų) 
čempionate, iš 13 mūsų šalies daly
vaujančių atstovų penki pateko į fi
nalus, bet tik viena septinkovininkė 
Austrą Skujytė iškovojo bronzos 
medalį. Rutulį nustūmė 16 m 17 cm 
(pirma vieta). 100 m su barjerais 
įveikė per 14.46 sek., į aukštį iššoko 
1 m 78 cm, 200 m įveikė per 25.64 
sek., į tolį nušoko 6 m 8 cm, ietį nu
sviedė 45 m 79 cm, 800 m nubėgo 
per 2 min. 21.84 sek.

ORIENTAVIMAS: Miskolc 
(Vengrija) vykstančiame pasaulio 
jaunimo (iki 20 metų) orientavimo
si sporto čempionate, tarp 150 mer
ginų ir 158 vaikinų iš 33 šalių, Vil
niaus Sietyno sporto mokyklos auk
lėtinė Ieva Sergautytė iškovojo si
dabro medalį trumpoje trasoje. 3.9 
km su 11 kontrolinių punktų traso-

Lietuvos
je Ieva pralaimėjo tik suomei M. 
Kauppi.

FUTBOLAS: Skopje (Make
donija) pirmąsias UEFA čempionų 
lygos kvalifikacinio etapo rungty
nes Lietuvos čempionai Kauno fut
bolininkai su vietos Sloga Jugomag- 
nat komanda sužaidė 0:0.

ŠACHMATAI: Esbjerg (Dani
ja) po septynių turnyro turų Lietu
vos didmeisteris vilnietis E. Rosen- 
talis, turintis 3.5 taško iš T galimų, 
dalijasi 4-6 vietomis. V.P.

Pagerbtas kpt. Romas 
Marcinkus

Birželio mėn. pabaigoje Vil
niuje Didž. Britanijos ambasadoje 
buvo pagerbtas Lietuvos karo avia
cijos lakūno kapt. R. Marcinkaus 
atminimas. Dėl ypatingos tarptauti
nės padėties tik dabar kapitono ar
timiesiems buvo įteikti lakūnui 
skirti apdovanojimai: 1939-1945 m. 
žvaigždė ir aviacijos Europos 
žvaigždė bei medalis.

Antrojo karo metu kapt. R. 
Marcinkus kovojo Anglijos oro pa
jėgose. Skraidė “Hurricane” mode
lio naikintuvais ir buvo paskirtas į 
pirmąją eskadrilę, 1942 m. buvo pa
šautas virš Belgijos ir kalėjo belais
vių stovykloje. Bandė pabėgti, bet 
buvo pagautas ir sušaudytas. R. 
Marcinkus buvo žinomas Lietuvos 
aviacijos lakūnas, dalyvavęs skrydy
je aplink Europą. Jis taip pat buvo 
žinomas kaip iškilus Lietuvos fut
bolo rinktinės futbolininkas ir kapi
tonas, žaidęs daugelyje tarptautinių 
rungtynių. A.S.

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu j 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'/2°/o
IŠVISO 
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

Kanados įvykiai

stra Travel______
& Services Inc

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į 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 rugpjūčio mėnesį. 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.

▲ 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.) 
gera porcija sveiko humoro. 
Rašytoja Margaret Atwood jj 
taip apibūdino: “Mordecai 
Richler buvo puikus rašytojas, 
nuostabus satyrikas ir nepamai
nomas apžvalgininkas valstybi
nio gyvenimo nesąmonių. Jis 
buvo tobulas profesionalas; jis 
taip pat buvo padorus ir dosnus 
žmogus, mylimas draugų ir ger
biamas kolegų rašytojų; jo visi 
labai pasiilgsime”.

Mount Pleasant kapinės, 
Toronto mieste prie Yonge gat
vės, neseniai buvo paskelbtos is
torine vieta. Jose ilsisi daug To
ronto ir Kanados žymūnų, kaip 
10-sis Kanados min. pirminin
kas Mackenzie King, buvę To
ronto burmistrai Sam McBride 
ir William Dennison, pirmasis 
Metro Toronto tarybos pirmi
ninkas Fred (Big Daddy) Gardi
ner, pianistas Glenn Gould, 
prekybininkas Timothy Eaton, 
ledo ritulio atstovai George 
(Punch) Imlach, Charlie Cona- 
cher (įmušęs pirmą įvartį naujai 
pastatytoje Maple Leaf Gardens 
arenoje) ir daug kitų. Šios kapi
nės, kurios šiemet švenčia 125 
metų sukaktį, yra taip pat ir 
puikus, gražiai išplanuotas bo
tanikos parkas su keliais šimtais 
įvairių rūšių medžių bei krūmų. 
Tas augmenijos įvairumas la
biausiai pastebimas pavasarį ir 
rudenį, kai medžiai ir krūmai 
žydi, lapoja ar keičia lapų spal
vas. Kaimynystėje gyvenantieji 
torontiečiai dažnai naudojasi 
šiuo gražiu ramybės parku pasi
vaikščiojimams, pabėgiojimams 
bei pasivažinėjimams dviračiais.

