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Šoka jaunas, šoka senas
Dešimtosios tautinių šokių šventės vėliavos netru

kus suplevėsuos Čikagoje. Liepos 6 d. tūkstančiai stebės 
įspūdingą paradą, kuriame žygiuos šokėjai iš įvairių 
išeivijos vietovių ir iš Lietuvos.

V
ISŲ grupių - mažų ir didesnių - repeticijos baig
tos; nemažo pasiruošimo ištvermė ir kantrybė pa
rodyta. Dabar prieš žiūrovų akis: kas pakeista, 
kas išmokta, kaip atliekama? O vadinamų veteranų gru

pėms nuovargis turbūt nebedaug ką reiškia, kai galima 
“atjaunėti”, suktis šokių sūkuriuose su savo vaikais ir vai
kaičiais. Tradicija per tautinius šokius jungti įvairiaamžes 
kartas, atrodo, jau įsišaknijusi, ir tokių švenčių programos 
be senesnių būtų tarsi su trūkumais. Tai rodo daugelio 
polinkį tokiu būdu reikštis lietuviškame išeivijos gyveni
me. Ir tai tikriausiai nėra vien tik asmeniniam pasitenki
nimui, bet rodo ir atitinkamą pavyzdį jauniesiems, kad 
tautiniai šokiai yra svarbi mūsų bendros veiklos dalis. Iš 
kitos pusės, amžiaus neribojant, yra galimybė kiekvienam 
lietuvių telkiniui, kur mažiau jaunimo, siųsti savo šokėjus 
į tokias didžiąsias šventes. Ir taip tautinių šokių rateliuose 
iškyla ir mažesnės išeivijos salelės, kurios šiaip jau mažiau 
pastebimos ar apskritai mažiau veiklios. Šalia to - dar 
vienas pliusas: šokančiųjų stygiaus nėra. Taipgi gerai, kad 
nejaučiama nė vadovų stoka. Vieni jų geriau, kiti silpniau 
pasiruošę, įvairuoja jų ir amžius, bet entuziazmo ir parei
gingumo netrūksta. Niekas jų nesamdo, niekas šioje srity
je veikti neįsako. Jie laisvi apsispręsti už tą nelengvą ir su
dėtingą darbą, kurį sudaro ne vien tik tautinių šokių mo
kymas, bet ir vienetų bei grupių organizavimas, jų išlaiky
mas, išvykų rengimas. Visa tai iš jų pareikalauja labai 
daug darbo valandų, mažina ar net ir visai atima seniai 
užsitarnautą poilsį. Telieka pasakyti - garbė jiems.

T
AUTINIŲ šokių grupės, kaip apskritai į jas bežiū
rėtume, per penkiasdešimt metų išeivijos lietuvių 
gyvenime, šalia dalyvavimo savuose renginiuose, 
minėjimuose, tautinėse šventėse, atliko gana ryškų lietu

vių reprezentacijos vaidmenį - savo pasirodymais garsino 
Lietuvos vardą. To ypač reikėjo, kai išeivijos lietuviai įvai
riais būdais siekė prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo. 
Dažnoki ir masiniai grynai tautinio atspalvio išėjimai į 
plačiąją visuomenę, tos tautinių šokių šventės, į kurias 
atsilankydavo gyvenamojo krašto valdžios atstovai bei kiti 
įtakingi asmenys, negalėjo neturėti reikšmės. Dabar, Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, ir daugeliui išeivijos or
ganizacijų ieškant naujų veiklos kelių ar būdų, tautinių 
šokių grupėms turbūt mažiausiai reikia tuo rūpintis, nes
kaitant iškylančių klausimų dėl choreografijos, aprangos 
ar kitų specifinių bruožų derinimo su Lietuvos tos srities 
specialistais. O pats čionykštis jaunimas, kaip anksčiau, 
taip ir dabar patenkintas, kad gali šokti, sueiti, bendrauti, 
išvykose dalyvauti. Stebint tą šokantį lietuvišką jaunimą, 
vertinant jų pomėgius savo kilmę rodyti daugiau išoriniu 
būdu, tenka tik palinkėti stipriai laikytis drauge. Jau
nimas, išsiskirstęs kas sau, greičiausiai visai dingtų iš lie
tuviškojo gyvenimo. Todėl turi būti vertinamos ir remia
mos visos jungtys, nors jos siekiamo lietuviškumo atžvil
giu atrodytų žemiau stovinčios negu reikalaujama ar tiki
masi. Kilti aukštyn galimybių visada daugiau stovint 
drauge. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pertvarkys Kanados pensiją
Visi kanadiečiai dabar gau

davo valstybinę Kanados pensi
ją, sulaukę šešiasdešimit penke- 
rių metų amžiaus. Jiems tik rei
kėdavo nustatytą metų skaičių 
padengti Kanados pensijos 
draudos įmokas atskaitymais iš 
algos ir privalomais darboviečių 
priedais. Iš taip susidariusio 
Kanados pensijos įmokų fondo 
jas gaudavo ir nedirbančios 
žmonos, invalidai bei kiti nedar
bingi kanadiečiai.

Iš tokių įmokų augantis 
draudos išmokų fondas betgi 
nebuvo paruoštas tolimesnei 
ateičiai. Juo tik buvo padengia
mos dabartinio Kanados pensi
jos fondo mėnesinės išmokos, 
papildomos gaunamomis drau
dos įmokomis. Buvo pradėtas 
naujas registruoto pensijos tau
pymo planas (RRSP), taupyto- 
jus laikinai atleidžiantis nuo su
taupytos sumos pajamų mokes
čio iki išėjimo pensijon. Tada 
tas pajamų mokestis būna gero
kai mažesnis, busimąjį pensinin
ką skatinantis pensijai pasinau
doti valstybiniu RRSP taupymo 
planu. Deja, juo negali pasinau
doti mažiau uždirbantys ir tau
pymui lėšų neturintys kana
diečiai.

Kanados pensijos reformos 
problemas birželio 18 d. svarstė 
jos finansų ministeris P. Marti
nas, su provincijų finansų minis- 
teriais posėdžiavęs N. Brunswi- 

cko Frederictone. Jie nuogąs
tauja, kad pastaraisiais metais 
sparčiai auga pensininkų gretos. 
Prie pensininkų amžiaus artėja 
po II D karo gimusi kanadiečių 
karta. Jai 2010-15 jau nepakaks 
dabartinių lėšų Kanados pensi
jos fonde. Be to, reikės padidin
ti ir pačią Kanados pensiją. Mat 
dabartinėmis draudos įmoko
mis, lygiai pasidalytomis tarp 
darbdavio ir darbininko, paden
giama tik 5,6% metinio uždar
bio, apimančio pajamas nuo 
3.500 dolerių iki 35.400.

Finansų ministerial svarstė 
Kanados pensijos draudos įmo
kų padidinimą 14% iki 2025 m. 
Tačiau buvo nutarta, kad Kana
dos pensijos draudai užtektų ir 
įmokų padidinimo 12%, jeigu 
būtų sumažintos draudos išmo
kos. Visi ministerial betgi nuta
rė, kad draudos išmokų negali
ma mažinti, dabartiniams Kana
dos pensijos gavėjams. Jiems 
turi būti laikomasi ligšiolinio 
Kanados pensijos plano. Buvo 
kalbėta ir apie Kanados pensi
jos draudos dabar duodamą 
pusketvirto tūkstančio dolerių 
sumą mirusio pensininko laido
tuvėms. Tačiau nebuvo nutarta 
atsisakyti šios vienkartinės pa
ramos. Daugeliui finansų minis- 
terių atrodė, kad lėšų galėtų su
taupyti vėlesnis išėjimo pensijon 
amžius. Esą Kanados pensijai

(Nukelta į 8-tą psl.)

Dainų ir tautinių šokių šventėje Vilniaus “Žalgirio” stadione 1994 metais rikiuojasi šokėjai. Šiemet (1996) 
liepos 6 dienų taip pat šauniai rikiuosis išeivijos tautinių šokių grupės Čikagoje Nuotr. Alf. Laučkos

Rinkimai, lemiantys ateitį
Politinės problemos, susijusios su prezidentiniais rinkimais Rusijoje ir Amerikoje. 

Prie jų jungiasi ir busimieji Kinijos vadovybės pasikeitimai. Tai pasaulio likimą 
lemiantys Įvykiai, į kuriuos gana originaliai žvelgia “Economist” žurnalas

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
JAV prezidento rinkimai 

padės suprasti, ar JAV nori va
dovauti tarptautinei politikai, ar 
tik stebėti eigą iš šalies.

Rusijos prezidento rinkimai 
parodys, ar daug laiko reiks 
naujajai Rusijai tapti jėga tarp
tautinėje arenoje ir kokį vaid
menį ji tada atliks. Šie metai 
privers ir Kiniją nuspręsti, kur ji 
eis po esamo valdovo mirties. 
Iki 1996 m. pabaigos, “Econo
mist” žurnalo teigimu, pasaulis 
gaus pirmuosius išankstinius at
sakymus į šiuos klausimus ir 
įgalins tiksliau numatyti ateitį.

“Economist” nuomone, gali 
atsitikti, kad per pirmąjį rinki
mų ratą, birželio mėnesį penki 
Rusijos kandidatai gaus po 10- 
15% balsų. Per antrąjį ratą gali
ma atkakli dviejų pirmojo rato 
nugalėtojų kova. Panašiai ir įvy
ko - Jelcinas gavo 35%, Ziuga
novas - 32%, Lebedis - 15%. 
Taigi liepos mėnesį įvyks kova 
tarp dviejų pirmųjų.

Jeigu bus perrinktas Jelci
nas, mėginimai pertvarkyti Ru
sijos ekonomiką veikiausiai pa
gyvės netrukus po rinkimų. Ži
noma, jeigu manysime, kad li
beralius reformatorius iš vyriau
sybės jis išvaikė tik rinkiminės 
taktikos sumetimais.

Jeigu nugalės Žiuganovas, 
biudžeto deficitas ir infliacija 
neabejotinai padidės, o reformų 
kelias bus ilgesnis ir duobė- 
tesnis.

Jelcino pergalė reikš, kad 
Rusija bus pakankamai pastovi 
ekonomiškai ir politiškai, o tai 
leis vykdyti nuoseklią užsienio 
politiką gal net per artimiausius 
dešimt metų. Žiuganovo perga
lė visus lūkesčius gali atidėti 
dvigubai ilgesniam laikui.

Jeigu Vakarai nori turėti 
šiek tiek palankią Rusiją, turi 
norėti Jelcino pergalės (ir kartu 

slopinti savo susijaudinimą, kurį 
kelia tokio fakto suvokimas: juo 
greičiau prasidės Rusijos eko
nominis augimas, tuo greičiau 
Rusijos armija gaus naujų gink
lų, kurių ji dabar garsiai reika
lauja).

Jelcino Rusija tikrai mažiau 
ginčysis su Vakarais negu Žiu
ganovo Rusija. Naujojo nacio
nalizmo Jelcino atmaina bus ra
mesnė negu Žiuganovo. Ką^ tik 
buvusiais komunistais tapę Žiu
ganovo žmonės turi didesnį 
pagrindą įsivelti į peštynes negu 
jelcinininkai, nes komunizmo 
žlugimas sudavė jiems skaudes- 
nį smūgį. Jie dar lėčiau suvokia, 
kaip veikia laisvosios rinkos de
mokratija. Jie nepritaria Jelcino 
nuomonei, kad sėkmingai Rusi
jos ekonomikos plėtrai reikalin
gi palyginti geri santykiai su Va
karais.

Sudėkite visa tai ir suprasi
te, kodėl birželio mėnesio rinki
mų rezultatai turi tokią pat 
reikšmę nerusams, kaip ir ru
sams. Atsakymų į 1996 m. klau
simus duomenų gali būti nepa
prastai daug. Dar labiau viską 
apsunkina laiko skirtumas: atsa
kymai dėl JAV ir Rusijos gali 
paaiškėti 1996 m. pabaigoje. 
Padėtis Kinijoje gali nepaaiškė

ti iki naujojo šimtmečio pra
džios. Jeigu Kinija pasirinks 
kraštutinį nacionalistinį kelią, 
tai po dabartinio vado mirties ji 
panorės tapti pasauline super
valstybe, šaltakraujiškai vykdan
čia savo planus ir nesirūpinan
čia, ką apie tai mano kiti. Tada 
ji beveik neišvengiamai susidurs 
su Rusija.

Prieš 140 metų rusai atėmė 
iš Kinijos 400.000 kv. mylių teri
toriją ir Kinija to nepamiršo. Ji 
žino, kad kol Rusijos ekonomi
koje vyrauja chaosas, tol ji bus 
pažeidžiama. O šis chaosas gali 
ir toliau siausti, jeigu rinkimus 

laimės Žiuganovas. O jeigu ru
sai sukels Vidurio Azijos mu
sulmonų nepasitenkinimą, tai 
garantuos Kinijai parankų są
jungininką Rusijos pietuose.

Tokia Kinijos ir Rusijos 
konfrontacija būtų naudinga 
Europai ir JAV. Išgąsdintai Ru
sijai neabejotinai prireiktų Va
karų pagalbos, todėl ji imtųsi 
elgtis taip, kad Vakarai būtų ja 
patenkinti. Negalima užmiršti, 
kad Kinijoje vis dar viešpatauja 
diktatūra, o Rusijoje demokra
tija tebėra vystykluose.

Problema bus daug sudėtin
gesnė, jeigu Kremliuje sėdės ar
ba komunistas, arba kraštutinis 
nacionalistas. Toks žmogus daug 
šiurkščiau negu Jelcinas mėgins 
įtvirtinti Maskvos valdžią Vidu
rio Azijoje. O tai gali sukelti 
dar vieną musulmonų neapy
kantą visiems netikėliams. Jis 
dar atviriau sieks atkurti Nepri
klausomų valstybių sandraugą 
kaip privatų Rusijos klubą. Tai 
mirtinai išgąsdins Baltijos šalis, 
gal Armėniją ir Gruziją bei 
Ukrainą. Jis reikalaus, kad Rytų 
Europos šalys (kai kurias jų val
do buvę komunistai) laikytų sa
ve ir Vakarų ir Rusijos dalimi. 
Tad Vakarų politikams proble
mų bus nemažai.

Naujajai Amerikai veikiau
siai prireiks organizuoti didesnę 
Atlanto sąjungą. Europos Są
junga gėdingai delsia, negalėda
ma nuspręsti, kaip ir kada ji 
plėsis, priims naujas demokrati
nes Rytų ir Vidurio Europos ša
lis. Dvidešimt pirmasis šimtme
tis eis vieningu keliu, jeigu viso 
pasaulio demokratinės šalys lai
kysis drauge. Blogiausia bus, 
jeigu jos elgsis priešingai.

Nedaug buvo žmonijos is
torijoje metų, teikiančių tiek 
daug žadančių galimybių ir kar
tu keliančių tiek daug pavojų, 
kaip šie 1996-ticji metai.

Posėdžiavo Baltijos 
ministerių taryba

Vilniuje birželio 16 d. įvyko 
Baltijos kraštų ministerių tary
bos (BMT) posėdis, kuriame 
buvo pasirašyta laisvosios pre
kybos žemės ūkio gaminių su
tartis, pagal kurią vietinei gamy
bai nebus taikomi importo ta
rifai, praneša “Respublika”. Su
tartis, kuri turėtų įsigalioti spa
lio 1 d., turės būti patvirtinta 
Baltijos kraštų seimų. Tikimasi, 
kad ji padės plėsti konkurenciją 
ir sumažinti maisto kainas. Taip 
pat buvo pasiūlyta kurti bendrą 
muitų sąjungą, norint paleng
vinti stojimą j Europos sąjungą.

Susitikime taip pat buvo 
kalbama apie tranzito proble
mas, aptarti bendri veiksmai 
tiesiant kelią “Via Baltica”, ku
riam jau parengta finansavimo 
schema. Planuojama tiesti euro
pinio pločio “Rail Baltica” gele
žinkelį nuo Lenkijos sienos iki 
Kauno, o Kaune bus remontuo
jamas krovinių skirstymo centras.

Estijos iniciatyva buvo įsteig
ta kontrolieriaus institucija, į 
kurią dėl pasienio problemų ga
li kreiptis visų trijų valstybių ve
žėjai bei verslininkai.

Buvo pasirašytas bendras 
pareiškimas, reiškiantis susirū
pinimą dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties (CFE) per
žiūrėjimo, po kurio prie Baltijos 
kraštų sienų Rusijai leista turėti 
nebe 180, o 600 tankų ir šarvuo
čių. JAV ir Europos valstybės 
kviečiamos dar kartą patvirtinti 
politinę paramą ir didinti tech
ninę pagalbą Baltijos kraštams 
stengiantis įsijungti į ŠAS ir ES.

Lankėsi Švedijos 
vyriausybės vadovas

BNS praneša, kad susitiki
me su Lietuvos ministerių pir
mininku Mindaugu Stankevi
čium birželio 14 d. Vilniuje, 
Švedijos ministeris pirmininkas 
Goran Persson teigiamai įverti
no Lietuvos pastangas maži
nant nelegalią migraciją ir paža
dėjo Lietuvai skirti dar 1 milijo
ną Švedijos kronų ($148,000) 
įgyvendinti įstatymus dėl pabė
gėlių. Jau anksčiau buvo skirti 2 
milijonai kronų, kurių beveik 
pusė buvo panaudota pabėgėlių 
stovyklos įrengimui Rukloje.

Svečiai iš Lenkijos
ELTOS žiniomis, Lietuvoje 

lankėsi Lenkijos seimo gynybos 
komiteto nariai, kurie susitiko 
su krašto apsaugos ministerių 
Linu Linkevičium birželio 18 d. 
Jie aptarė per Lenkiją planuo
jamą tiesti greitkelį, kuris su
jungtų Karaliaučiaus kraštą ir 
Gudiją. Buvo kalbėta apie JAV 
pateiktą regioninės oro erdvės 
kontrolės projektą, kuriame 
kartu su kitomis valstybėmis da
lyvauja ir Lenkija bei Lietuva, 
būsimo karinio junginio svarbą 
bei Lietuvos galimą dalyvavimą 
trišaliuose Lenkijos, Vokietijos 
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Šeimininkai jautė didelį svečių susidomėjimą Lietuva

ir Danijos projektuose. Delega
cija susitiko su Lietuvos kariuo
menės vadu generolu Jonu 
Andriškevičium, seimo pirmi
ninku Česlovu Juršėnu bei sau
gumo komiteto ir Lietuvos- 
Lenkijos tarpparlamentarinės 
grupės nariais.

Nusikaltimų statistika
BNS skelbimu, Lietuvos po

licijos vyr. komisaras Visvaldas 
Pačkauskas birželio 10 d. pra
nešė, kad pirmuose penkiuose 
š.m. mėnesiuose Lietuvoje buvo 
užregistruota 26,735 nusikalti
mų, arba 4.5% daugiau, negu 
tuo pačiu laikotarpiu pernai. 
Maždaug du trečdaliai nusikal
timų buvo vagystės, bet jų skai
čius nukritęs 4.6% nuo 1995 m. 
Daiktų vogimas iš automobilių 
pakilo 112%, bet jų vogimas 
kritęs 16.8%. Policijos išaiškin
tų nusikaltimų skaičius pakilo 
3.5%, iki 42.9%.

Lietuva stojo į EPPO
“Lietuvos rytas” (nr. 136) 

skelbia, kad Europos prekybos 
plėtojimo organizacija (EPPO) 
38-oje sesijoje priėmė į nares 
Lietuvos eksporto plėtojimo 
agentūrą. EPPO-jc dalyvauja 29 
prekybos plėtojimo organizaci
jos iš 25 Europos valstybių. Iš 
Europos prekybos plėtojimo or
ganizacijos galima tikėtis meto
dinės pagalbos, rengiant savo 
agentūros darbuotojus, įmonių 
eksporto vadybininkus, ir gauti 
naudingos informacijos.