Šimtas pirmaujančių Ka
nados bendrovių 2000 metais 
išradimų bei patobulinimų rei
kalams (R&D) išleido $11.1 bili
jonų, 29% daugiau negu 1999 
metais. Iš jų daugiausiai pinigų 
R&D reikalams skyrė Nortel 
Networks, $5.9 bilijono, tačiau 
dalis tų fondų buvo išleista už

Kanados ribų, nes ši bendrovė 
pastaruoju laiku išsiplėtė į pa
saulinio masto ryšių aparatūros 
gamintojus. Ryšių bendrovės 
bendrai skiria daugiausiai pini
gų R&D reikalams (61% visų 
R&D lėšų), antroje vietoje lieka 
farmakologinių bei biotechno
loginių reikmenų bendrovės su 
$970 milijonų (9%), toliau seka 
kompiuterių programavimo ir 
aptarnavimo bendrovės su $614 
milijonų (6% bendros R&D su
mos). Šių metų finansiniai duo
menys rodo, kad daugumos 
technologijos bendrovių paja
mos bus žymiai mažesnės už 
pernykščias, todėl ir išradimų 
bei patobulinimų fondams bus 
skiriama mažesnės pinigų sumos.

Vėl vienas povandeninis 
laivas buvo perimtas iš D. Bri
tanijos liepos 5 dieną Barrow- 
in-Furness laivyno bazėje. Tai 
jau antrasis iš keturių nupirktų 
naudotų, bet naujai atremon
tuotų, povandeninių laivų su dy
zeliniais varikliais, kuriuos peri
ma Kanados pakrančių apsau
gos daliniai. Šis laivas buvo per
krikštytas į HMCS Windsor. Pe
rėmimo ceremonijose dalyvavo 
busimoji laivo įgula ir min. pir
mininko pavaduotojas Herb 
Gray.

Kanados dienos savaitgalį 
Ontario policija (OPP) išdalino 
2,100 baudų vairuotojams, iš 
kurių net 1,400 už per greitą va
žiavimą. OPP superintendantas 
Jay Hope buvo ypač nepaten
kintas, kad girtų vairuotojų pa
daugėjo, ypač jaunimo tarpe - 
net 12 palyginus su 1 praeitais 
metais; 124 baudos buvo duotos 
už apsaugos diržų nedėvėjimą, 
33 už draudos neturėjimą, 42 už 
vairavimą be leidimo, kiti už 
nesaugų linijų keitimą, lenkimą 
bei sekimą per arti. Bet per visą 
savaitgalį buvo išvengta be di
desnių nelaimių, sužeidimų ar 
žūties atvejų. G.K.

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Lengvosios atletikos 
varžybos

Lietuvių lengvosios atletikos 
varžybos įvyks š.m. rugpjūčio 4, šeš
tadienį, Independence High School 
patalpose, 6111 Archwood, Inde
pendence, Ohio, (pietinis Klyvlan- 
do priemiestis). Lietuvių varžybos 
vyks Cleve Track Classic tradicinių 
varžybų rėmuose. Rungtynes ren
gia “Over The Hill Track Club”. 
Registracija: nuo 7.30 iki 9 v.r. Var
žybų pradžia: 9 v.r., tačiau kūjo ir 
svorio (weight) metimai prasidės 8 v.r.

Varžybos bus vykdomos vy
rams ir moterims šiose klasėse: 14- 
18 m., 19-24, 25-29, 30-34, 35-39 ir 
t.t. kas 5 metai iki ...95-99 m. Jau
nių ir mergaičių 14-18 m. grupė lie
tuvių varžyboms bus padalinta į B 
(14-16 m.) ir A (17-18 m.) klases. 
Jokių varžybų žemiau 14 metų gru
pėms nebus.

Varžybų programa praktiškai 
apima visas bėgimų, šuolių ir meti
mų rungtis. Bėgimai vyks šia tvar
ka: 3000 m, 4x800 m estafetė, 300 
m kliūtinis, 60 m, 800 m, 4x100 m 
ėst., 3000 m ėjimas, 100 m kliūtinis 
(tik moterims), 110 m kliūtinis (tik 
vyrams), 100 m, 400 m, 1500 m, 200 
m, 100x 100x200x400 ėst. Šuolių ei
lės tvarka: į aukštį su kartimi, j toli
- trišuolis. Metimų tvarka: kūjis, 
svarstis (weight), rutulys, diskas, 
ietis.

Išankstinis mokestis: $6 už 
kiekvieną rungtį užsiregistruojant 
iki rugpjūčio 1 d. imtinai. $10 už 
rungtį, užsiregistruojant po rugpjū
čio 1 d. ar varžybų dieną. Čekis ra
šomas: Over The Hill Track Club. 
Išankstinė registracija atliekama iki 
rugpjūčio 1 d. imtinai, šiuo adresu: 
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122, USA, 
tel. 216-486-0889; faksas: 216-481- 
6064; E-paštas: rkliorys@att.net

Suinteresuoti asmenys ar gru
pės prašomi dėl smulkesnių infor
macijų neatidėliojant kreiptis į Al
girdą Bielskų. Šios varžybos bus lai
komos kaip 2001 m. ŠALFASS-gos 
pirmenybės, nes anksčiau planuo
tos atskiros baltiečių ir lietuvių pir
menybės nebus vykdomos dėl ne
palankiai susidėjusių aplinkybių. 
Varžybų sąlygos labai geros. Elekt
roninis laiko matavimas. Lietuviai 
atrenkami iš bendrų pasekmių. Da
lyvauti kviečiami visi lietuvių kil
mės lengvaatlečiai.

P.S. Dėl daugiau informacijos
- www.othtc.org ŠALFASS leng.

atletikos komitetas

Skautų veikla
• Kanados rajono stovykla Ro

muvoje prasideda rugpjūčio 4 d. 
Atidarymas - rugpjūčio 5 d. Visi 
suvažiuoja pagal tuntininkų nuro
dymus.

• V.s. Vladas Morkūnas su 
žmona Galina atšventė 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Toronto 
skautai-tės sveikina ir linki su
kaktuvininkams ilgų ir laimingų 
metų. F.M.

• Praėję metai buvo sėkmingi 
abiems “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntams. Nuo mažesnių skautų iki 
vyresnių, visi sąžiningai dalyvavo 
sueigose bei iškylose. Turėjome tris 
iškilmingas sueigas - Metų atidary
mo, Vasario 16-tosios ir šv. Jurgio 
šventes, kuriose dalyvavo nemažas 
skaičius skautų. Taip pat sklandžiai 
kartu šventėme skautų Kūčias ir 
Kaziuko mugę. Mugė šiais metais 
skyrėsi nuo kitų metų, nes mes ją 
turėjome naujoje salėje. Pirkėjai ne 
visi buvo pripratę prie jos struktū
ros, ir vieniems pasisekė geriau ne
gu kitiems. Kitais metais grįšime į 
naują parapijos salę ir tikimės, kad 
mūsų visoms Toronto draugovėms 
Kaziuko mugės pelnas padidės. Pri
simindami visus šių metų įvykius, 
sveikiname visus apdovanotus 
skautus, jų tarpe naujai pakeltą į 
paskautininkės laipsnį ps. Iloną 
Tarvydienę. Buvo apdovanoti “Ram
byno” tunto DLK Vytauto draugovės 
vilkiukai ir “Šatrijos” tunto Birutės 
draugovės vyr. skautės.

Sveikiname visus naujai atvy
kusius vadovus. Taip pat dėkojame 
visiems sugrįžusiems vadovams už 
šaunų vadovavimą, o svarbiausia - 
reiškiame padėką mūsų tuntinin- 
kams ps. Rūtai Baltaduonytei-Le- 
mon ir s. Mariui Rusinui už jų ypa
tingas pastangams. Atsisveikiname 
su vadove v.s. p.sl. Remy Vanagaite 
ir linkime jai sėkmes studijose uni
versitete! Mūsų abiejų tuntų skai
čius kiekvienais metais padidėja. 
Esame ypatingai laimingi, nes LSS 
ir LSB, GVM ir AM vadovų lavini
mo stovykla persikelia į mūsų “Ro
muvos” stovyklavietę. Iki pasima
tymo 39-joje “Romuvos” stovykla
vietėje - Paparčių pakalnėje. O tik
riausiai didelė garbė yra broliams, 
nes mūsų mielas vyriausias skauti
ninkas, s.v. v.s. Romas Otto atsike
lia į Torontą.

S.v. v.sl. Darius Sonda

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 1 22 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 dol. 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 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., 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

r 7\ t
MasterCard 
k V A dggawh.

Cirrus
. \ J

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamu bilietų. Nuo vasaros kainų j 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 j kitus kraštus, pas mane pirksite už geresnę kainą.
Tūriu 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, tik paskambinkit -sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS (a) 133 Roncesvalles Avė.
.,rnci ic TORONTO, Ont. M6R 2L2MEDELIS —IMs^l Tel. 416 531 -4800

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

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE

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.

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

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I 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:rkliorys@att.net
http://www.othtc.org
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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Dr. ALDONOS UŽUPIENĖS- 

LUKIENĖS
pirmųjų mirties metinių paminėjimui, kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose, kurias atnašaus J.E. vysk. P. Baltakis, 
OFM, š.m. liepos 24, antradienį, 7 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos šventovėje Toronte.