Kils šildymo kainos

Kaip praneša ELTA birže
lio 18 d., Lietuvos vyriausybė 
patvirtino naujas šilumos ener
gijos kainas bei kompensavimo 
tvarką nepasiturinčioms šei
moms. Nuo liepos 1 d. gyvento
jams kilovatvalandė energijos 
karštam vandeniui šildyti kai
nuos 8.94 cento (buvo 7.15 et.). 
Tai yra 25% pakėlimas, nuo šil
dymo sezono pradžios tiek pat 
kils šildymas. Įmonėms, organi
zacijoms ir kitiems vartotojams 
kaina bus 8.13 cento (buvo 6.5 
et.). Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos duomenimis, 
kompensacijas už šilumą reikės 
mokėti 20% gyventojų, kainuos 
110 milijonų litų.

Gamtosaugos bendradarbiavimas 
su Švedija

Kaune birželio 10 d. buvo 
pasirašyta bendrovės “Kauno 
vandenys” ir Stockholmo van
dens bendrovės sutartis dėl van
dens ir aplinkos apsaugos bend
radarbiavimo, praneša “Lietu
vos rytas” (nr.136).

Švedija įsipareigojo per 4 
metus skirti 8 milijonus litų nu
tekamojo vandens įrenginių sta
tybos Marvelėje darbams ir in
vesticiniam projektui, pagal ku
rį bendrovė “Kauno vandenys” 
bus modernizuojama. RSJ
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<S> RELIGINIAME GYYEMME
Kauno arkivyskupo Sigito 

Tamkevičiaus ingresas, sujungtas 
su Lietuvos Katalikų Bendrijos 
provincijos 70 metų sukakties mi
nėjimu, įvyko gegužės 19 d. Kau
no arkikatedroje bazilikoje. Iškil
mėse dalyvavo apaštalinis nunci
jus arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia, kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vilniaus arkivysku
pas Audrys J. Bačkis, visi kiti 
Lietuvos vyskupai, ev. liuteronų 
vysk. Kalvanas, kitų konfesijų at
stovai, daug kunigų, vienuolių, 
visuomeninių bei politinių orga
nizacijų atstovų. Į iškilmes atvy
ko LR prez. Algirdas Brazauskas, 
ministerial Linas Linkevičius ir 
Vladas Domarkas, opozicijos va
dovas Vytautas Landsbergis, 
krikščionių demokratų partijos 
pirm. Algirdas Saudargas, VDU 
rektorius Bronius Vaškelis, daug 
kitų miesto ir apskrities valdžios 
pareigūnų.

Apaštalų Sosto nuncijus arki
vyskupas J. M. Garcia savo svei
kinimo žodyje pabrėžė vienybės 
svarbą, nuo kurios priklausanti 
tautos moralinė darna. Kardino
las Vincentas Sladkevičius primi
nė laikus, kai “žlugo bolševikinė 
imperija”, kai atsirado “viltis, kad 
diktatūra niekad nesugrįš. Tuo
met Šventasis Tėvas mums, Lie
tuvos vyskupams, kalbėjo, kad tai 
yra Dievo gailestingumo stebuk
las”. Būta ir kitų palaimingų įvy
kių. Kardinolas pasidžiaugė, kad 
tas stebuklas dar tęsiasi, kai “nau
jas, energingas, sumanus” vysku
pas perima “tokias reikšmingas 
Kauno arkivyskupijos vadovo pa
reigas”. Toliau kardinolas dėkojo 
Dievui, kad į arkivyskupijos sostą 
pakvietė “taip man artimą asme
nį”. Jis priminė, kad naujasis arki
vyskupas S. Tamkevičius buvęs jo 
mokinys kunigų seminarijoje, vė
liau “bendravome... kai kūrėme 
‘Kroniką’, kartu buvome ‘Kro
nikos’ krikštatėviais”. Kardinolas 
sakė norįs atsiprašyti “visų vysku
pų, kunigų, brangių tikinčiųjų”, 
nes “nesugebėjau savo pareigų ei
ti taip, kaip privalėjau, kaip Šven
tasis Tėvas troško ir norėjo, gal
būt todėl, kad 25 metus nuo pat 
mano konsekracijos dienos man 
nebuvo leista eiti pareigų”. O 
vėliau “kai pradėjau eiti šias pa
reigas, buvau senstelėjęs, nebega

Senosios Varėnos naujoji Šv. Mykolo Arkangelo šventovė Ntr. Alf. Laučkos

lėjau parodyti tokios energijos”...
Arkivyskupas S. Tamkevičius 

savo pamoksle pastebėjo, kad da
bartinis atgimimas esąs skausmin
gas, kai kurie net klaidose ir nuo
dėmėse gali matyti pažangą ir iš
ganymą. Pareiškė: “Noriu, kad 
ne tik man, bet ir visiems kuni
gams bei tikintiesiems rūpėtų tie 
žmonės, kurie šiandien yra nu
stumti į gyvenimo pakraštį ir ne
turi elementarių gyvenimo sąly
gų”. Tvirtino kad “esu giliai įsiti
kinęs, kad šiuo metu reikia susi
laikyti nuo nebūtinų bažnyčių sta
tybų ir jų puošimų, o sutaupytas 
lėšas skirti karitatyvinei ir sociali
nei Bažnyčios veiklai (...) geriau 
šiuo sunkiu Lietuvai laikotarpiu 
melsimės mokyklų salėse, bet 
kartu mokysimės vieni kitiems 
padėti”...

Popiet kunigų seminarijos sa
lėje įvyko Lietuvos K. B. provin
cijos 70 metų sukakties minėji
mas. Pranešimus skaitė arkivys
kupas S. Tamkevičius, Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provinciolas kun. 
J. Boruta, SJ, prof. kun. A. Liui- 
ma, SJ, istorikė G. Gustaitė. Prof, 
kun. A. Liuima, SJ, Kat. Bend
rijos kaip mistinio Kristaus Kūno 
įvaizdžio prasmę; kun. J. Boruta, 
SJ, apžvelgė K. B. provincijos rai
dą nuo Mindaugo laikų. G. Gus
taitė nagrinėjo pal. arkivyskupo J. 
Matulaičio įnašą steigiant provin
ciją 1926 m. Dabartinę būklę ir 
artimiausius uždavinius aptarė ar
kivyskupas S. Tamkevičius.

Švenčiant arkivyskupijos jauni
mo dieną, Vilniuje gegužės 25 d. 
apie 20 jaunuolių iš įvairių para
pijų susitiko su arkivyskupu A. J. 
Bačkiu Alumnato salėje, kur arki
vyskupas atsakinėjo į katalikiškų 
organizacijų vadovų klausimus. 
Jis nurodė sritis, kurioms turėtų 
būti teikiama pirmenybė vykdant 
Kat. Bendrijos uždavinius. Tai 
katechizacija, kunigų rengimas, 
šeimos problemos ir pasauliečių 
vadovų ugdymas. Arkivyskupas 
taipgi pareiškė, kad Lietuvos jau
nimui trūksta pasitikėjimo ir ini
ciatyvos, reikėtų labiau įsiparei
goti veiklai. Kvietė rengtis 2000 
metų sukakčiai, atlikti popiežiaus 
siūlomą sąžinės sąskaitą. Vėliau 
įvairi programa vyko Alumnato 
kieme; diena baigta Bernardinų 
šventovėje Mišiomis ir naktine 
adoracija.

laip atrodo Zarasai iš tolo. Medžiais apaugusiame mieste matyti tiktai šventovės bokštai Nuotr. G. Kurpio

A+A
PRANUI VINDAŠIUI 

mirus Amerikoje,
jo sesutei ZITAI SAKALIENEI ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

Istorija negali sakyti netiesos
Lietuvių-žydų santykiai, praeityje plačiai gvildenti išeivijos spaudoje, dabar 

keliami ir Lietuvoje, kur susiduria ypač dvi skirtingos pažiūros

A+A
PRANUI VINDAŠIUI 

mirus JAV-bėse,
sesutę ZITĄ SAKALIENĘ, jos šeimą bei visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame -

Aldona Cerškienė 
Helena Kairienė

DR. VIKTORAS BAŠKYS, 
Šiauliai

1990 m. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, atsirado to
kių socialinių problemų, kurių 
lyg ir nebuvo sovietinėje Lietu
voje: rusakalbių, Lietuvos len
kų, “žydšaudžių” ir kitų proble
mų. Mat anksčiau buvo viskas 
savo vietoje, visi taškai ir kable
liai padėti ten, kur reikia: rusa
kalbiai nebuvo skriaudžiami, jų 
kalba gerbiama; lietuviai net 
va.ikų darželyje mokomi kalbėti 
rusiškai; lenkai, patenkinti so
vietine valdžia, nereikalavo au
tonomijos, o “žydšaudžius” kar
tais prisimindavo koks nors 
laikraštis, atvažiuodavo iš Ame
rikos teisininkas patyrinėti besi
slapstančių nusikaltėlių bylų ir 
tuo viskas užsibaigdavo. Vizen- 
talio centro atstovai nevažinėjo 
į Vilnių, nėjo į KGB archyvus 
tirti “žydšaudžių” bylų.

Po 1990 m. kovo 11d. vis
kas pasikeitė: rusakalbiai pasi
juto skriaudžiami, lenkai ėmė 
reikalauti autonomijos, užsienio 
spaudoje plūstelėjo straipsnių, 
kaltinančių Lietuvą žydų naiki
nimu II pasaulinio karo metais, 
į Vilnių pradėjo važinėti Izra
elio valdžios atstovai, Vizenta- 
lio centro žmonės, kurie vis 
kažką tiria, kažko ieško. Tuo 
klausimu čia organizuojamos 
konferencijos. Kaltinama lietu
vių tauta žydų naikinimu II 
pasaulinio karo metais.

Lietuvoje daug rašyta ir kal
bėta apie žydus ir “žydšau
džius”. Tai suprantama, ši skau
di tema niekada nebus galutinai 
išsemta. Niekada nebus per
daug straipsnių, mokslinių dar
bų, monografijų apie žydų ir lie
tuvių naikinimą. Šie baisūs įvy
kiai - nekaltų žydų šaudymas ir 
lietuvių trėmimas į Sibirą bei jų 
kankinimas sovietiniuose kalėji
muose amžiams įeis į žydų ir 
lietuvių tautų istoriją, primins 
ateinančioms kartoms ir visam 
pasauliui mūsų kančias. Žmo
nės turi viską daryti, kad tai 
niekada nepasikartotų.

Lietuvos spaudoje pasiro
džiusiuose straipsniuose šia te
ma dažnai rašoma, kad vieni 
lietuviai šaudė žydus, kiti gelbė
jo; įrodinėjama, kad žydai Lie
tuvoje su džiaugsmu sutiko so
vietinę armiją - išlaisvintoją, 
daugelis jų buvo komunistai, 
enkavedistai, žiauriai kankino 
lietuvius kalėjimuose ir todėl 
lietuviai jiems keršijo. Kaltina
ma lietuvių inteligentija, prieš 
pat karą ir karo metu skleidusi 
antisemitinę propagandą spau
doje, kur lietuviai buvo ragina
mi kovoti su žydais. Neva tai ir 
paskatinę kai kuriuos lietuvius 
naikinti žydus.

Žinoma, tuose samprotavi
muose yra dalis tiesos, tačiau jie 
nepaaiškina įvykių esmės, neat
skleidžia tos baisiosios tragedi
jos pagrindų. Neturi pagrindo ir 
Tomo Venclovos įrodinėjimai, 
kad 1941 m. birželio mėnesio 
sukilimas turėjęs antisemitinį 
pobūdį; nepadaro teisingų išva
dų ir istorikas L. Truska (“Lie
tuvos aidas” 1996.01.05, nr. 3).

1993 m. spalio 11-16 d. vy
kusios tarptautinės konferenci
jos, skirtos Vilniaus geto sunai
kinimo 50-mečiui, išleista nese
niai Vilniuje pranešimų medžia
ga rodo, kad kai kurie praneši
mų autoriai iškraipo faktus, 
galbūt norėdami atkeršyti Lie
tuvai ir lietuviams, o gal nežino
dami įvykių esmės:

L Pirmiausia visada reikėtų 

žinoti, kad Lietuva nuo 1941 m. 
birželio 21 d. iki karo Lietuvoje 
pabaigos buvo vokiečių nacių 
okupuota, neturėjo savo valsty
bės nei vyriausybės, kuri būtų 
galėjusi sudrausti nusikaltėlius, 
sustabdyti žydų'naikinimą (juk 
nepriklausomoje tokių dalykų 
nebuvo). Laikinoji Lietuvos vy
riausybė, vadovaujama J. Amb
razevičiaus trumpai veikusi ir 
nesulaukusi vokiečių pripažini
mo, turėjo pasitraukti. Jos vie
toje vokiečių sudaryta tarėjų va
dovybė buvo jų nurodymų vyk
dytoja. Ji neturėjo nei valios, 
nei galios. Todėl šiandien nega
lime smerkti P. Kubiliūno gene
ralinių tarėjų už antisemitinius 
“Žydų padėties nuostatus”, už 
žydų naikinimo nestabdymą. Jie 
privalėjo vykdyti nacių nurody
mus, jei nenorėjo atsidurti Štut
hofe.

2. Gestapui ir atitinkamiems 
vokiečių kariuomenės dali
niams, karo metu dirbusiems 
Lietuvoje (o gal ir kitur), buvo 
griežtai įsakyta naikinti žydus 
vietinių gyventojų rankomis, 
kurstyti antisemitines nuotaikas 
gyventojų tarpę. Tai ne kartą 
pabrėžė Laisvosios Europos 
radijas, tačiau to nepabrėžė mū
sų laisvos Lietuvos spauda, ra
dijas ir televizija. Jei Lietuvoje 
buvo daugiausia sušaudyta žy
dų, tai rodo ne lietuvių “žydšau
džių”, bet Vokietijos nacių, ne
norėjusių eiti į frontą, didelį ak
tyvumą. Jei šiandien Vakaruose 
daug kur kalbama ir rašoma, 
kad lietuviai naikino žydus II 
pasaulinio karo metu, tai rodo 
didelį vokiečių nacių uolumą ir 
profesionalumą, karo metu vyk
dant jų vadų iš Berlyno nuro
dymus - naikinti žydus lietuvių 
rankomis.

Lietuvoje vokiečių naciams 
nebuvo sunku vykdyti viršininkų 
įsakymo: norinčių šaudyti žydus 
ir pasiplėšti jų turto atsirado 
nemažai. Tačiau^ Izraelio kne- 
seto pirmininkas Šilanskis nega
lėjo nematyti, kas stovėjo už jį 
varančių į getą lietuvių pečių. 
(Šiauliuose jis kalbėjo, kad varė 
į getą ir šaudė lietuviai).

3. Kas buvo tie “žydšau
džiai”? Šį kruviną darbą atliko 
menko intelekto, žemos mora
lės, nedori žmonės, kuriems 
vargu ar turėjo įtakos per Lietu
vos spaudą skleidžiama vokie
čių antisemitinė propaganda 

PADĖKA
A+A

JURGIUI MAŽULAIČIUI
iškeliavus amžinybėn 1996 m. birželio 8 d.,

nuoširdžiai dėkoju kun. L. Januškai, OFM, už Rožinio 
maldas laidotuvių kopyčioje, Mišias laidotuvių dieną ir 
palydėjimą į kapines. Ačiū L. Marcinkutei už giedojimą ir 
vargonavimą Mišių metu, visiems draugams ir artimie
siems už dalyvavimą laidotuvėse, aukas Mišioms, “Pagal
bai Lietuvos vaikams”, Tėvynės sąjungai ir Kanados lie
tuvių fondui.

Dėkoju karsto nešėjams, Tėvynės sąjungos na
riams, ir A. Gedriui už jautrų atsisveikinimo žodį kapinė
se Tėvynės sąjungos vardu. Ačiū už gėles ir visus patarna
vimus visiems, kurie mane stiprino liūdesio valandomis.

Labai dėkinga p.p. Mačiams už pietų paruošimą 
ir malonų aptarnavimą, visoms ponioms už pyragus ir pa
galbą laidotuvių metu. Jūsų nuoširdumas lydės mane 
visada.

Su dėkingumu -
Elena Mažulaitienė

__________

(taip tvirtino L. Truska), nes 
dauguma jų visai neskaitė laik
raščių nei Berlyno proklamaci
jų, raginančių naikinti žydus. 
Jiems svarbu buvo šaudyti, o ką 
- žydą, lenką, rusą ar lietuvį -- 
nesvarbu. Ano meto sąlygomis 
tokių žmonių galėjo būti kiek
vienoje, net ir labai civilizuotoje 
tautoje. Žinoma, jų tarpe buvo 
vienas kitas lietuvis, užsidegęs 
nacionalsocializmo idėjomis 
Hitleriui kurti “naująją” Euro
pą. Jie bendradarbiavo su oku
pantais.

Kai kurie jauni Lietuvos vy
rai karo audrų sūkuryje netikė
tai pakliuvo į nacių žabangas ir 
buvo priversti dirbti tą kruviną 
darbą ne savo noru. Pavyzdžiui, 
vokiečiai okupavę Lietuvą, visus 
Lietuvos karinius dalinius pa
vertė policijos arba savisaugos 
batalionais. Daugelis tų bata
lionų karių buvo panaudoti Ry
tų fronte arba pagalbiniams 
darbams pafrontėje. Tačiau kai 
kurie iš jų buvo skirti žydų šau
dymui Baltarusijoje ir kitur, taip 
kaip Lietuvoje padėjo žydus 
naikinti ukrainiečiai, rusai, estai 
ir kiti.

Tvirtinti, kad žydų naikini
mui Lietuvoje turėjo didžiau
sios įtakos anuo metu vyravu
sios antisemitinės nuotaikos, 
nėra pagrindo, nes, pirma, nie
kas tų įtakų netyrė, todėl taip 
pat galima tvirtinti, kad Lietu
voje nebuvo antisemitinių nuo
taikų; antra, tada visi drebėjo 
dėl savo kailio. Daugelis ano 
meto lietuvių buvo katalikai, 
laikėsi Dievo įsakymo “nežu
dyk”. Jie negalėjo būti “žydšau
džiais”.

Šio juodo darbo negalėjo 
imtis Lietuvos inteligentija, 
mokslo ir meno žmonės. Visi jie 
su širdgėla žiūrėjo j žydų kan
čias, bet negalėjo jiems padėti, 
tylėjo dantis sukandę, bijojo, 
nes ėjo kalbos, kad šiandien 
šaudo žydus, o rytoj - lietuvius. 
Todėl E. Zuroffo įrodinėjimas, 
kad visi lietuviai susitepę žydų 
krauju, yra lietuvių tautos 
šmeižtas ir jos suniekinimas, 
siekiant atkeršyti visai tautai už 
saujelę išsigimėlių, kurie tikrai 
yra nusipelnę didžiausios 
bausmės.

4. Kokie buvo lietuvių ir 
žydų santykiai nepriklausomoje 
Lietuvoje? Lietuvių ir žydų ne
siejo dideli asmeninės draugys- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

A+A
IZIDORIUI LUKOŠIUI

mirus Lietuvoje,
jo broliui PETRUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

A+A
PETRUI ABROMAVIČIUI 

amžinuosius namus pasiekus,
dukrą RITĄ VILIENĘ, buvusią “Pašvaistės” chorvedę, 
jos motiną ir šeimą, brolį, seserį ir jų šeimas, gimines, 
velionės netektyje nuoširdžiai užjaučia -

Kanados Londono lietuvių choro “Pašvaistė” nariai

PADĖKA
A+A

LEOKADIJA BUDRECKIENĖ
iškeliavo amžinybėn 1996 m. balandžio 7 d.