Testamento vykdytojos

Sportas Čikagoje
Liepos 1 d. įvykusiose papil

domose specialiose futbolo 
rungtynėse tarp Lituanikos ir 
vokiečių Schwaben vyrų buvo iš
siaiškinta, kuri komanda šį ru
denį žais Metro lygos didžiojoje 
(major) grupuotėje Lietuvių vie
nuolikė Lake Willa serbų aikštėje 
nugalėjo didžiosios lygos IX 
vietos savininkus 2-1 ir sugrįžo į 
aukščiausiąją grupuotę.

Lituanikos komandos vyrai 
šį kartą visi rodė daugiau pa
stangų. Ir tai atnešė bene di
džiausią laimėjimą paskutinių 
kelerių metų laikotarpyje. Lai
mėjimas mūsiškius grąžino į di
džiąją grupuotę po 7 metų per
traukos.

Lituanika didžiojoje gru
puotėje yra buvusi 4 metus pra
ėjusio dešimtmečio pradžioje. 
O 1992-siais pasipuošė net di
džiosios lygos čempionų titulu. 
Tačiau ten įstengė išsilaikyti tik 
dvejus metus. Čia kalbama apie 
futbolo pirmenybes lauke, o sa
lės futbole Lituanika visą laiką 
rungtyniauja didžiojoje grupuo
tėje, šį pavasarį laimėjo net pri
zinę - trečiąją vietą.

Iš didžiosios grupuotės iš
krenta ne tik Schwaben, bet ir 
ukrainiečių Wings, kuri liko X- 
je vietoje. Iš I grupuotės, šalia 
Lituanicos, pakilo į didžiąją gru
puotę Pegasus.

Šia proga norisi sveikinti Li
tuanikos vyrų žaidėjus bei jų vy
riausiąjį trenerį Gediminą Jar
malavičių, kuris niekada nepra
rado vilties, kad mūsiškiai gali 
patekti į didžiąją grupuotę ir 
lauko futbolo pirmenybėse. Jis 
visada ieškojo naujų žaidėjų iš 
Lietuvos, be kurių pagalbos, ži
noma, apie žaidimą aukščiau
sioje grupuotėje nebūtų įma
noma.

Tomas Pūkštys Europoje
Čikagos apylinkėse gyve

nantis Amerikos ieties metimo 
rekordininkas ir ilgametis čem
pionas Tomas Pūkštys, neseniai 
JAV lengv. atletikos pirmeny
bėse Eugene, Oregone, užėmė 
II vietą, dabar yra išvykęs rung
tyniauti Europon. Liepos 1 d. 
mūsiškis varžėsi didelio masto 
susitikime Glasovo mieste Ško
tijoje.

Nors ir kamuojamas trau
mų, lietuvis sugebėjo patekti į 
pirmąjį šešetuką, įrankį numes- 
damas 255 pėdas ir 4 colius. Tai 
11 pėdų toliau negu jo pasiekta 
Amerikos pirmenybėse. Pir
muoju Škotijos varžybose buvo 
amerikietis, kitas JAV leng. at
letikos rinktinės narys - Breaux 
Greer, kuris pernai ir šiemet 
laimėjo JAV ieties metimo 
rungtį.

Ed. Šulaitis
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JUOZAS NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

RE244KK Wool Realty Inc.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.

115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271-7171 

(J vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS RĖMĖJAMS, KURIE SUDARĖ 

GALIMYBĘ MUSŲ ATSTOVAMS NUVYKTI Į AUSTRALIJĄ.
MUS PARĖMĖ ŠIOS ĮSTAIGOS IR ATSKIRI ASMENYS:

“Paramos” kredito kooperatyvas
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas
“Talkos” kredito kooperatyvas
Lietuvių Namai/Labdara
“Tėviškės žiburiai”
Kanados lietuvių fondas
Kanados lietuvių bendruomenė

ORTODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763“5677

Čikagos LFK “Lituanikos” vyrų futbolo ekipos, patekusios į Čikagos 
apylinkų “Metro” lygos aukščiausią grupuotę: Gediminas Jarmalavi
čius (viduryje) kartu su keliais jo komandos nariais Ntr. Ed. Šulaičio

Ilgametis Čikagos LFK “Lituanikos” pirmininkas Albertas Glavinskas 
džiaugiasi laimėta taure su veteranų komandos vadovu Don Brandoni- 
sio (kairėje) Nuotr. Ed. Šulaičio

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jūs pirksite arba parduosite namus per Kęstuti Raudį, jus galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Miles reward miles".
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Arštikaitis, dr. M. 
Langas, A.

Venskus, R 
Vasiliauskas, M. 
Kaknevičius, K. 
Saplys, R. A. 
Dalius, S. 
Mockus, L. Z. 
Stepaitis, A. H. 
Klibingaitis, S. 
Rudaitis, V. 
Stalioraitis, B. 
Puodžiūnas, A. V. 
Sablinskas, D. L. 
Pacevičius, J. 
Bernard, G. 
Raymond, H. 
Vaičiūnas, A.

Advokatas
ALG/S S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Esame labai dėkingi už Jūsų finansinę ir moralinę paramą. Labai ačiū! Atsiprašome, kad vėlavome su 
padėka. Neseniai tik pasikeitė mūsų valdyba ir daug ką dar turime susitvarkyti! Jeigu dėl mūsų klaidos 
nerastumėte savo pavardės sąraše arba negavote kvito nuo mokesčių atleidimo, prašome paskambinti 
Dariui Sondai tel. (416) 769-0671. Šių metų rėmėjams išsiųsime kvitus gruodžio mėnesį.

TARPTAUTINIAI 
SAVANORIŲ 

METAI
, JAV-bės paskelbė šiuos 2001 -sius kaip "Tarptautinius savanorių metus". Per visą 

pasaulį 77 šalys, įskaitant Lietuvą ir Kanadą, švenčia šiuos "Tarptautinius savanorių 
metus" įvairiais būdais. Savanoriai nepaprastai daug laiko paaukoja, kad savo darbais 
prisidėtų prie visų tautų gerovės. Šių ypatingų metų tikslas yra pažinti visų šalių įvairių 
bendruomenių savanorius ir įvertinti, gerbti jų dosnumą bei pasiaukojimą žmonijai. 
Lietuviškas šių metų šūkis yra "Aš galiu pakeisti pasaulį!" Mes taip pat vartojame ir kitą 
šūkį: "Jaunimas yra ateitis!" Stebėkite spaudą ir sužinosite daugiau apie šiuos ypatingus 

metus‘ Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Toronto Maironio mokyklos Motinos dienos programoje mokiniai, pasiruošę įteikti rožes mamytėms. Stovi 
mokytojos Vida Valiulienė ir Lilija Turūtaitė

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

PATYRĘS' 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.

4134 Dumas st. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje,

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601
*Galioja kai kurie apribojimai.

$^00*
For 1 parcel

■B8HS ‘Coupon valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

$1^00*
•■■OFF

mailto:kraudys@idirect.com
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TORONTO- M MONTREAL
Anapilio žinios

- Liepos 12, ketvirtadienį, pa
laidotas a.a. Stasys Gudaitis, 91 m. 
amžiaus.

- Tuoktis ruošiasi: Algis Gela- 
žauskas su Rasa Vaičiulyte.

- Liepos 15, sekmadienį, Erin- 
dale parke, Mississaugoje, įvyko 
Suvalkų krašto išeivijos lietuvių ge
gužinė. Visi džiaugėsi puikiu oru, 
sportavo ir dainavo.

- Praėjusių jubiliejinių ŠAL- 
FASS žaidynių metu gražiai pasiro
dė mūsų naujasis sporto klubas 
“Anapilis”. Dalyvavo vyrų “B” 
komanda krepšinio bei mišriose 
tinklinio rungtynėse ir pelnė net 8 
medalius stalo tenise. Moterų gru
pėje aukso medalį laimėjo Birutė 
Plučaitė-Guhl ir bronzos medalį - 
Aldona Salanka. Vyrų grupėje si
dabro medalį laimėjo Aidis Balyta, 
o bronzos - Algis Nevulis. Mišria
me dvejete sidabro medalį laimėjo 
Birutė Plučaitė-Guhl su Algiu Ne- 
vuliu, o bronzos medalį - Aidis Ba
lyta su Aldona Salanka. Vyrų dve
jete sidabro medalį laimėjo Algis 
Nevulis su Aidu Balyta. Komandi
nėse rungtynėse sidabro medalį lai
mėjo Birutė Plučaitė-Guhl su Algiu 
Nevuliu ir Aidu Balyta. Taipgi 
labai gerai pasirodė šachmatinin
kai: aukso medalį ir taurę laimėjo 
Pranas Vilkelis, o bronzos medalį - 
Romas Aiderdice.

- Tradicinės Lietuvių pamal
dos Midlande bus rugpjūčio 5, sek
madienį, Kanados kankinių šven
tovėje. Mišios - 3 v.p.p. Mišių metu 
giedos Lietuvos kankinių šventovės 
choras, o pamokslą sakys mūsų 
svečias iš Romos kun. Ričardas 
Doveika.

- Šią savaitę klebonas išvyksta 
atostogų ir grįš po trijų savaičių.

- Anapilio knygyne gauta kny
ga “Lietuviškas švietimas Šiaurės 
Amerikoje”.

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

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios laik
raštėlis. Radakcijos adresas: J. Bi
liūno gatvė 20 - 15, LT4930 Anykš
čiai, Lietuva. Aukojantiems per 
mūsų parapiją išduodami nuo vals
tybinių mokesčių atleidimo pažy
mėjimai.

- Mišios liepos 22, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10 v.r. už 
Antaniną Kančaitienę-Marcinkie- 
nę; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
liepos 21, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Benediktą Stonkų.
Išganytojo parapijos žinios

- Pamaldos kas sekmadienį 
11.15 v.r. Šv. Komunija dalinama 
kiekvieną pirmą mėnesio sekma
dienį.