Nuoširdžiai dėkojam klebonui kun. J. Staškui už 
Rožinio maldas laidotuvių namuose. Mišias ir palydėjimą 
į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdi padėka Valdui Ramanauskui už vargo
navimą, visiems giminėms, karsto nešėjams, draugams ir 
pažįstamiems, pareiškusiems užuojautas žodžiu ir raštu. 
Ačiū už gėles, užprašytas Mišias, aukas “Tremtinių grįži
mo fondui” ir “Vaiko tėviškės namams”; J. Gurklienei už 
paruoštus laidotuvių pietus, ponioms už pyragus ir vi
siems, kurie prisidėjo prie atsisveikinimo su mūsų 
mamyte.

Dukros - Leokadija, Stasė ir jų šeimos

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS, TĖVAS IR SENELIS 

a. a. STASYS RAKŠTYS
mirė 1996 m. balandžio 2 d. Palaidotas Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už 
maldas laidotuvių koplyčioje, Mišias šventovėje ir palydė
jimą į kapines. Dėkojame Grimsby, Ont. ligoninės kape
lionui už suteiktą paskutinį patepimą. Ačiū dukraitei 
Karolinai už skaitinius gedulinių Mišių metu, L. Marcin
kutei už giesmes šventovėje.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, Juozui Rickui, 
Gediminui Skaisčiui, Leonui Klevui, Motiejui Jonikui, 
Juozui Ašmenavičiui, Marijui Gudinskui ir jo sūnui, pa
tarnavusiam per Mišias. Nuoširdi padėka Juozui Krišto
laičiui už atsisveikinimą kapinėse, Povilui Kanopai už pa
reikštas mums užuojautas šaulių vardu, dukraitei Karoli
nai už atsisveikinimą kapinėse su savo mylimu seneliu. 
Ačiū už gėles, kurios puošė velionies karstą.

Nuoširdi padėka už daugybę užprašytų Mišių 
(dvejos gregorinės), prisiųstas užuojautų korteles. Dėko
jame visiems aukojusiems Kanados lietuvių fondui, Tėvy
nės sąjungos Kanados skyriui, fondams - “Pagalbai Lie
tuvos vaikams”, “Vaikų tėviškės namai”, “Tremtinių grį
žimo fondui”. Nuoširdi padėka už pareikštas užuojautas 
“Tėviškės žiburiuose”, aukas ’’Tėviškės žiburiams” ir 
Anapilio keltuvo vajui. Ačiū kaimynams Zosei ir Juozui 
Rickams už talką laidotuvių metu, Felicijai Venskevičie- 
nei už visas paslaugas. Ačiū p.p. Mačiams už paruoštus 
skanius pusryčius.

Dėkoju savo dukratei Rūtai Kriaučiūnaitei-Bal- 
kienei, atskridusiai iš Floridos, St. Petersburgo, kuri kaip 
medicinos sesuo globojo savo mylimą senelį iki mirties 
valandos. Su nuoširdžia padėka jums visiems, taip gausiai 
dalyvavusiems laidotuvių koplyčioje, šventovėje ir 
palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Liūdinčios -
žmona Sofija, duktė Laima, dukraitės - 
Rūta ir Karolina su šeimomis
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/š tėviškės laiškų
Lietuvos gerovės perspektyvos

Ačiū už tokį įdomų laišką, 
tokį gražų atviruką ir jame bu
vusį prieduką, už kurį dabarti
niu laiku galima įsigyti bent 
šimtą margučių, o tiek dar nei 
per vienas Velykas neturėjau. 
Dėkoju, kad esate man tokia 
gera. Kiekvieną dieną, kai mel
džiuosi, prašau Dievulį, kad 
duotų jums sveikatos. Juk svar
biausia būt sveikam, o visa kita 
įmanoma įsigyt - taip aš gal
voju.

Džiaugiuosi kartu su jumis, 
kad artimiausi iš tėviškės para
šo. Kiek kartų aš juos prašiau, 
kad parašytų, tai vis atsikal
bėdavo, kad artimesni tegu ra
šo, nes daugiau laiko turi ir ge
riau žino viską - kaip čia tokia 
nauja marti berašys. Bet paga
liau parašė ir jus pradžiugino, 
tai svarbiausia. Skaitau ir jaučiu 
jūsų džiaugsmą dėl to laiškelio 
iš namų. Taip, iš namų. Kad ir 
kiek metų praeina, o namai 
šaukte šaukia sugrįžti. Su aša
rom akyse žvelgiu į savo namus 
Perlojoje ir niekuomet negaliu 
susitaikyti su ta realybe, kad jie 
tušti. Po kiemą vaikščioja vie
nintelis tų laikų “gaspadorius” 
gaidys, likęs dar iš mamos laikų. 
O jau eina 10-ti metai... Gal jau 
jis kitas gaidys, bet man tik at
rodo, kad tas pats.

Kai įeina pirkion, tai dar lyg 
plevena tėvų dvasia - užustalėj 
tebekabo “abrozai” - šventi pa
veikslai ir lyg viskas būtų tvar
koj. Ant sienų kabo tėvų nuo
trauka, jų drabužiai spintoje ir 
t.t. Kol esu gyva, taip norėčiau 
išsaugoti viską, kad tik kuo il
giau pabūtų tėvų dvasia pilna to 
žodžio prasme. Esu dėkinga ra
šytojui V. Bubniui už žodžius: 
“Net, jeigu tie namai ir tušti, vis 
viena jie yra namai, jie laukia, 
jie žvelgia ilgesingom žmogaus 
akim, nes tenai vaikų pradžia, 
jų žingsniai, balsai, nes tenai lu
bos ir grindys, durų rankenos ir 
staktos išrašytos prisiminimais”.

Taigi aš jus puikiai supran
tu, ką reiškia iš namų gautas 
laiškas, nors ir naujos giminė
lės, sesers martelės, nors jos pa
čios jau nėra. Ne jos ranka jau 
rašytas, bet svarbu - iš namų.

Šiandien balandžio 1-moji, 
tačiau lauke maišosi dangus su 
žeme - sninga “vištom” ^prisi
menat dideles snaiges?). Žiema 
niekaip neužleidžia vietos pava
sariui. Prarijo visą kovo mėnesį
- dar ledai nepajudėjo Daugų 
ežere, o sniego pilni laukai. Bet
gi kovo 9 pamačiau varnėną. 
Oi. kiek buvo džiaugsmo man ir 
anūkams (nevadinu vaikaičiais
- taip įpratus, taip smagiau). 
Jau girdėjau ir vyturiuko balselį, 
bet jis toks nedrąsus, toks lyg 
liūdnas. Neturi vargšelis nei kur 
nutūpti. O vis tiek bus pavasa
ris, žydės medžiai, žaliuos žolė, 
žmonės džiaugsis!... Taip, bus, 
kad ir kiek spyriotųsi žiemą!

O Lietuvoje, kaip ir lauke - 
jokios tvarkos. Tokia nejauki 
kasdienybė. Visi ponai tarpusa
vyje niaujasi ir, atrodo visai ap
leido paprastą, varganą žmogų. 
Bet tuoj prisimins - juk rudenį 
bus rinkimai, reiks balsų, kad 
vėl pripultų tie patys prie viršū
nių. Na, tada ir pragys lakštin
galom (kur kumeliukus pjauna
- sakydavo senolių posakis). 
Viskas tebūna gerai, kad tik ne
pasikartotų sausio 13-toji arba, 
kad tankai nešliaužiotų, kaip 
Čečėnijoj.

N. Daugėliškio parapijiniuose globos namuose yra ir atitinkamo darbo

Linkėjimai visiems. Baigsiu 
V. Rudoko eilėmis:
Panerk rankas Prisiminimų upėn - 
Būtasis laikas pro pirštus tekės 
Ir dulkes užmaršties nuplaus nuo 

visko,
Kas buvo ligi ašarų brangu.

$ $ $
Ačiū už prierašus iškarpose 

ir prieduką. Viską jau senokai 
gavau, tačiau užtrukau parašyti. 
Tai mintys kažin kur klaidžiojo, 
tai kraujospūdis vargino, o gal 
ir patingėjimas prisidėjo. Atleis
kite už tokį nerangumą - šian
dien jau rašau - gražaus gegu
žės 22 dieną, nors lauke lyja, 
šlapia, šalta, neįdomu už langų 
- todėl ir sėdau rašyti...

Buvo nepaprastai šiltos die
nos tiek balandžio pabaigoje, 
tiek ir gegužės pirmoje pusėje. 
Tokių karščių nebeprisimenu 
ankstyvą pavasarį. Ne tik aš, bet 
ir senesni žmonės neprisimena. 
Medžiai sužaliavo per 3 paras. 
O koks grožis, kokie kvapai lau
ke! O paukščių čiulbėjimas! Vi
sa tai kvietė į lauką, į paežerę - 
viliote viliojo iš kambario. O 
Daugų ežeras vėsumos siūlė le
dui nutirpus - lyg atgijo viskas. 
Šiuo momentu vėsiau, šlapia, 
bet vėl pranašauja atšilimą pa
laipsniui, gal jau nuosaikiau.

Šv. Velykos buvo nuostabiai 
gražios ir dienos tokios saulė
tos, maloniai šiltos. Visa mūsų 
giminė buvo susirinkę Perlojoje 
pas brolį, kur visiem buvo miela 
ir linksma, jei neskaitytum 
graudulio, kad jau nėra tėvų 
drauge. Netgi dainavome su 
broliais ir brolienėm bei jų at
žalom (aš gi viena sesuo tarp 4- 
rių). Jaunimėlis ir pašoko. Taip 
kelias valandas lyg ir pamir
šome visus liūdnumus.

Graži buvo ir Motinos die
na. Buvau Perlojos šventovėje, 
meldžiausi, lankiau tėvus ka
puose. Sutikau jūsų kaimynę 
Marytę. Perdavė jum “dzidziulį 
glėbį” linkėjimų. Jos sveikata 
truputį pagerėjusi, bet “kažin 
ko tai nėra” - anot jos žodžių. 
Mūsų Perlojos šventovėje pa
galiau didelė naujovė - prieš al
torių padarytas didelis stalas 
Mišioms laikyti. Taigi dabar jau 
kunigas laiko Mišias atsisukęs 
veidu į žmones. Ir Komuniją 
dalino jau stovintiems, ne klū- 
pantiems. Ėjom eilute prie ku
nigo.

Džiaugiuosi, kad mūsų Per
lojos šventovėje jau tokia nau
jovė. Atrodo, kad ten, kur jau
nesni kunigai, jos pradedamos, 
o kur senesni - viskas po seno
vei. Taigi Perloja jau nau
joviškai meldžiasi, o kur nuo
latos gyvenu, to dar nėra. Labai 
rūpestingas ten klebonas, įvedė 
centrinį šildymą, baigia dėti vit
ražus languose, tačiau Mišios - 
po senovei. O kaip pas jus už jū- 
rų-marių?

Kiekvieną vakarą einu į ge
gužines pamaldas. Gražu, gera, 
įdomu. Dvasiškai pasipildai. 
Lietuvoj vargo vargelio daug, 
tačiau prasidėjo Poezijos pava
saris - 96, vyksta ir vietovėse, 
džiugina.

Buvau ir aš teatre. Labai 
patiko. Tai džiaugsmo šaukštas 
karčioje kasdienybėje. Džiau
giuosi, kad gyvenu - yra žmo
nių, kuriems dar sunkiau. Kai 
galėsite, parašykite. Lauksiu la
bai. Zina

Baltijos jura ties Palanga Nuotr. G. Kurpio

Liūdnai ošia Červenės miško pušys
Ten ilsisi prieš 55 metus sovietų sušaudyti lietuviai ir kitataučiai

IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuvoje birželio mėnesį 

būna gražus oras. Visa aug
menija sužaliuoja. Pievose ima 
žydėti įvairiaspalvės laukinės 
gėlės. 1941 m. birželis gamtoje 
buvo toks pat, bet daugelio 
žmonių širdyse slėpėsi liūdesys, 
baimė ir netikrumas, nes, už
ėmę mūsų tėvynę, raudonieji 
okupantai žiauriai savivaliavo. 
Buvo suimami lietuviai patrio
tai. Niekas nebuvo tikras, kad 
jis kurią dieną ar naktį neteks 
laisvės. Tartum staigus perkūno 
trenksmas sukrėtė visus, kai bir
želio 14 naktį prasidėjo ramių 
gyventojų suėmimai ir išveži
mai. Bet po kelių dienų kilęs 
vokiečių-sovietų karas daugeliui 
pakėlė nuotaiką. Nors karas sa
vaime visiems yra baisus, bet 
buvo jaučiamas atoslūgis, kad 
vokiečiams rusus išstūmus, vėl 
bus atstatyta nepriklausomybė. 
Užbėgti įvykiams už akių buvo 
sudaryta Lietuvos sukilėlių pa
statyta vyriausybė. Deja, užka
riautojai turėjo kitus planus.

Birželio 22 d. prasidėjus ka
rui, sovietai iš Lietuvos išvežė 
paskubomis apie šimtą politinių 
kalinių. Jie buvo patalpinti 
Minsko kalėjime. Kai vokiečių 
lėktuvai ėmė bombarduoti 
Minską, naktį iš birželio 24 į 25 
d. iš kalėjimo keletą tūkstančių

Istorija negali 
sakyti netiesos

(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tės ryšiai, nejautė vieni antriems 
labai didelės meilės. Tačiau nuo 
senų laikų tap lietuvių ir žydų 
buvo įsitvirtinę labai gilūs daly
kiniai ryšiai: žydai tiekdavo pre
kes, lietuviai jas pirkdavo. Lie
tuvis negalėjo gyventi be žydo, 
kuris jam siūlydavo ir parduo
davo reikalingų prekių, žydas 
negalėjo gyventi be lietuvio, ku
ris tas prekes daugiausia ir pirk
davo. Daugelis žydų turėjo 
fabrikus, dirbtuves, prekių san
dėlius, kur dirbdavo lietuviai. 
Taigi žydai ir lietuviai dirbo 
bendrą darbą pramonėje, pre
kyboje ir kitur, o tai labiausiai 
suartina žmones.

Geri dalykiniai santykiai vy
ravo tarp lietuvių ir žydų inteli
gentijos. Ano meto Lietuvoje 
buvo daug gerų žydų tautybės 
meistrų, gydytojų, advokatų, 
kurie lietuviams daug gero pa
darė ir Lietuvos žmonės jų nie
kada neužmirš. Todėl šiandien 
nederėtų kalbėti apie ano meto 
antisemitines nuotaikas, kurias 
sukėlusi neva karo metų lietu
viška spauda bei LAFo vadų 
atsišaukimai į tautą. Visa tai ne
pasiekdavo tautos gilumų, ir nė 
vienas doras lietuvis, tikras ka
talikas nepakėlė rankos prieš 
žydą, su kuriuo tokiais glau
džiais dalykiniais ryšiais buvo 
susijęs jo visas materialinis gy
venimas. Dori Lietuvos žmonės 
tik piktinosi žydų ir neprikišo 
pirštų prie jų turto.

5. Kas išgrobstė žydų turtą? 
Lietuvos žydai buvo turtingi: tu
rėjo krautuvių, didelių namų, 
fabrikų, dirbtuvių ir kt.Tačiau 
visą ta brangų žydų turtą na
cionalizavo tarybų valdžia 1940 
m., kaip ir lietuvių, lenkų ir kitų 
Lietuvos piliečių turtą.

1941 m. birželio mėn. atėjus 
vokiečiams, visi Lietuvos žydai 
buvo suvaryti į getus. Jų na
muose likęs brangus turtas (pa

kaimių įvairių tautybių, dau
giausia gudų ir lenkų, jų tarpe 
keletą šimtų moterų ir keliolika 
vaikų, enkavedistai pėsčiomis 
išvarė Červenės link, apie 60 
km į rytus nuo Minsko. Kelionė 
truko pusantros paros. Kali
niams nedavė nieko valgyti ir 
gerti. Daugelis nusilpusių nepa
jėgė keliauti. Tokie buvo pa
keliui enkavedistų žudomi šū
viais į pakaušį.

Červenė buvo prieita tik 
birželio 26 d. vakare. Červenės 
kalėjimo viršininkas buvo paža
dėjęs kaliniams duoti sriubos. 
Deja, jie buvo pavaišinti švino 
kulkomis. Kalinių kolona buvo 
pavedėta toliau link miško. Kri
minaliniai kaliniai ir rusai buvo 
paleisti, o pasilikusius ėmė šau
dyti. Kai kurie suspėjo pargriūti 
žemėn, lyg negyvi. Tos baisios 
žudynės buvo įvykdytos Mask
vos nurodymu.

Kiek žinoma, lietuvių, išvež
tų iš Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo tenai žuvo apie 70. jų 
tarpe pulkininkai - S. Rusteika, 
J. Sarauskas, B. Giedraitis, Bi- 
kinas, majorai - J. Špokevičius, 
V. Opulskis, daugelis civilių. 
Gyvi liko pulkininkai - A. Šova, 
J. Tumas, J. Petruitis (jis parašė 
atsiminimus apie Červenės žu
dynes “Kaip jie mus sušaudė”. 
Knyga išversta j vokiečių ir ang-

veikslai, brangūs vertingi meno 
dirbiniai, auksas, sidabras ir kt.) 
buvo išvežtas į Vokietiją. Lietu
vos žydšaudžiams liko tik trupi
niai: skudurai, baldai, laikro
džiai, žiedai ir kt. Todėl šian
dien derėtų priminti E. Zu- 
roff’ui, jog kompensacijos už 
Lietuvos žydų turtą reikėtų pra
šyti iš NSV - buvusios Sovietų 
Sąjungos teisių ir atsakomybės 
perėmėjos, ir Vokietijos. Tik 
kažin ar tos tautos ryšis išmokė
ti kompensaciją: mat jos dide
lės, to galima reikalauti tik iš 
mažytės Lietuvos. Atkakliai rei
kalaujantiems šiandien grąžinti 
žydų turtą, Izraeliui reikėtų pri
minti, kad likęs Lietuvoje žydų 
turtas dabar yra grąžinamas žy
dams taip, kaip ir kitiems Lietu
vos piliečiams.

6. Lietuvos žmonės, gelbėję 
žydus nuo sušaudymo, Izraelyje 
vadinami pasaulio teisuoliais. 
Deja, šis pavadinimas netinka
mas. Juos reikėtų vadinti pa
saulio didvyriais. Kodėl? Mat 
tuo metu, kai buvo gelbėjami 
žydai, vyko žiauriausias karas. 
Norint išgelbėti žydą, reikėjo ri
zikuoti savo gyvybe. Naciai tada 
šaudė iš karto, be teismo nuo
sprendžio. Buvo peršautas ne 
vienas lietuvis, bandęs paduoti 
išbadėjusiems karo belaisviams 
duonos gabalėlį arba gelbėti žy
dą. Laikas buvo žiaurus, ir todėl 
dabar negalima žiūrėti į ano 
meto įvykius pro šiandieninius 
akinius. Jei būtų buvusios pa
lankesnės sąlygos, lietuviai būtų 
išgelbėję daug daugiau žydų.

Žydų šaudymas II pasauli
nio karo metais bei lietuvių trė
mimas į Sibirą ir kankinimas so
vietiniuose kalėjimuose 1940- 
1941 ir pokario metais yra pre
cedento neturintys įvykiai, kurie 
šiandien jau yra virtę istorija. 
Tačiau ji, pasak romėnų posa
kio, negali sakyti netiesos. Tie 

' skaudūs įvykiai turi būti verti
nami teisingai. 

lų kalbas), kapitonai - S. Ja- 
siunskas, O. Žadvydas, prof. L 
Končius, du broliai kunigai A. 
ir P. Petraičiai bei kiti.