- Įsigykite vėliausią lietuvišką 
Bibliją, kurią iš hebrajų (aramėjų) 
ir graikų kalbų vertė prof. dr. Algir
das Jurėnas. Šv. Raštas motinos 
kalba yra brangi dovana bet kokiai 
progai. Pirkite ir skaitykite. Kaina 
$20 JAV. Skambinkite parapijos 
klebonui kun. Alg. Žilinskui tel. 
905 270-3723.

- Geras nusistatymas teikia 
sveikatą labiau negu pilna lėkštė 
daržovių. Atleisk tam ant kurio esi 
užpykęs ir jausiesi lengvesnis negu 
plunksna. Greitai sau atleisk. Die
vas atleidžia. Žvelk į problemas 
kaip į progas. Stenkis padaryti išva
das. Pakeisk savo baimę tikėjimu ir 
ženk pirmyn. Nenusimink. Palūžusi 
širdis vėl atsigaus, jei pasitikėsi 
Dievu.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $100 - L. 
Morkūnienė; $50 - M. A. Empa- 
keriai (a.a. Michalinos Dausie- 
nės VIII mirties metinių proga).

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $50 - E. Petrus, H. Ste- 
paitis; $10 - S. Čeponienė.

Brazilijos lietuvės moterys iškilmingoje procesijoje pamaldų metu
Nuotr. A. Rudžio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias solo giedojo Indrė Vis- 
kontaitė.

- Liepos 20 d., 10 v.r. bus lai
dojami Lietuvoje mirusio a.a. My
kolo Reginos palaikai. Liepos 19 
d., 7.30 v.v. bus maldos Turner & 
Porter laidotuvių namų koplyčioje 
Bloor gatvėje. Yra mirusi a.a. Sta
nislava Gulbinskienė, kurios laido
tuvių tvarka bus paskelbta vėliau.

- Šį sekmadienį, liepos 22, pra
sideda lietuvių kilmės lietuviškai 
nekalbantiems vaikams stovykla 
“Kretingos” stovyklavietėje, Vasa- 
goje. Jų didysis laužas, į kurį kvie
čiami tėveliai ir svečiai, vyks liepos 
28 d., 7 v.v. Stovyklos adresas: 40 
Endrus Rd., New Wasaga Beach, 
ON, LOL 2P0, tel. 705 429-2788.

- Zita (Kartavičiūtė) su Stan 
Gott ir Simone (Čeponytė) su Ge
rald Harris savo šeimų ir draugų 
tarpe atšventė 25-tąją vedybinio gy
venimo sukaktį.

- Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 5-11 d.d. Ją orga
nizuoja ir žinias teikia Virginija ir 
Linas Zubrickai - 416 767-9066.

- Maldininkų kelionei į Mid- 
landą, kuri vyks rugpjūčio 5 d., 
registruotis galima parapijos rašti
nėje. Autobusas išvyks 11.45 v.r. 
nuo “Vilniaus rūmų”, 12 v. nuo pa
rapijos. Kryžiaus keliai 2.30 v.p.p., 
Mišios 3 v.p.p. Kelionės kaina $20. 
Per Mišias giedos Lietuvos kanki
nių parapijos choras, pamokslą sa
kys kun. Ričardas Doveika.

- Parapijai reikia žmogaus pri
žiūrėti patalpas ir palaikyti švarą. 
Suinteresuotus prašom skambinti į 
parapiją tel. 416 533-0621.

- Mišios sekmadienį, liepos 22: 
8 v.r. už a.a. Adolfą Kvederą; 9.15 
v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius; 10.30 v.r. už a.a. Salomėją 
Pundžiuvienę, už a.a. Joną ir Ed
vardą Stankaičius ir už Zulonų šei
mos mirusius.

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavimas

Metinis narių suvažiavimas 
šiais metais įvyks rugpjūčio 25, 
šeštadienį, 11 v.r. Anapilio pa
rodų salėje, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ontario. Šalia 
einamųjų reikalų 3.30 v.p.p. bus 
aptariamos dvi naujai išleistos 
knygos: Lietuvių tautodailės ins
titutas išeivijoje ir amerikietės 
audėjos Kati Reeder Meek pa
rengta knyga Reflection from a 
Flaxen Past for Love of Lithua
nian Weaving”. Pirmąją knygą 
aptars arch. Algimantas Tama
šauskas, antrąją - Vida Rimie
nė, Čikagos LTI pirmininkė.

Minint dail. Anastazijos Ta
mošaitienės dešimties metų 
mirties sukaktį, yra rengiama 
jos kilimų bei tapybos darbų pa
roda Kanados lietuvių muzieju
je. Meno kūriniai skolinti iš pri
vačių kolekcijų. Parodos paruo
šimu rūpinasi muziejaus direk
torė dr. Rasa Mažeikaitė. Šešta
dienį 5 v.p.p. Birutės Nagienės 
žodis - Prisimename dail. Anas
taziją Tamošaitienę, po to bus 
parodos atidarymas. Muziejuje 
taip pat bus rodomos vaizda
juostės: Spirits of an Amber Past 
ir Audinių dailė.

Nariai ir svečiai kviečiami 
gausiai atsilankyti į šį neeilinį 
renginį. Dėl platesnės informa
cijos kreiptis į Aldoną Veselkie- 
nę tel. 613-382-8448 arba Ireną 
Meiklejohn tel. 705-429-5048.

LTI valdyba
Autoaikštės vajui $100 au

kojo - B. Lunas.

A. a. Michalinos Dausienės 
aštuntų mirties metinių atmini
mui (mirusi 1993 m. liepos 18 
d.), duktė Aldona ir žentas Me
čys Empakeriai Tėviškės žibu
riams aukojo $50. Mišios už ve
lionę bus atnašaujamos liepos 
29, sekmadienį, 9.30 v.r. Lietu
vos kankinių šventovėje.

Mississaugos Anapilio jaunimo “Angeliukų” choras, giedojęs per naujojo kunigo Vyt. Staškevičiaus primicijų 
iškilmes ir gavęs jo palaiminimą Nuotr. A. Šimonėlienės

Toronto Maironio mokyklos III skyriaus mokiniai, suvaidinę scenos kūrinį Auksinė žąsis. Mokytojai - Žibutė 
Vaičiūnienė ir Saulius Simonavičius

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pasku
tinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 31 d., o poatostogi- 
nis numeris - rugpjūčio 21 d. 
Atostogų metu neveiks redakci
ja ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 14 d.

Vyriausioji KLB rinkiminė 
komisija dėkoja visoms lietuviš
koms rinkiminėms apylinkėms, 
sudariusioms rinkimines komi
sijas ir jau pradėjusioms ver
buoti kandidatus, kurie turi būti 
ne jaunesni kaip 18 metų ir su
simokėję nario mokestį. Jeigu 
apylinkėje veikia organizacijos, 
prašome iš kiekvienos organiza
cijos pasiūlyti bent 2 kandida
tus. Juos reikia pristatyti iki 
rugpjūčio 14 d. (pratęsta). Pa
reiškimus kandidatams galima 
gauti pas kiekvieną rinkiminės 
komisijos narį arba rinkiminėje 
būstinėje. Jei norime, kad ben
druomenė gerai veiktų, privalo
me ją remti ir siūlyti pajėgius 
kandidatus tą darbą atlikti.

Vyriausia rinkiminė komisija
Rinkimai į KLB Toronto 

apylinkės tarybą įvyks 2001 m. 
spalio 21 d. Toronto apylinkės 
rinkimų komisiją sudaro: Br. 
Saplys - tel. 416 622-5898, R. 
Kurienė - tel. 905 707-6510, T. 
Bražukienė - tel. 416 236-5186, 
V. Valiulienė - tel. 905 272- 
4819, A. Biškevičienė - tel. 416 
762-1497. Kandidatai į KLB To
ronto apylinkės tarybą turi pa
teikti raštišką sutikimą. Kandi
dato sutikimo formas galima 
gauti iš bet kurio komisijos na
rio. Kandidatai prašomi nesi
varžyti ir pateikti savo kandida
tūras į Toronto apylinkės tarybą 
bei dalyvauti bendruomeninėje 
veikloje. Inf.

Kanados lietuvių fondas 
paskyrė stipendijas studentams 
savo nariams po $300: D. Son- 
da, J. Baliūnas, V. Zubrickienė, 
T. Jonaitis, S. Armstrong, V. 
Petrauskas, J. Šimonėlis, G. 
Lotcheris, R. Puteris, S. Simo
navičius, S. Point, A. Jonušonis, 
E. Point, I. Čuplinskas, L. Pute
ris, R. Kaminskas, A. Kamins
kas, L. Gudinskas; ne nariams 
po $250: V. Trumpickas, V. Si
mla, A. Marijošius, P. Marijo- 
šius, A. Valevičius, V. Bučionis, 
N. Jantchuteitė, A. Ruzgytė, A. 
Šivickytė.

Labai padaugėjo prašymų iš 
įvairių lietuviškų vietovių ir Lie
tuvos. Fondas nėra pajėgus visų 
patenkinti. Nutarta skirti po 
$2,100 Kauno ir Vilniaus uni
versitetams, kad jie stipendijas 
išdalintų. Pirmumas - studijuo
jantiems lituanistiką. Inf.

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 
visose apylinkėse įvyks 

2001 m. rugsėjo 30 d.
Vadovaujantis KLB krašto tarybos rinkimų taisyklėmis, šiuo 
skelbiame KLB garbės teismo pirmininkės pavardę, adresą, 
telefono ir fakso numerį: Rūta Rudinskienė, 1610 St. 
Catherine St. W., Suite 405, Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel. 514 931-7174 Faksas 514 938-9079
F. Mockus, vyr. rinkimų komisijos pirmininkas

PAč|Ų PRISKINT0S ARBA JAU 
PARUOŠTOS PARDAVIMUI

FVXFIfX/l

AVIETES 
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

ALOYZUI RŪTAI 
už $20,000 auką

Šv. Jono lietuvių kapinėms nuoširdžią 
padėką reiškia -

Šv. Jono lietuvių kapinių komisija

0

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo — M. Barteškienė 
(savo sūnaus a.a. Kazimiero at
minimui).