Enkavedistai, atlikę kruviną 
savo darbą, spruko šalin, nes 
juos persekiojo vokiečių aviaci
ja, pakabindama šviesas ir ap- 
šaudydama. Likę gyvieji ir su
žeisti, įsitikinę, kad jų jau nie
kas nesaugoja, pasislėpė miške, 
o vėliau pasiekė namus, laimin
gai išsivadavę iš to baisaus pra
garo. Kiti liko amžinai ilsėtis 
Červenės miško žvyrduobėse ir 
durpynuose.

Šiemet sukanka 55 metai 
nuo to baisaus įvykio. Kaip bu
vo rašyta Lietuvos spaudoje, 
praėjusių metų liepos 1 d. būrys 
žmonių iš Panevėžio ir Vilniaus, 
daugiausia buvę politiniai kali
niai, dviem autobusais, jų tarpe 
ir tremtinių choras, aplankė 
bolševikų įvykdytą žudynių vietą 
Červenės miške. Prie buvusio 
Červenės kalėjimo atvykusius 
lietuvius sutiko Gudijos liaudies 
fronto sukviesti žmonės, kurie 
su Lietuvos ir Gudijos vėliavo
mis ėjo pėsti į žudynių vietą. 
(Prie Gudijos valstybinių įstaigų 
jau vėl kabo GTSR vėliavos). 
Gudų kunigas unitas laikė pa
maldas už visus žuvusius. Prie 
kuklių kryžių bolševikų aukoms 
prisiminti ir Rūpintojėlio padė
ta gėlių. Pasakyta prakalbų. Du 
išlikę gyvi Červenės žudynių liu
dininkai pasidalino savo prisi
minimais apie tą klaikų įvykį 
1941 m. vasarą. Giedojo ir dai
navo tremtinių choras. Iškilmės 
buvo filmuojamos Lietuvos te
levizijos žurnalistės.

Netoli Červenės, miške abi
pus kelio į rytus, nužudytųjų ka
pai byloja apie bolševikų įvyk
dytus kruvinus darbus. Ten iš
augusios liaunos pušys, vėjui 
papūtus, ošia žuvusiųjų artu
moje.

Tarėsi Vilnijos mokytojai
1996 m. gegužės 18 d. Vilni

jos draugija aptarė rytinių Lie
tuvos rajonų švietimo reikalus. 
Dalyvavo draugijos tarybos na
riai, seimo nariai - J. Dringelis, 
R. Hofertienė, A. Katkus, mi
nisterijos, departamento atsto
vai, Tautos fondo vicepirminin
kas A. Vedeckas ir kiti.

Septinti metai gyvuoja at
kurta Lietuvos respublika, bet 
iki šiol nėra suderintos valstybi
nės politikos dėl Lietuvos rytų. 
Seimui baigiant kadenciją ir ar
tėjant naujiesiems mokslo me
tams, nesudaroma galimybė 
kiekvienoje Lietuvos respubli
kos apylinkėje lankyti vaikų 
darželį, pasirinkti pradinę mo
kyklą ir tęsti mokslą valstybine 
kalba. Mokinių yra, bet mokyk
loms valstybine kalba labiausiai 
trūksta patalpų, mokytojų, sąly-

ALGIMANTAS EIMANTAS
Neseniai pasikeitė Pasaulio 

banko vadovybė ir jo veiklos 
doktrina. Pasaulio bankas pa
prastai svarstydavo paskolų pra
šymus, apskaičiuodamas būsi
mas pasekmes.

Tais laikais, daugelio nuo
mone, Pasaulio bankas klai
džiojo tyruose. Skeptiškai žiū
rintys kritikavo šią instituciją 
dėl jos ypatingai sudėtingos su
dėties. neapsakomai ilgos pra
šymų svarstymo eigos ir dėl pa
ramą gavusių įpareigojimo aklai 
laikytis jos nurodymų. Naujoji 
Pasaulio banko linkmė, parem
ta humanitariniais dėsniais, 
žmogaus teisėmis ir socialiniais 
poreikiais, yra daug priimtines
nė ir palankesnė demokratiškai 
besitvarkantiems kraštams. Pa
saulio bankas dabar grindžia 
savo nutarimus atitinkamų 
kraštų pažanga laisvos ekono
mijos ir piniginės apyvartos sri
tyje.

Praeities patirtis yra įro
džiusi, kad įsijungimas į pa
saulinę ekonomiją kelia vals
tybinę gerovę. Svariausia reikš
mė šioje srityje teikiama krašto 
vidaus politikai, finansinei siste-

Vytauto Didžiojo universiteto valgykloje Kaune. “Caritas” organizacija, 
panaudodama suaukotas lėšas, verda ir dalina sriubą universiteto 
vargingesniems studentams. Tarp aukotojų yra nemažai ir Kanados 
lietuvių

Lietuva ieško naujų 
energijos šaltinių

BURTON FRIERSON, Vilnius
Pasaulio bankas 1996 m. 

gegužės 9 d. patvirtino $5.9 mil. 
paskolą geoterminiam apšildy
mo projektui Klaipėdoje. Pra
nešime spaudai apie paskolos 
patvirtinimą PB pabrėžia Lietu
vos priklausomybę energijos sri
tyje nuo užsienio, nes tik 2% 
sunaudojamos energijos yra iš 
vietinių šaltinių. Atsiradus tieki
mo sutrikimams, kraštas lengvai 
pažeidžiamas.

“Būtinai turime ieškoti nau
jų energijos šaltinių”, sako Sau
lius Kutas, Lietuvos energetikos 
ministeris. Pokalbyje su “The 
Baltic Times” jis pareiškė, kad

.gų dirbti, mokytojams nekom
pensuojamos net kelionės išlai
dos. Savivaldos, švietimo įstaty
mai daugiausia leidžia švietimui 
vadovauti Vilniaus, Šalčininkų 
rajonų savivaldybėms, nors jų 
vadovai yra nebaigę mokyklų 
valstybine kalba ir nekompete- 
tingi jas tvarkyti, kartais net 
trukdo atsikurti ir plėsti valsty
binėms mokykloms.

Pasitarime pagerbtas Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
Čikagos skyriaus pirmininkas 
Petras Noreika, įteikta jo pas
kutinė parama mokykloms, mo
kytojams ir labiausiai skurstan
tiems mokiniams. Dalyvavo a.a. 
P. Noreikos sesuo, pažįstami, 
knygos “Paringto parapijoje” 
autorius V. Šiaudinis. 

Kazimieras Garšva

mai bei valdžios nutarimams.
Dabartinė Pasaulio banko 

vadovybė yra įsitikinusi, kad 
ekonominė gerovė glūdi ne pa
šalpose, bet prekybos plėtojime, 
mažuose mokesčiuose, demo
kratinės sampratos ugdyme, in
vesticijose ir technologijoje iš 
užsienio.

Pažvelgus į dabartinę politi
nę ir ekonominę padėtį Lietu
voje, susidaro įspūdis, kad Pa
saulio bankas ateityje vertins 
mūsų šalies visuotinę plėtotę 
gan pesimistiškai, dabartinė 
Lietuvos valdžia savo politika 
smukdo ne vien žmonių buitį, 
bet ir vispusišką valstybingumą.

Visai kitaip atrodo Tėvynės 
sąjungos ir kitų dešinės grupuo
čių planai. Juose visas dėmesys 
yra sutelktas j demokratišką 
orientaciją, ekonominę gerovę 
ir visuomeninės bei asmeninės 
laisvės įgyvendinimą.

Tėvynės sąjunga yra pasiry
žusi atnaujinti ir atgaivinti Lie
tuvos ekonomiją esminiais po
kyčiais. Jos principai yra realūs, 
atitinką net ir Pasaulio banko 
normas. Belieka tik tikėtis tokio 
pat balsuotojų įsitikinimo rinki
muose į Lietuvos seimą.

be geoterminės energijos Lietu
va tiria hydro ir organinių me
džiagų masės panaudojimą 
elektros gamybai. Nors Igna
linoje Lietuva turi vieną iš di
džiausių pasaulyje atominę 
elektros jėgainę, bet po Černo
bylio katastrofos saugumo su
metimais jos pajėgumas yra ge
rokai sumažintas. Esą Lietuva 
norėtų pasiekti 8% sunaudoja
mos energijos iš vietinių Šalti
nių, bet tam reikės 10 metų.

Projektuojama geoterminė 
stotis galės patenkinti 10% 
Klaipėdos rajono apšildymo. 
PB apskaičiavimai rodo, kad kai 
kuriuose rajonuose geotermi
niai šaltiniai gali duoti iki 30% 
apšildymui reikalingos energi
jos. Klaipėda buvo pasirinkta 
kaip turinti geriausias galimy
bes projekto įgyvendinimui. Ne
toli Palangos buvo tiriama kita 
vietovė, bet nepavyko nustatyti 
karšto vandens išteklių.

Nors tikima, kad gamykla 
energijos išlaidas Klaipėdoje su
mažins 10%, bet vartotojai to 
nepajus, nes santaupos bus pa
naudotos gamyklos finansavi
mui. Pasąk min. Kuto, apšildy
mo kainos Lietuvoje nerealios, 
ir vyriausybė svarsto galimybę 
šiais metais jas pakelti iki savi
kainos.

Kaip su kitom PB progra
mom, taip ir į šitos statybos biu
džetą įeina aptarnaujančio per
sonalo parengimas, kuris bus 
atliekamas panašioje gamykloje 
Danijoje. Bronius Radeckas, 
projektui vadovaujančios firmos 
“Geoterma” direktorius, sako, 
kad stotis bus atiduota naudoji
mui 1999 m.

Projektas kainuos $18 mil. 
ir be PB paskolos dar paramą 
gaus iš “Global Environment 
Facility”, Danijos valdžios ir 
“EU-PHARE”. Lietuvos vy
riausybė skiria $2.6 mil. Paskola 
- iš kintamo nuošimčio ir grąži
nama per 20 metų su penkerių 
metų “malonės” laikotarpiu. 
Pasaulio bankas Lietuvoje yra 
patvirtinęs septynis projektus 
160 milijonų dolerių vertės. 
“The Baltic Times”, Ryga.

Sulietuvino

Vytautas P. Zubas



<f> LAISVOJE TĖVYffiJE
“LAISVĖS AMŽINA UGNIS”
Taip buvo pavadintas tradici

niu tapęs Lietuvos partizanų susi
būrimas Vilniuje gegužės 19-20 
d.d. Šiuo renginiu paminėtos pa
sipriešinimo kovų penkiasdešimt 
antrosios metinės. Kovas pradėjo 
partizanų būriai, kai vokiečiai 
1944 m. gegužės mėnesį traukėsi 
iš Lietuvos. Jos tada greit išsiplė
tė visame krašte. Minėjimas ge
gužės 19 d. buvo pradėtas Mišio- 
mis Vilniaus arkikatedroje bazili
koje. Kęstutis Gečas “Lietuvos 
ryte” informuoja: “Po mišių Vil
niaus Arkikatedroje eitynės Ge
dimino prospektu pajudėjo į Lu
kiškių aikštę. Paskui priekyje žy
giavusį karinį orkestrą ėjo Lietu
vos kariuomenės kariai, savano
riai, buvę partizanai, atstovaujan
tys Lietuvos laisvės kovos Sąjū
džio apygardoms, skautai, politi
niai kaliniai bei tremtiniai. Lukiš
kių aikštėje sugiedojus Lietuvos 
himną ir tylos minute pagerbus 
visus žuvusius už Tėvynės laisvę, 
prie 1941 m. birželio 23-25 d. su
kilimui atminti pastatyto kryžiaus, 
paminklinio akmens Nežinomam 
partizanui ir Tremtinių aukuro 
buvo padėta gėlių...”

VALGĖ KAREIVIŠKĄ KOŠĘ
Eitynių dalyvius pasveikino 

Vilniaus burmistras A. Vidūnas, 
linkėjęs būti vertais pasipriešini
mo kovų dalyvių. Tokią mintį pa
kartojo ir poetė M. Kontrimaitė. 
Pasak žurnalisto K. Gečo, griež
tesnių žodžių neišvengė Lietuvos 
seimo atstovas A. Stasiškis, kuris 
taipgi yra ir Lietuvos politinių ka
linių bei tremtinių bendrijos pir
mininkas. Esą jis apgailestavo, 
“kad dabar visi vagia: pradedant 
valkatomis ir baigiant aukštais 
valstybės pareigūnais”. A. Stasiš- 
kiui betgi atrodė, kad partizanų 
diena liudija prasidedantį norma
lų visuomenės gyvenimą. Lietu
vos laisvės kovos sąjūdžio pirm. J. 
Čeponis buvo atsargesnis - jam 
atrodo, kad kova dar nebaigta. 
Eitynių dalyviai iš Lukiškių aikš
tės buvo pakviesti į gegužinę Tur
niškėse. Ten buvo deginami lau
žai, šokama, dainuojama, vaišina
masi kareiviška koše.

MCDONALD’S RESTORANAS
“Lietuvos ryto” atstovas To

mas Juknevičius praneša skaity
tojams, kad pirmasis McDonald’s 
restoranas Lietuvoje buvo atida
rytas Vilniuje gegužės 31 d. rytą 
prie geležinkelio ir autobusų sto
čių. Esą Latvija jau turi du, o 
Estija tris šios pasaulinės firmos 
restoranus. Šimtą penkiasdešimt 
tarnautojų pirmajam McDonald’s 
restoranui Vilniuje paruošė šios
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‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
Er 
k

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario 

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant Į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj. - Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E5A6.

Tel. ir FAX

firmos restoranai Lenkijoje ir 
Latvijoje, o kandidatų paskelbta
me konkurse buvo susilaukta net 
800. Vidutinis mėnesinis vilniečių 
uždarbis McDonald’s restorane 
yra nuo 400 iki 800 litų, valandi
nis - 3,25 lito. Pirmojo restorano 
plotas - 414 kvadratinių metrų. 
Jame yra 120 vietų klientams. 
Puodukas kavos ir kakavos kai
nuoja po 2,7 lito, arbata - 2 litus, 
dvigubas mėsainis (hamburger) - 
5,5 lito, dvigubas mėsainis su 
sūriu (cheeseburger) - 5,7 lito, 
didelė porcija keptų bulvių - 4,2 
lito. Dar tiys McDonald’s resto
ranai Lietuvoje bus atidaryti su 
degalais prekiaujančia Norvegijos 
“Statoil” bendrove. Keturių Mc
Donald’s restoranų atidarymas 
Lietuvoje kainuos 4,8 milijono 
JAV dolerių (19,2 milijono litų). 
Savo išorine išvaizda jie nesiskirs 
nuo tų, kuriuos esam įpratę maty
ti JAV ir Kanadoje.

VARPAI ŠVENTŲJŲ VARDAIS

Vilkaviškio vysk. Juozas Že
maitis Alytaus Angelų Sargų pa
rapijos šventovėje pašventino tris 
naujus varpus šv. Petro, šv. Jono 
ir šv. Jokūbo. Klebono kun. P. 
Račiūno pastangomis jau 1988 m. 
parapijiečiai surinko vario laužo 
ir lėšų vienam varpui nuliedinti 
Kretingoje. Tačiau šis varpas teko 
pradėtai statyti Švč. M. Marijos 
krikščionių pagalbos šventovei. 
Dabar buvo nuliedinti vėliau kun. 
P. Dumbliausko iniciatyva Lenki
joje užsakyti trys varpai šventųjų 
vardais. Alytaus šventovei jie bu
vo atgabenti 1995 m. pabaigoje.

PIRMOJI “ŽIBURIO” LAIDA

“Žiburio” gimnaziją Prienuose 
jau 1918 m. įsteigė ir jai daug 
metų vadovavo kun. Feliksas 
Martišius. Ši gimnazija, gyveni- 
man išleidusi daug šviesių asme
nybių, sovietinės okupacijos me
tais buvo paversta menkesnio ly
gio vidurine mokykla. Albino 
Anužio pranešimu “Dienoje”, 
“Žiburio” vardas vidurinei mo
kyklai buvo grąžintas 1988 m. Jo 
betgi nepakako, nes buvo norėta 
atgauti ir turėtas gimnazijos tei
ses. Jau 1990 m. direktorius Juo
zas Padvelskis su mokytojais pra
dėjo ruošti individualias mokymo 
programas, kurias šiltai sutiko 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nisterija. Leidimas pirmąjai 
gimnazijos klasei buvo gautas 
1992 m. Dabar “Žiburio” vidu
rinė mokykla jau yra pertvarkyta 
į gimnaziją. Šiuo metu ji turi še
šias klases, kuriose mokosi 95 
moksleiviai. Šiais mokslo metais 
atkurta Prienų “Žiburio” gimna
zija gyveniman vėl išleis pirmąją 
abiturientų laidą. “Dienos” at
stovas A. Anužis skaitytojams 
pasakoja: “Žiburiečiai gimnazi
joje sustiprintai mokomi huma
nitarinių ir tiksliųjų dalykų. Pe
dagogai stengiasi praplėsti ir pra
turtinti mokymo programas. Štai 
per istorijos pamokas dėstoma ir 
filosofijos istorija, jos pagrindai. 
Čia mokoma logikos, kompiute-: 
rinės matematikos. Gimnazistai 
mokosi lotynų ir šiuolaikinių už
sienio kalbų...” Mokytis “Žibu
rio” gimnazijoje atrenkami gabūs 
vaikai. Jų yra ne tik Prienų 
miesto, bet ir vidurinėse Prienų 
rajono mokyklose. Stojančiųjų 
konkurso nebėra, bet įsijungti 
pirmon klasėn reikia išlaikyti sto
jamuosius egzaminus. Dabar gy
venama viltimi, kad “Žiburio” 
gimnazijai bus leista ir savaran
kiškai naudotis biudžetinėmis lė
šomis. V.Kst.

905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Klivlando Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą 1996 m. baigė šie 
abiturientai. Iš k. d.: K. Kalvaitis, S. Kliorys, L. Laniauskas, E. 
Maciulevičiūtė, S. Tamašiūnaitė. Mokinius pasveikino Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolas kun. J. Boruta, SJ, klasės auklėtoja Z. 
Vaitkienė ir klebonas kun. G. Kįjauskas, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

DIENOS STOVYKLA “GINTARAS” 
HAMILTONE vyks nuo 
š.m. liepos 8 iki rugpjūčio 2 d.d.

9 v.r. iki 12 v.p.p.

Vaikams - 3 iki 14 metų amžiaus, Šv.
Juozapo mokykloje (Locke & Herkimer g-se)

Registruotis skambinant tel.905 627-0624.
s------------------------- - ..................... ■■■■-■

Londonas - Didžioji Britanija
Sporto ir socialinio klubo na

rių metinis susirinkimas įvyko ge
gužės 19 d. klubo patalpose. Susi
rinkimą atidarė klubo valdybos 
pirm. S. Kasparas, pakviesdamas 
susirinkimui pirmininkauti Justą 
Černį. Sekretoriauti teko šių eilu
čių autoriui. Buvo priimta darbo
tvarkė ir pagal ją vyko susirinkimo 
darbas. Pirmininkas savo praneši
me sakė, kad 1996 metai klubui yra 
auksinės sukakties metai. Klubas 
tuoj po karo (1946 m.) persikraustė 
į šias patalpas, nes turėtas patalpas 
Hitlerio bombos sugriovė. Per me
tus klubas posėdžiavo devynis kar
tus, svarstydamas dažniausiai eina
muosius reikalus. Naujasis klubo 
sekretorius Alan Latham įdėjo 
daug energijos ir pasiryžimo pakelti 
klubo gerovei. Klube daugiausia 
lankosi nepilnateisiai nariai, kurie 
neturi teisės kandidatuoti į valdybą 
ar balsuoti; bet jie turi teisę pasisa
kyti dėl klubo veiklos. Iš lietuvių 
daugiau lankosi prieškarinės emi
gracijos (senieji) žmonės, pokari
niai išeiviai numoja ranka, nes ten 
anglų ateina.