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 15 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 238 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio narė L. 
Balsienė.

- Svečių knygoje pasirašė: Sla
vickai iš Lietuvos, A. Raulinaitienė 
iš Klyvlando, Ohio.

- LN valdybos posėdis įvyks 
liepos 18, trečiadienį, 7 v.v.

- Lietuvių Namai ieško vyrų 
galinčių dirbti prie salių paruošimo 
darbų, taip pat prie budėjimo. 
Skambinti į LN raštinę tel. 416 532- 
3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai $1,000 

aukojo A. Pleinys savo žmonos a.a. 
A. Pleinienės (Venskaitytės) atmi
nimui. Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W„ Toronto, ON, 
M6P 1A6.

e

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $50 aukojo - 
M. A. Empakeriai (a. a. Micha
linos Dausienės VIII mirties 
metinių proga).

A. a. Kazimiero Čiurlio at-, 
minimui Prisikėlimo parapijai 
aukojo: $50 - Petras Čiurlys, F. 
Mačiulienė; $40 - A. Mąrcis; 
$20 - A. ir D. Keršiai, L. ir V. 
Sendžikai, A. Lemežys, V. Sku- 
kauskas, S. Grizickas, A. ir R. 
Tumpa, A. ir L. S.molskiai, L. 
Strumilienė, B. Stalioraitienė, 
G. ir B. Čižikai, V. Birštonas, J. 
Vingelienė, E. Simonavičienė; 
$10 - R. Bekcrienė; $5 - V. ir J. 
Dimskiai. Aukas rinko Danutė 
Keršienė ir Monika Povilai- 
tienė.
• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?
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Atliekame visus parupsimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Sauliaus Nefo, paminklui žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę Anykš
čiuose statymo komiteto pirminin
ko, pageidavimu prieš trejus metus 
Montrealio lietuvių kredito koope
ratyve “Litas” buvo atidaryta spe
ciali sąskaita ir be didelio triukšmo 
buvo renkamos aukos. Atsirado au
kotojų, daugiausia anykštėnų - Ba
lys Čepukas, Gražina Fuksienė, 
Stasys Kėkštas, Regina Piečaitienė, 
Bronius Staškevičius, Juozas Staš
kevičius, taip pat LK Mindaugo - 
“Neringos” šaulių kuopa ir Tautos 
fondo Montrealio skyrius. Iš viso 
suaukota 760 kanadiškų dolerių. 
Tie pinigai šią vasarą parvežti į 
Anykščius ir įteikti komiteto pirmi

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 Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

>TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Vardas, pavardė............................................ .........................

Adresas....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.....................dol., auką...........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

IEŠKOME auklės penkias dienas 
savaitėje trijų metų berniukui. 
Skambinti Kristinai po 5 v.v. tel. 
905-602-9231.

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.

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.

• Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir- 
“Tėviškės žiburiams”. Kas galite, 
paremkite juos auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

SUGEDO KOMPIUTERIS? Rei- 
kia patarimo kokį kompiuterį įsi
gyti? Norite prijungti kompiuterį 
prie Internet’©? Nežinote kaip 
įdiegti reikalingą kompiuterio pro
gramą? Norite išmokti dirbti Win
dows, Word, Excel programomis? 
Mielai padėsiu. Skambinkite bet 
kuriuo laiku Mindaugui Navickui 
tel. 416 435-5379.

r^AMOGnwj Knygų rišykla
Įtįj “SAMOGITIA” 

meniškai friša 
knygas bei žurnalus

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

ninkui, kuris nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams.

Balys Kasperavičius ir Elena 
Kreišmantienė-Mažeikaitė rengiasi 
sutuoktuvėms. Aušros Vartų šven
tovėje yra paskelbtas pirmas prane
šimas.

A. a. Jonas Ladyga, 88 m. am
žiaus, mirė liepos 1 d. Kalgaryje. 
Ten liepos 3 d. ir palaidotas. Jis il
gus metus gyveno Montrealyje ir 
tik prieš keletą metų nusikėlė į Kal- 
garį - arčiau vaikų. Montrealyje 
buvo įsitraukęs į lietuvišką veiklą, 
ypač daug padėjo Aušros Vartų pa
rapijai jos steigimosi metu. Liū
di sūnus, duktė su šeima ir bičiu
liai. B.S.

LIETUVA 50c
JURĖNAS XVI a.

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobilių 
vidų nauju būdu - sausomis puto
mis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valan
das. Labai gera kokybė. Skambinti 
be.t kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

http://www.whittamoresfarm