Pirmininkas kalbėjo, kad reikia 
būtinai svarstyti, kokią turime savo 
bendruomenę, susidedančią iš 
prieškarinės, pokarinės ir jų vaikų 
bei dabartinės - naujosios ateivijos, 
kokia tokios bendruomenės veikla 
gali būti? Ar šis pastatas bendruo
menei reikalingas? Jei ne - tai ko
kia šio pastato ateitis? Čia pasiū
lyta sudalyti kelių asmenų komisiją, 
kuri turėtų peržiūrėti dabartinę 
būklę ir pažvelgtų į ateitį.

Klubo sekretorius padėkojo 
nariams, kurie nuoširdžiai lankosi 
savo klube, o ne angliškuose. Čia 
sava aplinka, bet būtinai reikia 
baldų - kėdžių ir stalų.

Iždininko Ronald Hoye prane
šime išgirsta, kad nuo 1995 m. ba
landžio 1 dienos iki 1996 m. kovo 
31 d. klubas turėjo 39885 svarus 
pajamų. Išlaidų - 41896 svarus. 
Taigi klubas išleido 2010 svarų dau-

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

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠ VISO

Siuntėjas:................. 

AMER. DOL.
$..........................

................. $12.00
$..................... 00

Gavėjas: .............

giau, nes buvo būtina atlikti kai 
kuriuos darbus klubo svetainėj. Be 
to, įvesta aliarmo sistema. Per 
diskusijas pasisakyta dėl viršutinės 
salės remonto, dekoravimo ir di
desnio panaudojimo. Taipgi buvo 
pasisakjia, kad pirmininkas S. 
Kasparas turėtų pasitraukti, nes jis 
labai ilgai tas pareigas ėjo. Laikas 
kitiems pasireikšti. Valdybos rinki
mų rezultatai: pirmininkas kun. Jo
nas Sakevičius, MIC, vykdomasis 
pirmininkas Stasys Kasparas, vice
pirmininkas Lionginas Songaila, 
iždininkas Ronald Hoye, revizorius 
Mykolas Semeta; valdybos nariai - 
Konstancija Edvardas, Albinas 
Ives-Ivanauskas, Paulius Songaila, 
Veronika Jurienė. Svetainės (baro) 
valdyba: Petras Hoye, Sheila Son
gailienė, Juzefą Kalinauskienė. 
Svetainės leidimo laikytoja Marija 
Hoye-Kalinauskaitė. Valdyba per
rinkta aklamacijos būdu 1996/1997 
metams.

Tuo ir baigėsi susirinkimo dar
botvarkė. Justas Černis, padėkojęs 
susirinkime dalyvavusiems nariams, 
uždarė susirinkimą.

Sąskrydis savoje sodyboje. Kai 
1954 m. buvo nupirkta Lietuvių so
dyba, nuo to laiko prasidėjo lietu
viški Sekminių sąskrydžiai. Šiais 
metais po ilgesnės pertraukos Sek
minių šventė sutapo su valstybine 
nedarbo diena. Sąskrydis prasidėjo 
šeštadienio vakare, gegužės 25 d. 
Ten suvažiavęs lietuviškas jaunimas 
jį praleido pagal savo sudarytą pro
gramą.

Gegužės 26, sekmadienis, išau
šo darganotas. Nepaisant to, žmo
nės Sodybon pradėjo rinktis iš 
platesnių apylinkių - Coventrio, 
Northamptono, Nottinghamo, Cam
bridge, Mansfieldo, Chesterfieldo, 
tolimo Boltono. O londoniečiai, 
kurie neturi savo susisiekimo prie
monių arba norėjo ilgiau pasisve
čiuoti, Sodybon atriedėjo didžiuliu 
57 vietų autobusu. Sunku pasakyti 
kiek mūsų ten buvo, bet buvo daug.

11 v. ryto Sodybos kunigaikščių 
menėje kun. Aleksandras Gėryba 
atnašavo Mišias, kad Aukščiausia
sis siųstų Šventosios Dvasios do
vanų visai Lietuvai ir jos vadovams.

Kun. A. Gėryba savo pamoksle 
sakė, kad malonu matyti jau pažįs
tamus veidus, dar maloniau matyti 
iki šiol daug nematytų jaunų veidų. 
Toliau kunigas priminė, kad šiuo 
metu Škotijos lietuvių bendruome
nė susirinkusi Lietuvos Kryžių kal-

KAN. DOL.
$..........................

................. $15.00
$..................... 00

Calgary, Alberta
RŪTA VIKTORIJA ASTRA- 

VAITĖ, inž. Kosto ir Nelės Astravu 
duktė, laimėjusi St. Mary’s gimna
zijos socialinių studijų konkursą, 
balandžio pabaigoje gavo vienos sa
vaitės nemokamą kelionę į Otavą. 
Ten ji dalyvavo “Youth Forume”: 
posėdžiavo, lankė muziejus, teatrą, 
parlamentą ir gubernatūrą; kalbė
josi su ministeriais ir gubernatoriu
mi. Praeitą žiemą Rūta sėkmingai 
baigė vokiečių kalbos mokyklą, jsi- 
gydama Vokietijos švietimo minis
terijos abitūrą, ir Toronto “Royal 
Academy of Music” vidurinę mo
kyklą, pianino klasę. Kor.

Hamilton, Ontario
PRISIMINDAMI a. a. JURGĮ 

MAŽULAITĮ ir reikšdami užuojau
tą žmonai Elenai ir visiems artimie
siems. Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $25 - Hamiltono lietuvių 
pensininkų klubas, M. E. L. Klevai, 
E. J. Bajoraičiai, S. Dalius, A. 
Prunskus; $20 - Z. Čečkauskas, J. 
G. Krištolaičiai, V. G. Kairiai, A. 
Petraitienė, P. E. Armonai, K. 
Meškauskienė, J. R. Piciniai, J. K. 
Januškcvičiai, L. Pliura; $10 - V. E. 
Sakai. V. R. Bartninkai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas - KLF

BRONIUS LISKUS IŠ MIA
MI BEACH, Florida, norėdamas 
padėti į Sibirą ir kitus buvusios so
vietinės imperijos kraštus ištrem
tiems lietuviams, “Talkoje” atidarė 
sąskaitą ir pradžiai įdėjo $500. Šią 
sąskaitą B. Liskus pavadino “Para
ma lietuvių tremtinių švietimui”. 
Jos numeris #1512401. Norintys 
prisidėti aukomis, prašomi siųsti 
čekius į “Talkos” lietuvių koopera
tyvą Hamiltone, 830 Main Street 
East, L8M 1L6. “Talkos” inf.

LIETUVOS TREMTINIAMS 
aukojo: $20 - Z. J. Rickai a. a. P. 
Vindašiaus atminimui; $10 - B. 
Skvereckienė a. a. J. Mažulaičio at
minimui, B. Skvereckienė a. a. V. 
Lukoševičienės atminimui

“VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAMS” aukojo: $25 - R. Choro- 
manskis a. a. V. Lukoševičienės at
minimui; $20 - D. Švažas a. a. V. 
Lukoševičienės atminimui; $10 - 
D. Žemaitienė a. a. C. Choromans- 
kio atminimui, M. Tarvydienė a. a. 
J. Mažulaičio atminimui.

VIKTORAS REMESAT 
sėkmingai baigė farmacijos studi
jas Toronto universitete su laips
niu BSc Phm. Jis buvo gavęs 
“Ontario Scholar” pažymėjimą ir 
“Talkos” kredito kooperatyvo sti
pendiją. Viktoras yra baigęs XI 
skyrių Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinėje mokykloje 
ir ten kurį laiką talkininkavo. Jis 
yra skautas vytis ir šokdavo tau
tinių šokių grupėje “Gyvataras”. 
Šiuo laiku jis dirba Shopper’s 
Drug Mart vaistinėje Hamiltono- 
Burlingtono rajone. Viktorą svei
kina ir jam sėkmės ateityje linki 
tėveliai Jonas ir Saulė bei brolis 
Darius ir Ramona.

ne ir stato savą Škotijos lietuvių 
kryžių. Prie jo dvasios vadas kun. J. 
Andrušis atnašauja Mišias. (Škoti
jos lietuvių išvykoje dalyvavo 55 
žmonės).

Per Mišias giedojo Londono 
lietuvių parapijos choras vad. Jus
tino Černio. Po Mišių sugiedota 
Marijos gegužinė giesmė ir Tautos 
himnas.

Sąskrydžio dalyvius pasveikino 
Lietuvos ambasados natikėtinė dr. 
Nijolė Zambaitė, Lietuvių sodybos 
priežiūros direktorė Vida Gaspe- 
rienė, padėkodama už gausų atsi
lankymą savoje mažoje Lietuvoje.

Popietinėmis valandomis vyko 
tikra lietuviška Sekminių gegužinė. 
Atsirado akordeonistai, daininin
kai, šokėjai. Salė ūžė kaip bičių avi
lys, o dainos veržėsi pro atdarus 
langus. Tai vyko iki vėlyvo vakaro, 
kol dauguma pradėjo skirstytis na
mo. Sekmadienio vakare buvo šo
kiai - daugelis jaunuolių pasiliko 
nakvoti.

Šiame sąskrydyje prieškariniai 
ir pokariniai ateiviai jau sudarė ma
žumą. Sunku atspėti, bet du treč
daliai buvo jau dabartinės Lietuvos 
išeiviai. Būtų labai malonu, kad jie 
visi apsigyventų Londone. Tada at
jaunėtų mūsų lietuviškoii bendruo
menė. Stasys Kasparas

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Balzeko kultūros muziejus 
Čikagon iš Lietuvos atvykstan
tiems lietuviams organizuoja ang
lų kalbos pamokas. Kursai vyks 
antradienio ir ketvirtadienio va
karais nuo birželio 4 d. iki birže
lio 27 d. Kursus finansuoja Lietu
vybės išlaikymo fondas. Studen
tams viena anglų kalbos pamoka 
kainuoja tik dolerį. Registruotis 
reikia muziejaus telefonu (312) 
582-6500 kasdien nuo 10 v. ryto 
iki 4 v.p.p.

JAV LB Vašingtono apylin
kės metinis narių susirinkimas 
įvyko kovo 31, Verbų sekmadie
nį, prancūzų Trijų karalių šven
tovės salėje Georgetowne. Susi
rinkimui vadovavo valdybos 
pirm. dr. Arūnas Šlekys. 1995 m. 
veiklos pranešimus padarė jis, o 
apylinkės finansų - ižd. Kazys 
Vasaitis ir išlaidas patvirtinęs re
vizijos komisijos atstovas Tadas 
Mickus. Iš valdybos pasitraukė 
kadencijas užbaigę ar į kitas 
JAV LB apylinkes persikėlę na
riai. Juos pakeitė pasiūlyti ir 
išrinkti Algis Lukas, Mindaugas 
Juodeika, Loreta Leimonienė ir 
Astra Michels. Neperrinkti val
dyboj liko pirm. Arūnas Šlekys ir 
ižd. Kazys Vasaitis.

Lietuviškoji virtuvė, patyrusi 
daug įvairių sutrikimų, vėl pra
dėjo darbą Bostone, Lietuvių pi
liečių draugijos patalpose, 368 W. 
Broadway, pietinėje šio miesto 
dalyje. Tel. 268-1055. Č. Kiliulio 
vadovaujamą virtuvę aptarnauja 
lietuvės šeimininkės, paruošian- 
čios lietuviškus patiekalus, parū
pinančios lietuviškų sūrių. Virtu
vė turi ir savo barą. Ji atdara sa
vaitgaliais nuo vidurdienio iki va
karo 8 valandos. Lietuviškų patie
kalų sąrašas keičiamas kiekvieną 
savaitgalį.
Argentina

Lietuvių centras Buenos Ai
res sostinėje lietuves motinas pa
gerbė gegužės 5, pirmąjį šio mė
nesio sekmadienį. Pagerbimo 
programai vadovavo A. Jonušytė 
ir S. Ruplėnaitė. Motinos dienai 
skirtas motinų pagerbimas buvo 
pradėtas mirusiųjų prisiminimu 
tylos minute. Poetiškais vaikystės 
dienų atsiminimais motinos glo
boje dalijosi Carlos Bruno. Pir
mąją minėjimo programos tauti
nių šokių dalį atliko “Spindulio” 
ansamblis, vadovaujamas Nelės 
Zavickaitės-Mahne, antrąją dalį - 
“Inkaro” ansamblis su savo vado
vu Juozu Puliku. Apie motinos 
misiją pasaulyje, prisimindama 
savo motiną, kalbėjo E. Ožins- 
kienė. Tada “Spindulio” ansamb
lio vaikučiai suvaidino kiškių ir 
voveraičių vestuves, po jų įteikę 
dovaną savo vadovei N. Zavic- 
kaitei-Mahne. Gėlių įteikimu bu
vo pagerbtos dvi šios lietuvių ko
lonijos motinos: amžiumi vyresnė 
Elena Didžiokienė ir jaunoji Sil
vija Ruplėnaitė-Bardini. Motinos 
dienos minėjimo dalyvėms padė
kojo Lietuvių centro valdybos 
pirm. Julius Mičiūdas.

Britanija
Architektas Rotislavas Baub

lys mirė Londone gegužės 28 d. 
Jis buvo vienas iš šešių žinomo 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT IT A” LIETUVIŲ KREDITOA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........3.50%
santaupas.......................... u.....3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 3.75%
180 dienų indėlius................... 3.75%
1 m. term, indėlius..................4.25%
2 m. term, indėlius..................5.25%
3 m. term, indėlius..................5.75%
4 m. term, indėlius..................6.00%
5 m. term, indėlius..................6.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 3.00%
1 m. ind.......................................4.25%
2 m. ind....................................... 5.25%
3 m. ind....................................... 5.75%
4 m. ind...................................... 6.00%
5 m. ind....................................... 6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

pedagogo Petro Baublio vaikų, 
gimęs 1909 m. gegužės 2 d. Velio
nis 1928 m. baigė Kauno aukš
tesniąją technikos mokyklą ir 
dirbdamas studijavo Kauno uni- 
vęrsitcto technikos fakultete, bū
damas laborantu hidrotechnikos 
katedros bei hidrotechnikos kabi
nete. Jis bendradarbiavo žurnale 
“Kosmos” ir “Lietuviškojoje enci
klopedijoje”. 1944 m. vasarą ve
lionis su žmona ir mažu sūnumi 
Kastyčiu pasitraukė Vokietijon, o 
iš jos 1949 m. atvyko Britanijon ir 
įsikūrė Londone. Ten dvidešimt 
ketverius metus dirbo architektu, 
sukaupęs beveik 7.000 knygų bi
blioteką. Didžiąją jos dalį sudarė 
lietuviškieji bei lituanistiniai leidi
niai ir paveikslų rinkinys. Velionis 
ją buvo pavadinęs Londono lietu
vių biblioteka ir ja leisdavo nau
dotis visiems, kurie norėdavo ras
ti lituanistikos žinių. Buvo išsau
gojęs ir išeivijos veikios doku
mentų. Vytauto Bogušio prane
šimu “Lietuvos aide”, tas doku
mentų rinkinys jau pasiekė Vil
nių. Atgimusion Lietuvon rinki
nys atkeliavo Tomo ir Marinos 
Baublių rūpesčiu, tarpininkaujant 
Lietuvos ambasadai Londone.
Lenkija

Vaikų šokių šventes Punske 
pernai pradėjo rengti Alicija Uz- 
dilienė. Pirmoji tokia šventė tada 
sutraukė apie šimtą jaunųjų šo
kėjų iš viso Suvalkų krašto. Šie
metinė jau antroji lietuvių vaikų 
šokių šventė Punske įvyko balan
džio 28 d., globojama Lenkijos 
lietuvių jaunimo sąjungos. Šven
tėn atvyko jau beveik pora šimtų 
šokančių lietuvių vaikų iš visų 
Punsko valsčiaus lietuviškų mo
kyklų. Prie jų prisijungė Klevų ir 
Krasnagrūdos mokyklos Seinų 
valsčiuje. Dalyvių buvo susilaukta 
ir iš pačių Seinų, Aradnykų bei 
Suvalkų, kur lietuvių kalbos dės
tymas nėra privaloma, o tik pa
pildoma mokslo programos dalis. 
Vaikų šokių šventėn atvyko ir 
įsijungė dvylika jaunųjų šokėjų 
grupių. Trūko tryliktosios grupės, 
kurią turėjo sudaryti lietuviai vai
kai iš Varšuvos, paruošti ten jau 
keliolika metų visuomeniškai dir
bančios mokytojos Irenos Alek
saitės. Varšuviečiai vaikai Puns
kan negalėjo atvykti. Kiekviena 
vaikų šokėjų grupė turėjo atlikti 
po du šokius arba žaidimus. Tur
būt šilčiausiai buvo sutikti ma
žiausieji Punsko šokėjai, turėję 
tik trejus metukus. Antroji vaikų * 
šokių šventė užbaigta visų dalyvių 
pašoktu “Kalveliu”.

OFFORD
REALTY ltd.

Member Broker, 38 Hurontarlo St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos L- Ą
apie namus, vasarna- ; ' j
mius, ūkius, žemes į*į
Wasagos, Staynerio v I.X
ir Gollingwoodoapy- 
linkėse kreipkitės j ' .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705 429-2121 ar 
705 445-5640 

namų tel. 705 429-6428

Asmenines nuo............8.00%
nekiln. turto 1 m...........6.50%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydĮ 
iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu



Lietuvių pastatyta Šv. Juozapo šventovė Sao Paulo mieste, Brazilijoje
Nuotr. P. Rukšio

Dabartiniai Brazilijos lietuvių rūpesčiai
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako klebonas ir laikraščio “Mūsų Lietuva” redaktorius 
- leidėjas kunigas PETRAS RUKŠYS. Pasak jo, susilpnėjusi ir sumažėjusi lietuvių veikla 

reiškiasi daugiausia parapijos rėmuose. Tebeveikia visa eilė organizacijų.
Visur reikia naujų jėgų

Tėvynainiai, Šiauliai laukia jūsų
BIRUTĖ ŽYMANTIENĖ
Dažna Šiaulių krašto giminė 

turi artimųjų, gyvenančių ne Lie
tuvoje. Visais laikais buvo savo
tiškai didžiuojamasi ir džiaugia
masi toli ir turtingai gyvenančiais 
giminėmis, o per paskutiniuosius 
penkerius metus atsirado galimy
bė susitikti, sulaukti jų iš užjūrių, 
iš už vandenynų ilgus dešimtme
čius nematytų...

1991 m. vasarą Lietuvos kul
tūros fondo Šiaulių krašto tarybos 
pirmininkas Hubertas Smilgys 
šios tarybos sueigoje pirmąkart 
atsargiai išsakė mintj pasikviesti į 
Šiaulius toli ir arti gyvenančius 
savo tėvynainius. Drąsus tai buvo 
siūlymas: ką tik atkūrusioje nepri
klausomybę Lietuvoje, dar tebe- 
tvarstančioje kraujuojančias sau
sio žaizdas, blokuojamoje didelių 
kaimynų...

Toje tarybos sueigoje dalyva
vo du svečiai iš Los Angeles: Da
na Pasko-Paškevičienė ir Antanas 
Mikalajūnas. Jiedu taip nuošir
džiai pritarė sambūrio idėjai, kad 
atsirado ne tik vilties, bet ir pasi
tikėjimo savimi.

Pirmojo Šiaulių krašto tėvy
nainių sambūrio organizatoriai 
virpančia širdimi laukė 1992 m. 
birželio 17-osios ryto. Ar kas nors 
atsilieps į kvietimus? O gal suva
žiuos šimtų šimtai?.. Tą rytą Šiau
lių Šv. Petro ir Povilo šventoriuje 
susirinko gal 20-ties žmonių būrys 
ir monsinjoro Kleopo Jakaičio 
pakviesti visi pakilo į šventovės 
bokštą, virš varpinės! Iš čia, iš 
aukščiausio Lietuvos šventovės 
bokšto žvelgiant, Šiaulių kraštas 
atrodė neapsakomai gražus. Taip 
prasidėjo Šiaulių krašto tėvynai
nių sambūriai...

Žmonės, atvykę iš kitų žemy
nų ar iš kitų Lietuvos etninių re
gionų buvo tokie geranoriški, pa
siilgę šio krašto, tokie savi, jog 
bet kokias abejones dėl mūsų 
sambūrių reikalingumo lyg vėjas 
nupūtė. Paskutinius klaustukus 
ištrynė jausmas, jog ne tik mums 
augusiems dideliame sovietinia
me lageryje už geležinės uždan
gos ir nieko nemačiusiems, reikia 
tėvynainių iš kito pasaulio patari
mų, patyrimo, paramos, bet ir 
jiems reikia mūsų, reikia šitų su
grįžimų, pasivaikščiojimų Lietu
vos takeliais.

Pirmojo sambūrio metu viena 
ponia iš Amerikos, pasipuošusi 
sniego baltumo kostiumėliu, stai
ga kluptelėjo į dulkiną pakelės 
žolę ir, sunkiai rinkdama lietuviš
kus žodžius, sakė visiems, jog šita 
žolė - pati švelniausia pasaulyje, 
niekur niekur daugiau tokia ne
auga...

Prieš ketverius metus šių 
sambūrių organizatoriai nė nema
nė, kad iš įvairiausių šalių ir iš ki
tų Lietuvos rajonų suvažiavę tėvy
nainiai (ir tik du kartus susibūrę!) 
pateiks tiek daug gerų idėjų ir pa
dės padaryti tiek daug konkrečių 
darbų, reikalingų Šiauliams, vi
sam kraštui ir visai Lietuvai, kiek 
jų yra padaryta dabar. Tai tėvy
nainių iš Kanados Teklės Tautku- 
tės-Timmerman ir dr. Karolio Le- 

derio, iš JAV - dr. Vlado Kaupo, 
Antano Mikalajūno, vienuolės 
Elenos Mačiūnaitės iš Paryžiaus 
ir daugelio kitų mūsų tautiečių 
meilės mūsų kraštui ir nuoširdu
mo rezultatas. O kiek gerų pro
jektų be tėvynainių padrąsinimo 
ir paramos būtų likę tik svajonė
se! Tai - ir Dailės galerijos steigi
mas, ir Saulės mūšio vietos įamži
nimas, ir jaunimo kūrybos skatini
mui skirtų premijų įsteigimas ir 
daugelis panašių projektų, sėk
mingai vykdomų ir duodančių sa
vo vaisius.

Per šiuos kelerius metus pasi
keitė ir pati sambūrio samprata. 
Nuo pat pirmojo karto jis tapo ne 
tiek proginiu kelių dienų rengi
niu, kiek nuolatiniu pasaulio šiau
liečių tarpusavio bendravimu laiš
kais, telefono pokalbiais, apsilan
kymais... Sambūris tapo reikalin
gas abiem pusėm. Per šį, jau tre
čiąjį 1996 m. birželio 20-23 dieno
mis, bandėme visi kartu pagvil
denti ne Šiaulių krašte gyvenan
čių tėvynainių problemas, nors, 
žvilgterėjus į trečiojo Šiaulių 
krašto tėvynainių sambūrio pro
gramą, matėsi, kad jo rengėjai ne
mažai laiko skiria džiaugsmams: 
koncertams, išvykoms, vakaro
nėms, parodoms... Tačiau pramo
gos skirtos tik poilsiui po darbų, o 
darbai rimti: reikia aptarti Šiaulių 
dabartį ir perspektyvas, miesto ir 
krašto turizmo informacinės siste
mos kūrimą ir integravimąsi į pa
saulio informacinę sistemą. Ar
chitektė Virginija Taujanskienė 
ketino pateikti svarstymui Šiaulių 
(Saulės) mūšio įamžinimo projek
to metmenis ir kt.

Šauniai padeda Šiaulių kraš
tui jo tėvynainių sambūriai. Šį bir
želį įvyko tik trečiasis, bet tradici
ja jau įsitvirtino, visų apsilankiu
siųjų (sprendžiant iš atsiliepimų) 
širdyse gyvena geros šviesos ir 
bendravimo šilumos jausmas, o 
krašto gyventojai, sambūrio sve
telius išlydėję, ima laukti kito, ku
ris, atrodo, toli - po dvejų metų. 
Bet dveji metai praskrieja nė se
kundei nestabtelėję... Nuskries su 
vėju laikas nuo trečiojo iki ketvir
tojo Šiaulių krašto tėvynainių 
sambūrio. Per tuos dvejus metus 
tikriausiai gausime nemažai laiš
kų iš naujų tėvynainių. Nemažai 
Jūsų, gerbiami skaitytojai, turin
tieji sentimentų šiam Lietuvos 
kraštui, galbūt tik dabar sužinojo
te apie galimybę aplankyti jį ir su
sitikti su tėvynainiais iš viso pa
saulio. Būtų labai džiugu, jeigu 
nieko nelaukę parašytumėte apie 
save. Laukiame Jūsų minčių, pa
siūlymų, pageidavimų. Laukiame 
Jūsų Šiauliuose! Rašykite mums 
taip: Mr. Hubertas Smilgys, Lie
tuvos Kultūros fondo, Šiaulių 
krašto tarybos pirmininkas, Auš
ros alėja 15, Šiauliai, Lithuania.

Dalinkimės džiaugsmais - 
tegul jų padvigubėja, dalinkimės 
rūpesčiais - tegul jų tampa per
pus mažiau.

• Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra
žiais- DR. J. GIRNIUS

- Per savo tėvų šeimą esate 
susijęs su Torontu. Kokiu būdu 
patekote Brazilijon?

- Mano tėvų šeima gyvena 
Kanadoje nuo 1952 metų, taigi 
tenka dažnai lankytis. Brazilijon 
patekau, kai tėvai jėzuitai per
leido S. Paule Šv. Kazimiero 
asmeninę (tautinę) lietuvių pa
rapiją saleziečiams 1977 metais.

- Kartu mums atiteko “Mūsų 
Lietuvos” savaitraščio redagavi
mas, administravimas ir visas 
inventorius.

- Jau daug metų darbuojatės 
Brazilijos lietuvių sielovadoje. 
Kokius sunkumus daugiausia su
tinkate?

- Brazilijos lietuvių sielova
doje dirbu 19 metų. Didžiausią 
sunkumą sudaro didelis lietuvių 
išsisklaidymas po platųjį S. Pau
lo miestą ir priemiesčius. Toliau 
nuo lietuvių centrų gyvenantys 
lietuviai neturėjo pastovaus re
liginio aptarnavimo ir nebuvo 
pratę, kaip Kanadoje, toli ke
liauti į lietuviškas pamaldas.

- 5. Paulo mieste tebėra dvi 
lietuviškos parapijos. Ar jos abi 
yra lietuviškos? Gal jau vyrauja 
vietinė portugalų kalba?

- S. Paulo mieste juridiškai 
yra tik viena lietuviška parapija, 
t.y. Šv. Kazimiero asmeninė lie
tuvių parapija, kuri buvo įsteig
ta 1968 metais. Šv. Juozapo pa
rapija Vila Žolinos priemiestyje 
buvo įsteigta kaip teritorinė pa
rapija 1940 m. Tiesa, šventovę 
pastatė lietuviai, vadovaujami 
kun. Benedikto Suginto. Šven
tovė, kaip visa aplinkinė nuosa
vybė, priklauso Šv. Juozapo Ro
mos katalikų lietuvių bendruo
menei. Ši bendruomenė buvo 
įsteigta pirmojo lietuvių kape
liono kun. Jeronimo Valaičio 
1928 m. Pradžioje bendruome
nė turėjo per 2.000 narių. Vila 
Zelinos apylinkės žemių savi
ninkas padovanojo didelį sklypą 
ir 70.000 plytų su sąlyga, kad 
per dvejus metus būtų pastatyta 
šventovė. Ji buvo pastatyta per 
metus ir pašventinta 1936 m. 
vasario 16 dieną. Ten lietuviai 
pradėjo pirkti sklypus ir susida
rė lietuviškas raionas. susikūrė 
lietuviškos ir religinės organi
zacijos bei parapijos choras.

Lietuvos valdžia buvo pa
stačiusi penkias pradines mo
kyklas ir mokėjo algas mokyto
jams. Užėjus karui mokyklos ir 
kitos organizacijos buvo brazilų 
valdžios uždarytos. Šventovė li
ko svarbiausiu lietuvybės ir ka
talikybės centru. Įsteigus para
piją ir vėliau įvedus vietinę kal-

Vasario 16 gimnazijos mokiniai dėkoja kun. Ereminui, kuris pakvietę ansamblį į Italiją Ntr. M. Šmitienės
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Kun. PETRAS RUKŠYS, 
salezietis, vadovaujantis lietuvių 

sielovadai Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje

bą, ji nebeliko grynai lietuviška 
- vis daugiau vietos turėjo už
leisti brazilams, ir dabar mes 
sudarome ne daugiau kaip de
šimtą dalį parapijiečių. Šiuo 
metu turime tik vienerias lietu
viškas pamaldas sekmadieniais.

Šv. Juozapo parapijoje iki 
šiol dirbo tik lietuviai kunigai: 
Benediktas Sugintas, Pijus Ra- 
gažinskas, Aleksandras Armi
nas, Kazimieras Miliauskas, 
Antanas Milius, Feliksas Jaku
bauskas. Dabar jau 40 metų čia 
dirba kun. Juozas Šeškevičius ir 
jam padeda kun. Petras Rukšys.

Kita kalba apie Šv. Kazi
miero asmeninę lietuvių parapi
ją. Ji buvo įsteigta 1968 metais 
rūpintis lietuvių katalikų dvasi
niais reikalais. A. a. kun. Jonas 
Bružikas, SJ, vadovavęs misi
joms Brazilijoj, pastebėjo, jog 
daugelio lietuvių šeimų religi
niam gyvenimui (vedyboms, 
krikštams) sutvarkyti reikia tu
rėti savą parapiją. Ji buvo skirta 
lietuviams imigrantams, atvyku- 
siems 1925-1930 metais ir jų 
vaikams. Pradžioje dirbo keturi 
kunigai jėzuitai, pasikeisdami: 
Jonas Bružikas,, Vladas Mika
lauskas, Leonas Zaremba, Jo
nas Giedrys, Jonas Kidykas, 
Antanas Šaulaitis ir Petras 
Daugintis. Jie laikė lietuviškas 
pamaldas įvairiose vietovėse, 
lankė ligonius, važiuodavo į lai
dotuves... Neturėjo šventovės, 
tik koplyčią ir didelę salę. 1977 
m. jėzuitai perleido Šv. Kazi
miero parapiją saleziečiams. 
Pradžioje buvo keturi salezie
čiai kunigai: Stasys Šileika, Pra
nas Gavėnas, Petras Urbaitis ir 
Petras Rukšys. Kaip atsitinka 
visose parapijose, taip ir pas 
mus žmonių skaičius pradėjo 
mažėti. Kun. St. Šileika išvyko į 

/ Lietuvą su Nordland Express
JAV ir Kanados dolerių perdavimas 
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Kanadą, kun. Pr. Gavėnas į Lie
tuvą, kun. P. Urbaitis pasitrau
kė dėl ligos (mirė 1993 m. lie
pos 10 d.), o kun. P. Rukšys tu
rėjo laikinai perimti Šv. Juoza
po parapiją Vila Zelinoje. Neli
ko kitos išeities kaip “parapiją”, 
ar geriau sakant, kleboną per
kelti į Vilą Zcliną. Jėzuitai 
parapijos patalpas dovanojo Šv. 
Juozapo bendruomenei, kad 
tarnautų lietuviškiems reika
lams. Šv. Kazimiero parapija to
liau egzistuoja, ir jos klebonu 
yra kun. Petras Rukšys.

- Ką rodo dabartiniai lietu
vių skaičiai Brazilijoj: ar jie tebė
ra pajėgūs išlaikyti savo parapijas 
ir kitas lietuviškas institucijas?

- S. Paule neturime kruopš
taus lietuvių surašymo. Šv. Juo
zapo parapijai priklauso apie 
300 lietuviškų šeimų, o Šv. Ka
zimiero parapijai gal pora tūks
tančių. Senų parapijiečių skai
čius vis mažėja, o jaunesnioji 
karta turi silpną ryšį su mūsų 
parapijom ir lietuvybe. Jauni
mas jau mažai supranta lietuviš
kai, tai ir lietuviškų pamaldų 
lankymas silpnas. Parapijinės 
organizacijos taip pat baigia iš
nykti.

- Kokios lietuviškos organi
zacijos Brazilijoj tebėra veiklios?

- Kai kalbama apie Brazili
ją, tai reikėtų geriau sakyti S. 
Paulo, nes kituose Brazilijos 
miestuose praktiškai nėra jokių 
lietuviškų organizacijų, nebent 
kas nors Rio de Jancire. Pas 
mus dar veikia sekančios orga
nizacijos:

- Šv. Juozapo Romos ka
talikų lietuvių bendruomenė, 
kuri administruoja ir saugo jos 
turtą: šventovę, kleboniją, jau
nimo namus, dalį “Lituanikos” 
vasarvietės ir Šv. Kazimiero pa
rapijos namus.

- Lietuvių sąjunga Brazili
joj, įsteigta 1931 m., kurios pa
skirtis - išlaikyti lietuviškas mo
kyklas. Šiuo metu yra dar trys 
mokyklų pastatai, kurių du yra 
išnuomoti, o trečias veikia kaip 
Sąjungos būstinė. Sąjunga užsi
ima labdaros darbais, remia 
“Mūsų Lietuvą”, tautinių šokių 
ansamblį, globoja atvykstančius 
kultūrinius vienetus ir bendra
darbiauja su Brazilijos lietuvių 
bendruomene.

- Brazilijos lietuvių bend
ruomenė stengiasi vykdyti jai 
nustatytus tikslus: rengia tautos 
švenčių minėjimus, adminis
truoja dalį “Lituanikos” vasar
vietės, remia “Mūsų Lietuvą”.

(Nukelta į 6-tą psl.)
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“Tėviškės žiburių” bendradarbis KAZYS BARONAS (dešinėje) su 
svečiu iš Lietuvos prie lietuvių gimnazijos berniukų bendrabučio 
Vokietijoje

Vascuio 16gimnazijos mokiniai Italijoje
E. JANKŪNAS

1996 m. balandžio 30 rytą, 
vos švintant, trisdešimt trijų Va
sario 16 gimnazijos mokinių ir 
mokytojų grupė buvo palydėta į 
beveik savaitė trukusią koncer
tinę kelionę po Italiją. Vyko 
gimnazistų koncertinė grupė, 
kurią sudarė tautinių šokių ra
telis, vadovaujamas mokytojos 
M. Dambriūnaitės-Šmitienės, 
orkestras, choras, skudučių ir 
kanklių ansambliai, paruošti 
mokytojo A. Paltino bei liau
dies dainų būrelis, vadovauja
mas mokytojos B. Lipšienės. 
Valandos su viršum programoje 
buvo numatyta parodyti lietuvių 
tautinius šokius, dainas, instru
mentinius kūrinius.

Nuo Hiuttenfeldo iki Do- 
madossola miesto Italijos šiau
rėje nusitęsė kelionė, kurią 
ėmėsi organizuoti kun. Tąsius 
Ereminas. Italijoje mus pasitiko 
gana smulkaus sudėjimo, pagar
baus amžiaus sulaukęs, tačiau 
kupinas energijos ir jaunatviš
kumo kun. Ereminas. Ilgai ir 
kantriai jis ieškojo, kas galėtų 
paremti bei finansuoti šią kelio
nę. Tačiau tik atvykus visi pilnai 
supratome, kiek reikėjo paau
koti laiko ir sveikatos, kad ši 
koncertinė viešnagė Italijoje 
taip puikiai būtų suorganizuota. 
Ir tai tik kun. Eremino dėka, 
kuris, šalia paskaitų skaitymo 
Milano universitete ir kitos jo 
plačios veiklos, padarė viską, 
kad Italijoje suskambėtų gimna
zijos mokinių atliekama lietu
viška daina, muzika, būtų paro
dyti tautiniai šokiai. Be kita ko, 
visur kur vyko koncertai, buvo 
rengiama ir Z. Kazėno foto pa
roda “Lietuvos senoji architek
tūra”, sulaukusi nemažo lanky
tojų susidomėjimo.

Jau pačią pirmą dieną su
pratome, kad viešnagės pro- 
gama bus gana įtempta. Milane 
kartu su kun. Ereminu pasitiko 
lietuvė iš Šveicarijos p. Gegec- 
kienė, lydėjusi mus visą kelionę, 
bei didelis Lietuvos kultūros ir 
istorijos skleidėjas, įvairių ren
ginių apie Lietuvą organizavimo 
Italijoje inicatorius Milano uni
versiteto profesorius dr. C. 
Granta.

Trumpai apžiūrėję miestą, 
aplankę Milano katedrą atsi
sveikinome su . mus lydėjusiu 
profesoriumi ir išvykome į Vog- 
herą. Ten laukė paruošti nakvy
nei namai. Nuo sutikimo iki at
sisveikinimo visur jautėme so
cialinės rūpybos centro namų, 
kuriuose apsistojome, šeiminin
kų svetingumą bei vaišingumą.

Sekantį rytą išvažiavome į 
Pavia miestą, kur Visconteo pi

Siuntinys nr.1 10 kg miltų. 10 kg cukraus 10 kg ryžių
Siuntinys nr.2 1? litrų augalų alyvos (4x3 litrui
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
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Siuntinys nr.C 20 kg cukraus (10x2 kgi
400 g tirpstančios kavos 12x200 gi

Siuntinys nr.7 31 (vairus kanadiski |)r> niūkiai <20 kg)
Siuntinys nr.8 17 (vairus kanadiski produktai (14 kq>
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis Šildytuvas

lyje turėjo įvykti pirmasis kon
certas. Kadangi koncerto pra
džia buvo numatyta 11 v.r., tai 
tiek atlikėjai, tiek organizatoriai 
nesitikėjo daug žiūrovų. Tačiau 
įspūdinga XIV amžiaus pilies 
atmosfera ir gera reklama sudo
mino klausytojus, kurių koncer
te netrūko. Tiek čia, tiek kitur 
koncertus lydėjo kun. Eremi
nas, kuris klausytojams pristatė 
programą, papasakojo apie Lie
tuvą bei lietuviškus instrumen
tus, kuriais buvo atliekami kūri
niai. Nors pirmajame koncerte 
buvo kai kurių techninių ne
sklandumų, tačiau žiūrovai kon
certu liko patenkinti. Netrukus 
po koncerto grįžome į Vogherą, 
kur vakare Socialinės rūpybos 
centre įvyko antrasis koncertas 
šių namų darbuotojams bei 
miesto visuomenei.

Rytojaus dieną išvykome į 
Domodossolą, kun. Eremino 
miestą. Pakeliui atsivėrė visus 
pakerėjęs Italijos gamtos grožis 
su kalnais ir jais tekančiais 
kriokliais bei neaprėpiamomis 
žvilgsniu ežerų platybėmis. Po 
pietų atvykome į įspūdingą kal
nų papėdėje įsikūrusį miestelį 
su būdinga Italijai architektūra.

Dar tą patį vakarą puikioje 
miesto teatro salėje įvyko du 
koncertai. Nors žiūrovų buvo 
negausiai (galbūt sutrukdė visą 
parą tiesiog žliaugęs lietus), ta
čiau koncertas patiko ir patiems 
atlikėjams, ir tiems, kurie atėjo 
nepabūgę lietaus.

Vakarienės metu visiems 
įstrigo kun. Eremino pasakyti 
žodžiai: “Ne visi blogiai išeina į 
blogį, kad ir vienam žmogui rei
kia koncertuoti kaip šimtui, nes 
žmogus tai žmonija”. Kitą dieną 
apie šiuos koncertus teigiamai 
atsiliepė vietinė spauda, pokalbį 
su kun. Ereminu ir gimnazistais 
transliavo radijas. Tą pačią die
ną salė jau netalpino visų norin
čių išgirsti paskutinį viešnagės 
Italijoje atsisveikinimo kon
certą.

Po koncerto padėkos žo
džius už lietuvišką šokį bei dai
ną tarė rozminiečių vienuolyno 
kun. profesorius Reino Domi- 
ničis. Kun. Ereminui už jo ne
nuilstamą veiklą, skleidžiant lie
tuvišką žodį, dainą, šokį Italijos 
žemėje buvo užrišta audėjos iš 
Lietuvos Domijonaitienės nu
austa juosta, kuri buvo tik ma
žytė dalis tos padėkos, kurią 
mes visą kelionę jautėme šiam 
žmogui.

Grįžtant namo dar ilgai bu
vo dalintas! įspūdžiais, patirtais 
Italijoje, kurie ilgam išliks at
mintyje.

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)
$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)



Pokalbis su dosniąja širdimi
Pas daugelio religinių ir kultūrinių darbų rėmėją, keliolikos knygų autorių, buvusį 

redaktorių prelatą JUOZĄ PRUNSKĮ
Čikagos pašonėje, Lemon- 

te, susitelkę nemaža kultūrinio 
ir religinio gyvenimo įstaigų. 
Prie lango atsistojęs žiūrėdamas 
į vietinio nagingo lietuvio meist
ro išdrožinėtus kryžius, susimąs
tęs žvelgia prelatas JUOZAS 
PRUNSKIS, 1997 m. pabaigoje 
švęsiantis garbingą devynias
dešimties metų sukaktį. Indėnai 
paprastai tokį dosnų žmogų, 
kuris šitiek pagelbėjo, tiek gera 
padarė lietuviškai spaudai, kul
tūrai, daugeliui mūsų organiza
cijų ir asmenų, pavadintų labai 
taikliai: DOSNIOJI ŠIRDIS. 
Ką jis galvoja, žvalgydamasis po 
saulės nutviekstą platų Ateiti
ninkų namų kiemą? Nors 
nejauku sutrukdyti prelato gi
laus susimąstymo valandėlę, bet 
šiai tauriai mūsų tautos asme
nybei dėkingumo kupinas ir 
žurnalistinio smalsumo vedinas 
su palydovais praveriame duris. 
Šis malonus, kadaise aukšta
ūgis, bet ir dabar dar savo išla- 
kumo nepraradęs, plačiai besi
šypsąs žmogus mus mielai sutin
ka ir po kelių akimirkų, be jokio 
atsikalbinėjimo sutinka atsakyti 
į kelis klausimus:

- Kokius Jūs, gerbiamas Pre
late, savo gyvenimo tarpsnius lai
kote pačiais svarbiausiais?

- 1925 m. baigęs Rokiškio 
gimnaziją, buvau mokyklos ve
dėju. Tada, apmąstęs ir įsitiki
nęs Dievo buvimu, nuspren
džiau savo gyvenimą pašvęsti 
Dievui: įstojau į Kauno kunigų 
seminariją. Pamilęs krikščiony
bę, pamilęs Dievą ir pamėgęs 
rašymą, nusprendžiau gyvenimą 
pašvęsti kryžiui ir plunksnai.

- Kokiuose spaudos baruose 
Jūs daugiausia dirbote?

- Lietuvoje svarbiausias ma-

Dabartiniai
(Atkelta iš 5-to psk)

- Šv. Juozapo bendruome
nės choras, pradėjęs veikti su 
šventovės pastatymu, turėjęs 
garbingą praeitį, dabar vėl atsi
gavo ir žada dar labiau sustip
rėti.

- Skautų vietininkija “Pa
langa”, turinti apie 60-70 skau
tukų, gražiai veikia, bet stokoja 
vyresnių skautų bei vyčių.

- Maža grupė ateitininkų, 
kurie susirenka kas mėnesį ir 
kalba lietuviškai.

- Tautinių šokių ansamblis 
“Nemunas”, kuris kartais pasi
rodo brazilų visuomenei ir da
bar ruošiasi dalyvauti tautinių 
šokių šventėje Čikagoj.

- Šv. Juozapo vyrų brolija, 
Katalikių moterų draugija ir 
Moterų maldos apaštalavimas 
turi tik po kelis narius-nares.

- Ar tebeturite šeštadienines 
bei kitokias lietuvių mokyklas? 
Kas jose dirba ?

- Deja, šeštadieninės lietu
vių mokyklėlės neturime, nors 
jaunimo, kaip skautukų, būtų 
nemažai. Mokytoja Liucija Jo- 
delytė-Butrimavičienė turi va
karinius kursus, kuriuos dau
giausia lanko suaugusieji. Taip 
pat turime neakivaizdinį lietu
vių kalbos kursą “Kalbėk lietu
viškai” su įkalbėtam juostelėm 
ir skaidrėm. Šis kursas turi mo
kinių visoje Brazilijoje.

- Kadaise Lietuvos valdžia 
nupirko net keletą pastatų lietu
vių mokykloms. Kas jais naudo
jasi dabar?

- Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą Lietuvos valdžia padėjo S. 
Paulo lietuviams pasistatyti 5 
mokyklas. Užėjus karui Brazili
jos valdžia uždarė visas užsie
niečių mokyklas, bet jų nenusa
vino, nes jos buvo užrašytos 
kaip konsulo ir Sąjungos nuosa
vybė. Dvi mokyklas turėjo par
duoti mokytojų atleidimui ap
mokėti. Sąjunga negalėjo išlai
kyti likusių trijų mokyklų, tai 
dvi išnuomojo, o trečioji liko 
kaip Sąjungos būstinė. Mokykla 
šalia Šv. Juozapo parapijos ga
lėtų tarnauti lietuviškiems rei
kalams, bet nėra lėšų jai išlai
kyti.

- Esate laikraščio “Mūsų 
Lietuva” redaktorius. Kaip sekasi 
su jo redagavimu bei leidyba? Ar 
tebėra pakankamas prenumera
torių skaičius?

- Jau 18 metų redaguoju, 
administruoju, sustatau ir išpla
tinu “Mūsų Lietuvą”. Laikraš- 

no spaudos darbas buvo reda
guoti dienraštį “XX amžius”. 
Čia buvo susibūręs gana stiprus 
būrys: J. Ambrazevičius, dr. Pr. 
Dielininkaitis, dr. Z. Ivinskis, 
dr. J. Grinius, dr. J. Skrupskelis, 
dr. A. Maceina ir kun. Št. Yla. 
Jie visi buvo baigę aukštuosius 
mokslus užsienio universitetuo
se, pažinę tų kraštų krikščiony
bės pažangą ir ryžosi tuos lai
mėjimus perkelti į Lietuvą. Ši
taip “XX amžius” tapo pirmau
jančiu mūsų krašto dienraščiu. 
Lietuvą okupavus bolševikams, 
pasitraukiau į Vakarus. Berlyne 
tapau “Draugo” koresponden
tu. Amerikoje dirbau “Drau
go”, “Marian” ir “Laivo” redak
cijose. Parašiau ar suredagavau 
36 knygas bei brošiūras. Laik
raščiuose ir žurnaluose išspaus
dinta keliolika tūkstančių mano 
straipsnių, reportažų ir studijų.

- Kokius spaudinius ir temas 
Jūs laikote reikšmingiausiais?

- Kadangi Lietuva buvo oku
puota, mano supratimu, svar
biausia spaudoje buvo kelti so
vietinių laikų komunizmo žiau
rumus. Todėl gal reikšmingiau
sias leidinys šiuo požiūriu “Lie
tuviai Sibire” (1983 m.). Stambi 
knyga “Bėgome nuo teroro”. 
Svarbios knygos “Mokslas ir re
ligija”, “Motina gailestingoji” 
(29 moterys), ypač “Mano pa
saulėžiūra”, kur pirmaujantys 
išeivijos lietuviai intelektualai 
išdėstė savo mintis apie laisvę, 
Lietuvą, krikščionybės reikšmę. 
Nemaža knyga “Žurnalistika”. 
Apsčiai mano straipsnių iš
spausdinta JAV, čekų, lenkų, ir 
kituose laikraščiuose. Kai žydai 
pradėjo lietuvius kaltinti dėl 
persekiojimų, žudynių, o Ame
rika pradėjo kelti bylas įtaria-

Brazilijos...
tis eina nuo 1948 metų, ir tai 
beveik kunigų dėka: prel. Pi
jaus Ragažinsko, kun. J. Šeške
vičiaus, jėzuitų, kun. P. Gavėno 
ir mano. Jau treti metai išeina 
kas dvi savaites: darbas sunkus, 
kai nėra bendradarbių. Iš pre
numeratų laikraštis neišsilaiko. 
Turime savas spaudos priemo
nes, o aukos ir parengimai pa
deda išsilaikyti. Tiražas yra 600 
egzempliorių. Tai nėra blogai 
mūsų kolonijoj. Nemaišome su 
portugalų kalba, bet reikėtų 
pagalvoti apie portugališką 
priedą.

- Ko reikėtų Brazilijos lie
tuvių veiklai sustiprinti? Ar ne
manote, kad atėjo laikas laukti 
kultūrinės pagalbos iš Lietuvos, 
kurią finansuotų turtingesnieji iš
eivijos fondai?

- Lietuviška veikla telkiasi 
parapijoje, taigi reikėtų sustip
rinti parapiją ir jos organizaci
jas, skatinti pamaldų lankymą 
ir pagyvinti Šv. Juozapo R.K.L. 
bendruomenės veiklą ir pri
traukti daugiau narių. Lietuvių 
sąjunga Brazilijoj turėtų kreipti 
daugiau dėmesio į jaunimą ir į 
kultūrinę veiklą jos rūmuose. 
Brazilijos lietuvių bendruomenė 
turėtų rūpintis lituanistiniu 
švietimu.

Kultūrinis bendradarbiavi
mas su Lietuva iki šiol liko gerų 
norų sferoje ir praktiškai nieko 
nepadaryta. Geriausių pasek
mių turėjo jaunų veikėjų apsi
lankymai iš JAV-bių, kaip Ar
vydo P. Žygo, Dainos Kojelytės, 
Snaiguolės Zalatoriūtės ir kitų. 
Jie buvo mums artimesni ir 
lengviau galėjo perduoti tauti
nes vertybes, kuriomis pirmiau
sia patys buvo įsitikinę.

Reikėtų sudaryti sąlygas 
mūsų jaunimui dalyvauti JAV- 
bėse ar kitur visokiuose kursuo
se - skautų vadovų, tautinių šo
kių, tautodailės... Reikia galvoti 
ir apie galimybes dalyvauti li
tuanistiniuose vasaros kursuose 
Lietuvoje.

Mažai žinau apie keitimąsi 
mokiniais per šeimas. Tai pla
čiai naudojama praktika. Kodėl 
tad nebūtų galima per Bend
ruomenę ar kitaip organizuoti 
tokį moksleivių pasikeitimą per 
šeimas?

Pagaliau dabar turime mo
derniausias priemones ryšiams 
palaikyti ir informacijai skleisti. 
Dažnas skundimasis lėšų stoka 
yra ieškojimas pateisinimų mū
sų idėjų trūkumui ir neveiklu
mui. 

miesiems, specialiai parašiau 
“Lithuania’s Jews and Holo
caust”. Visą medžiagą šiai stu
dijai rinkausi iš žydų biblioteko
se rastų šaltinių, kad nebūčiau 
apkaltintas dėl kokių nors klas
točių. Tame darbe tvirtinau, 
kad žydai Lietuvoje turėjo lais
vę, pilietinę lygybę, todėl ne
galima lietuvių nepagrįstai kal
tinti, kad jie naikinę žydus. Šią 
knygą gavęs Čikagos dienraštis 
“News Herald” net parašė 
mums palankų vedamąjį, o Iz
raelio konsulatas net pasikvietė 
mane pietų. Angliška knyga 
“Lithuania” spausdinta net pen
kis kartus - penkios laidos.

- Kaip Jums pasisekė išplėsti 
tokią didelę labdaroj ir šalpos 
veiklą?

- Visą gyvenimą buvau ne
išlaidus, taupiai visur apsieida
vau. Suprasdamas Lietuvos var
gą, mūsų Tėvynėje krikščiony
bės išgyvenamus sunkumus, tie
siog jaučiau pareigą kuo galėda
mas visur padėti, ypač toms 
įstaigoms, kurios pradeda atsi
gauti po kruvinos bolševikinės 
okupacijos.

- Kuriais šalpos vaisiais Jūs 
labiausiai galite pasidžiaugti?

- Pirmiausia dabar leidžia
ma Lietuvos katalikiška perio
dine spauda ir knygomis. To
liau, kiek gebėjau, rėmiau Lie
tuvos katalikiškas mokyklas, ka
techetų rengimą, vienuolijas.

- Ką galvojate apie Lietuvos 
dabartį ir ateitį?

- Mūsų tauta nedidelė. To
dėl labai svarbu, kad jaunoji 
karta veržtųsi į mokslą, studijas, 
kad galėtume apsišarvuoti kul
tūrinėmis vertybėmis kitų tautų 
akivaizdoje. Žinoma, Lietuvos 
padėtis yra gana pavojinga, kai 
turime tokį imperialistinį kai
myną - Rusiją. Užtenka prisi
minti Čečėniją. Iš kitos pusės - 
rusų militarizuota Karaliaučiaus 
sritis ir Rusijos draugystėn be- 
siperšanti Gudija. Tiek amžių 
Lietuvą teriojo rusai, švedai, vo
kiečiai ir lenkai. Tegalėjome pa
sidžiaugti tik du dešimtmečius 
nepriklausomybe. Dabar, ją at
gavus, visų mūsų pareiga kuo 
daugiau padėti tautai atsigauti. 
Į ateitj žvelgiu su viltimi. Krikš
čionybė stiprėja. Religiškai ir 
moraliai tauta atsigauna. Tikė
kime, kad pamažu ir ekonomiš
kai sustiprės.

- Ar neketinate aplankyti 
Lietuvos?

- Lietuvoje buvau 1991 m. 
Pasidžiaugiau savo tėviške. Ap
lankiau daugelį šventų vietų 
nuo Palangos iki Daugailių ir 
Utenos. Laimė, kad viešėjau ir 
brangioje mūsų sostinėje Vil
niuje. Dabar jau mano jėgos 
mažėja, tad tokių didelių kelio
nių jau nebeįstengiu atlikti.

- Kaip dabar gyvenate?
- Įsikūręs Ateitininkų na

muose Lemonte, keliolika my
lių nuo Čikagos. Ateitininkus 
myliu. Mat pats jau 78 metai 
esu ateitininkas. Čia mane glo
boja maloni šeima iš Lietuvos ir 
pasišventęs šių namų administ- 
latorius A. Pargauskas. Einu 
89-uosius metus. Dėkui Dievui 
ir žmonėms, dar krutu, tik akys 
visai nusilpusios. Vien su spe
cialia skaitymo televizija tepa- 
skaitau. Ką nors parašyti man 
jau sunku. Čia man padeda ne
toliese gyvenanti sesuo dr. Ona 
Garlūnienė. Šių metų gegužės 
23 d. sukako 64 mano kunigys
tės metai. Minėtą dieną 23 ku
nigai buvo įšventinti, bet iš jų 
telikome dviese: Lietuvoje spa
lio 26 devyniasdešimt metų mi
nintis Kazimieras Kuzminskas 
ir aš. Iš trijų didžiųjų Lietuvos 
dienraščių “Lietuvos aido” re
daktorius V. Alantas jau miręs, 
“Lietuvos žinių” - J. Kardelis 
taip pat iškeliavęs Anapus, likęs 
gyvas tiktai vienintelis “XX am
žiaus” redaktorius Juozas Pruns- 
kis. Mirti nebijau. Ten, Dievo 
šviesybėje, tikiuosi sutikti Sibire 
nukankintą savo tėvą, keturis 
dėdes ir Sibiro kankinę - savo 
motiną. Dabar tik laukiu, kada 
Viešpaties angelas duos ženklą 
ateiti.

Už pokalbį kuo nuošir
džiausiai dėkoju ne tik prelatui, 
bet ir jo seseriai dr. Onai Garlū- 
menei. Kun K j Ambrasas> JD

Prelatas JUOZAS PRUNSKIS su “TŽ” bendradarbiu kun. KAZIMIE
RU AMBRASU, JD, Lemonte

Retų atodangų šiupinys (7)
V. A. JONYNAS

Kas buvo abstraktinio meno 
pradininku?

Ilgą laiką buvo paplitusi 
nuomonė, kad Vasilijus Kan- 
dinskis yra abstraktinio meno 
pirmeivis. Buvo net susikūrusi 
jaudinanti pasakėlė, kaip visa 
tai įvyko. Girdi, vieną kartą 
įėjusio pirkion dailininko žvilgs
nį pagavo neregėtos harmonijos 
drobė. Dailininkas atpažinęs jo
je savo paties paveikslą, atremtą 
į sieną žemyn galva. Neseniai iš
leistoje dailės monografijoje 
Michel Ragon, JOURNAL DE 
L’ART ABSTRAIT, (Genėve, 
Skira, 1992) į dalykus pažvel
giama kiek kitaip. Ten aiškinama:

“Buvo įprasta manyti, kad 
pirmasis abstraktus meno kūri
nys yra 1910 metų Kandinskio 
akvarelė. Bet žmonės nesiliovė 
tą pirmgimystę neigti, ypač La
rionovas ir Kupka, kurie tvirti
na sukūrę abstraktinių darbų 
dar 1909 metais.

Georges Anenkov’as, kuris 
stebėjo prieš 1914 metus meninį 
gyvenimą Rusijoje, teigė viena
me savo straipsnių žurnale ‘Ci- 
maise’ (nr. 2, Dec. 1953), kad 
pirmasis abstraktinis dailininkas 
buvo lietuvis Čiurlionis, kuris 
ryžtingai išstatė befigūres savo 
drobes parodose, pradedant 
1906-7 metais, atseit, pačiom 
pirmom kubizmo dienom. Čiur
lionis, kurio praktiškai niekas 
nepažinojo, mirė 1911 metais.

Drobių reprodukcijos, ku
rias mums parodė Anenkov’as 
ne visai įtikinamos, nes jų išta
kos yra ornamentinio pobūdžio, 
kurį mes aptinkam visoje deko
ratyvinio meno istorijoje. Be 
abejonės, Čiurlionis, kaip ir 
Kupka, buvo veikiami vadina
mojo ‘modern style’, kuris buvo 
suklestėjęs tarp 1895 ir 1910 
metų ir kurio spinduliavimas 
buvo toks didelis germaniškuo
se kraštuose, kad jo negalėjo ig
noruoti Kandinskis, gyvenęs ta
da Miunchene”.

Geležinio vilko miestas 
svetimšalio akimis

Kaip minėta, šion skiltin yra 
sudėliotos užuominos apie Lie
tuvą aptiktos atsitiktinai. Šiaip 
juk būtų paprasta jų prisigraiby- 
ti pašniukštinėjus, pavyzdžiui, 
gausius turistinius leidinius, vi
sokius vadovus po Europą. Vis 
dėlto norisi daryti vieną išimtį, 
būtent Rick Steves knygai “Eu
rope Through the Back Door”, 
pasiekusiai XIII laidą (Santa 
Fe, John Muir, 1995). Priežastis 
paprasta. Rick Steves televizijos 
programa “Travels in Europe” 
perduodama metų metais per 
PBS stotį. Savo knygoje jis užsi
mena apie Vilnių neįprastai, be
veik skaudžiai. Pasirodo, kad 
Rick Steves serijoj “Best of” yra 
vadovas po Baltijos kraštus - 
Rick Steves “Best of Baltics and 
Russia”. Su juo taip pat būtų 
įdomu susipažinti, bet jį redaga
vo kitas asmuo - Ian Watson. 
Nebūtinai jo atsiliepimas gali 
būt toks įdomus, kaip Rick Ste
ves atveju. Ten rašoma:

“Išsidraikęs, netvarkingas, 
su katalikiška šventove ant 
kiekvieno kampo, Vilnius yra 
lipšniausia ir jaukiausia iš visų 
trijų Baltijos valstybių sostinių, 
bet taip pat mažiausiai rafinuo
ta ir labiausiai nušiurusi. Kupi
nas ramybės Vilnius yra vie- 
naukščių-dviaukščiu pastatų, ar
kų ir kiemų miestas, labiau pri
menantis draugišką provincinę 
Lenkijos sostinėlę, negu vokie
čių kultūros Rygos aukštus sta
tinius ar dvelkiantį cukrine gla
zūra hanzinį Taliną.

Vilniaus senamiestis, atkilęs 

iš XVII-XVII1 šimtmečio yra 
didelis ir pilnas nuostabios ny
kumos. Išdegę langai, krintan
čios medinės langinės, sueižėjęs 
tinkas ir sulopyti stogai šaukiasi 
milijonų vertės restauravimo, o 
kai kurie sovietų ‘pagerinimai’, 
kaip pvz. telefono stotis, prašosi 
sprogmenų.

Faktas, kad Vilnius griūva, 
sudaro jo lankytojui gyvą įspūdį 
visokių galimybių. Kiekvienas 
langas be stiklų ar nublukusi 
langinė verčia susimąstyti, kas 
ten galėtų būti: šeima, parduo
tuvė, siuvamoji mašina, žvakės 
ant stalo, vaikai gatvėj.

Apleistos Vilniaus griuve
nos skatina labiau jį tyrinėti. Se
namiestyje yra daugybė jaukių 
kavinaičių, intriguojančių pa
veikslų galerijų ir krautuvėlių. 
Daugelis jų neturi iškabų; tenka 
prasmukti susirietus pro arka
das j kiemus, atkelti vartus ar 
pravert duris ir pamažu susirast 
kelią pro užkaborius. Antraip 
miestas gali imt vaidentis lyg iš
miręs ir atrodyti kaip atsitiktinė 
sovietų neutroninės bombos 
auka.

Miesto muziejuose yra dau
giau prižiūrėtojų - ’’babuškų” 
negu lankytojų. Matyt darbo jė
ga yra pigesnė už elektros lem
putę, nes rodiniai skendi tamso
je ir tenka vaikštinėti po muzie
jų su savuoju žibintu.

Kaip vienintelė krašto gilu
moje esanti Baltijos valstybės 
sostinė, Vilnius visą laiką buvo 
politiškai ir ekonomiškai arčiau 
savo slavų kaimynų (Rusijos ir 
Lenkijos) negu Skandinavijos. 
Tai yra išlikę. Panašiai kaip Ru
sijoj, politikai čia yra komiški, 
pompastiški ir nevalyvi (bump- 
kinesque) padarai. Lietuvos 
ekonomija yra atsilikusi nuo Es
tijos ir Latvijos. Lietuva gali lig- 
šiol atrodyti kaip Sovietų Sąjun
gos dalis. Šio reiškinio priežas
tis nėra atšiaurus miestietiškas 
sovietizmas, kuris yra išsilaikęs 
Rygoje, bet provincinė inercija, 
kuri tuo pat metu daro Vilnių 
savaip mielą.”

Kai didieji galvažudžiai 
derėjosi

Rodos, viskas išaiškinta, pa
slapčių nebėr, bet vis pasigirsta 
nežinomų dalykų apie didžiųjų 
išsigimėlių - Hitlerio ir Stalino 
- sandėrių eiga. Kiek tose ato
dangose tiesos, rasit, išsiaiškins 
istorikai, bet skamba įtikinamai:

“Vienintelį nesutarimo punk
tą sudarė Baltijos valstybių liki
mas. Hitleris norėjo Lietuvos ir 
Kuršo, iš dalies suvokietintos 
provincijos, apimančios vakari
nę Latvijos dalį, įskaitant Vent- 
spilės ir Liepojos uostus. Jis 
buvo pasiruošęs perleist likusią 
Latvijos dalį sovietams dri.uge 
su Estija ir Suomija. Stalinas ta
čiau norėjo visos Latvijos ir, ka
dangi Ribbentrop’as jautėsi ne
galįs su tuo sutikti nepasitaręs 
su Hitleriu, posėdis buvo atidė
tas iki pusės septintos vakaro.

Ribbentrop’as grįžo į Vo
kietijos pasiuntinybę džiūgau
damas, šaukdamas kiekvienam, 
kad sutartis jau kišenėje. Jis 
pliekė telegramą Hitleriui, pra
šydamas leidimo ‘perleist’ visą 
Latviją, nes tai buvo lemtingas 
žingsnis galutiniam rezultatui. 
Po dviejų valandų atėjo atsaky
mas lakoniškoje telegramoje 
‘Taip! Sutinku’!”

(Michael Bloch, RIBBENT
ROP. A BIOGRAPHY, NY

Crown Publ., 1992).

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.
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LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE
Dainų ir tautinių šokių šventės (2)
GENOVAITĖ BRE1CIIMAN1ENĖ

Dešimtoji tautinių šokių šventė
1996 m. liepos 6 d. Čikagos 

priemiestin Rosemont susirinks 
didelis būrys gražiausio ir akty
viausio lietuviško jaunimo švęsti 
dešimtosios tautinių šokių šven
tės. Jų tėvai - pirmųjų švenčių 
šokėjai ir rengėjai šoks kartu 
veteranų eilėse. Visos išeivijoje 
rengtos šventės vyko didžiau
siame lietuvių telkinyje Čikago
je, išskyrus septintąją, kuri įvy
ko Klivlande, ir aštuntąją, kuri 
įvyko Kanados Hamiltone.

Mūsų šventės tapo lyg ir 
šeimų šventės, nes šoka ir sene
liai, už rankučių vesdami savo 
vaikaičius. Mūsų tautinių šokių 
šventės yra taip pat džiaugsmo 
šventės, nes, susirinkę iš viso 
pasaulio kraštų, prisimename 
Lietuvoje rengtas šventes, išgy
vename dvasinio pakilimo mo
mentus, pasidžiaugiame mūsų 
liaudies meno turtais, atnauji- 
nam draugystes ar užmezgame 
naujas, darniame rate supinam 
gražų menišką kūrinį, kuriuo ne 
tik pradžiuginam žiūrovą, bet ir 
patys išgyvename gerai atlikto 
darbo džiaugsmą. Šventei su
rengti reikia daugelio žmonių 
intensyvaus darbo, apie kurį 
mažai kas žino.

Mūsų šventės vyksta pagal 
per pirmąsias šventes išdirbtą 
planą, kurį nuosekliai ištobuli
no ir išgražino keletas JAV ir 
Kanadoje po II pasaulinio karo 
atsiradusių fizinio auklėjimo 
mokytojų, savo žinias ir pasi
ruošimą gavusių nepriklauso
mos Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. Pasibaigus ketvirtajai 
tautinių šokių šventei, kuri jau 
buvo pavadinta Laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių švente, 
nes dalyvavo grupės iš Brazilijos 
(pirmą kartą) ir iš Urugvajaus. 
Liudas Sagys 1972 m. liepos 
mėn. “Akiračiuose” rašė: “Ši 
šventė lyg ir užbaigė eilę mūsų 
šokių švenčių. Lyg ir pasiektas 
tam tikras organizacijos, bendro 
plano, programos išdėstymo, at
likimo standartas. Sekančioms 
šventėms tereikia tik sekti...” 
Taip tikrai ir yra. Pasikeitimas 
tik tas, kad nuo penktosios 
šventės šoka ir pirmųjų švenčių 
šokėjai - veteranai, o nuo de
vintosios vadinama Pasaulio lie
tuvių tautinių šokių švente, nes 
pirmą kartą dalyvavo Klaipėdos 
“Vėtrungė” iš laisvos Lietuvos.

Mūsų šventės neturi atski
ros temos, apie kurią suktųsi 
programa. Jos rengiamos kon
certiniu būdu - programa su
statoma taip, kad ji vis kiltų ir 
užsibaigtų ypatingu finalu, kad 
ir šokėjas, ir žiūrovas išgyventų 
dvasinio pakilimo momentą.

Po pirmosios šventės, kuri 
įvyko Čikagoje 1957 m. birželio 
30 d., rengėjai pamatė, kad la
bai išeivijai trūksta patyrusių 
mokytojų, šokių aprašymų ir 
gaidų. Antrajai šventei ruoštasi 
net šešerius metus. Paruošta ir

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras ir Toronto “Gintaras” žygiuoja 
Vilniaus gatvėmis į dainų ir tautinių šokių šventė 1994 m.

Nuotr. Alf. Luučkos

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

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

'EMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

išleista II šventės repertuaro 
knyga “Mūsų šokiai” ir įsteigtas 
Bruno Shoto iniciatyva Lietuvių 
tautinių šokių institutas (LTŠI) 
1958 m., kurio tikslas - tirti, už
rašyti, ugdyti ir skleisti tautinius 
lietuvių šokius, žaidimus ir kitus 
lietuvių liaudies papročius, tau
tosaką, muziką, lietuvių tautinių 
drabužių pažinimą, aprašymus, 
studijas, o taip pat atrinkti ir 
peržiūtėti tautinių šokių aprašy
mus, mus pasiekiančius iš oku
puotos Lietuvos, nes ne visi bu
vo mums priimtini (“Kolūkio 
pirmininkas”).

Labai svarbus instituto už
davinys buvo naujų mokytojų 
paruošimas. Tad nuo 1959 m. 
pradėti tautinių šokių mokytojų 
kursai naujiems mokytojams 
paruošti ir jau esantiems pasito
bulinti, o taip pat susipažinti su 
užrašų skaitymu ir įgyti bent pa
grindines teorijos žinias. Nau
jieji mokytojai išauga iš gabes
nių įvairiose grupėse dirbančių 
šokėjų, kurie nori ir sugeba tą 
darbą tęsti. Jie paprastai neturi 
jokio specifinio pasiruošimo, 
bet šokdami grupėse, lankyda
mi kursus ir domėdamiesi visais 
lietuvių liaudies meną liečian
čiais klausimais, gali išaugti į 
gerus mokytojus. Paprastai iš 
stipresnių grupių išauga ir ge
resni nauji mokytojai, nes jie 
stengiasi sekti savo mokytoją.

Pirmųjų švenčių organizato
riai, rengėjai, instituto steigėjai, 
mokytojų kursų organizatoriai 
ir lektoriai šioje šventėje bus 
jau žiūrovų eilėse, o jų vietoje 
žygiuos naujieji vadovai, užaugę 
ir išsimokslinę toli nuo savo tė
vų krašto, daugelis jo net ir ne
matę, bet meilę lietuvių tautos 
menui paveldėję iš savo moky
tojų ir pasiryžę jiems patikėtą 
darbą tęsti.

Bus malonu stebėti juos ir 
džiaugtis, kad mūsų ilgų metų 
darbas nebuvo veltui, kad ir po 
keturių dešimtmečių didelis en
tuziazmas bei meilė mūsų tau
tos menui gyva ir branginama 
čia užaugusios jaunosios kartos, 
kad galime surengti plataus 
masto šventes, kurios nepapras
tai praturtina mūsų kultūrinį 
gyvenimą.

Tačiau nereiškia, kad tiems 
naujiems žiūrovams nerūpės 
kaip praeis ši šventė, kas bus po 
ketverių metų ir dar po ketve
rtų, nes šios šventės buvo jų gy
venimo dalis. Be abejonės, mū
sų tautinių šokių šventės gali 
keistis, nes reikia tikėtis, kad 
bus glaudus ryšys su Lietuva, 
ten vykstančių švenčių rengė
jais, švenčių repertuaru ir kita. 
Si sukaktuvinė dešimtoji šventė 
yra lyg ir egzaminas čia užaugu
sios lietuviškos jaunosios kar
tos, nes nuo jos pasisekimo pri
klausys ir ateinančių švenčių 
ruoša. Linkėdami jiems sėkmės, 
tikimės, kad šventė bus sėkmin
ga, graži, ir pateisins visas į šią 
šventę sudėtas rengėjų viltis.



Lietuvos radijui 70
HENRIKAS PAULAUSKAS

Lietuva šiais metais iškil
mingai pažymi 70-ties metų su
kaktį, kai Kaune pradėjo dirbti 
pirmoji radijo stotis. Iškilmin
gas minėjimas numatytas Vil
niuje, Valstybinės filharmonijos 
salėje. “Arkos” galerijoje atida
ryta ELTos foto skyriaus vyr. 
redaktoriaus Juozo Šalkausko 
fotografijų paroda, pasakojanti 
apie radijo darbuotojus.

Daug senųjų Lietuvos radi
jo darbuotojų atsidūrė priversti
nėje emigracijoje, daug jų nesu
laukė laisvos Lietuvos. Vienas 
svarbiausių žmonių, įsteigusių 
Lietuvoje radijo stotį, buvo pik. 
Alfonsas Jurskis, g. 1894 m. 
Baigęs Mintaujos realinę mo
kyklą, įsijungė į Lietuvos atgi
mimą, kuris jį nuteikė visam gy
venimui ištikimai tarnauti tėvy
nei. Jis pasiekė gerą išsimoksli
nimą - baigė Petrapilio poli
technikos institutą, 1912-1916 
metais dirbo radistu Rusijos 
ledlaužiuose, 1923-1924 metais 
studijavo radijo techniką Pary
žiuje, buvo Lietuvos radiofono 
pradininkas ir steigėjas. Mirė 
emigracijoje JAV.

Antra nepamirštama asme
nybė Lietuvos radijo istorijoje - 
Aleksandras Stankevičius (1905- 

Ilgametis Lietuvos TVR diktorius HENRIKAS PAULAUSKAS prie 
Marconi centro JAV, Cape Code, 1985 m. Fotografavo dail. Viktoras 
Vizgirda

Aš ateinu
Aš ateinu iš Lietuvos — iš mūs Golgotos - 
su tikro Atbudimo viltimi, 
nors šiukšlės nuo sėjos grūdų nenusijotos, 
nors dar padangėj debesys šėmi.
Aš ateinu iš Lietuvos — iš Aušros Vartų - 
su Gailestingos Motinos šventaisiais pažadais. 
Nors klūpom, kėlėmės, vėl klumpam daugel kartų, 
bet tikim, kad erškėčiai pasipuoš žiedais.
Aš ateinu iš Lietuvos — iš Kryžių kalno — 
su Švento Tėvo paliktu meilės žiupsneliu: 
gal pamažu išdils tas ženklas Kaino, 
ir pasuks Tėvynė išganymo keliu...

Aš ateinu iš girių - iš šilojų - 
iš stebuklingos Šiluvos: 
tikiu, kad MARIJA palaimins mūs rytojų — 
neišnyks vardas Lietuvos...

Teofilija Žemaitytė,
Marijampolė

Solisto ANTANO KEBLIO religinių giesmių garsajuosčių sutiktuvių koncerto Montrealyje 1996 m. birželio 2
d. atlikėjai. Iš kairės: Chantal Parent, Aleksandras Stankevičius, Manuel Blais, A. Keblys ir Eric Kory

Nuotr. A. J. Mickaus

1952). Dar vaikystėje patekęs į 
Paryžių, jis 1924 metais baigė 
Paryžiaus universitetą ir inžinie
riumi pradėjo dirbti prancūzų 
firmoje SFR. 1925 m. atvyko į 
Kauną ir dalyvavo radijo stoties 
montavime, ilgus metus dirbo 
vyr. inžinieriumi, o nuo 1933 m. 
- Kauno radijo stoties viršinin
ku. 1940 m. vasarą sovietiniai 
okupantai jį atleido iš darbo. 
1944 m. A. Stankevičius pasi
traukė iš Lietuvos ir, pasiekęs 
Paryžių, dirbo senojoje darbo
vietėje - SFR firmoje, o 1951 
m. emigravo į Kanadą. Čia iki 
ankstyvos mirties dirbo “Cana
dian Marconi” firmoje.

Jo sūnus žurnalistas Liudas 
Stankevičius yra ilgametis Mont- 
realio lietuvių radijo valandėlių 
organizatorius ir vedėjas, labai 
aktyvus žurnalistas, didelis Lie
tuvos bičiulis, veržęsis pro gele
žinę uždangą į Lietuvą visais 
įmanomais keliais dar ir okupa
cijos metais. Kitas Aleksandro 
sūnus Aloyzas-Vytas (Alain 
Stankc) yra plataus masto žur- 
nalistas-leidėjas prancūziškoje 
kultūroje. Man labai brangi Lie
tuvos radijo istorija, ja domiuo
si, renku atsiminimus. Tai su
prantama - šiam darbui prie 
mikrofono esu paskyręs 35 me
tus ir 8 dienas.

Vilniaus valstybinis universitetas: centriniai rūmai, Počebuto kiemo pastatų fasadas ir observatorijos bokštai
Nuotr. H. Paulausko

Fizikų konferencijos Vilniuje atgarsiai
Specialiai “Tėviškės žiburiams” iš Vilniaus - prof. dr. Arvydas Matulionis 

(konferencijos pirmininkas) ir prof. dr. Ramūnas Katilius

Lietuvos fizikai - puslaidi
ninkių fizikos bei jos taikymų 
specialistai turėjo puikią progą, 
neišeidami iš Vilniaus “Drau
gystės” viešbučio salės, susipa
žinti su naujausiais pasiekimais 
labai sparčių prietaisų ir inte- 
grinių grandinių ir jų spartą le
miančių fizikinių vyksmų supra
timo bei valdymo srityse. Gegu
žės 19-22 dienomis Vilniuje įvy
ko 20-tasis Europos pasitarimas 
sudėtinių puslaidininkių prietai
sų bei integrinių grandinių klau
simais (WOCSDICE’96).

Šis dabar kasmetinis, pasi
tarimas gimė JAV-se profeso
riaus Lester Eastman’o rūpes
čiu dar 1965 m. Gunno diodo - 
mikrobangų dažnių ruožo akty
vaus prietaiso - sukūrimas 1963 
m. sukėlė neregėtą iki tol susi
domėjimą naujai atsivėrusiomis 
sparčiųjų kūrimo galimybėmis. 
Tai paskatino mokslininkus 
nuolat aptarinėti sparčiųjų pus
laidininkių prietaisų fizikinius ir 
technologinius pagrindus. Į vė
lesnių pasitarimų stebėjimų lau
ką, greta Gunno diodo, patek
davo vis nauji prietaisai, jų fi
zika bei kūrimo technologija. 
Pastaraisiais dešimtmečiais 
WOCSDICE pasitarimas re
miasi Europa, tačiau jame ir to
liau aktyviai dalyvauja Ameri
kos bei Japonijos mokslininkai. 
Nuo 1991 m. WOCSDICE pasi
tarimuose dalyvauja ir Lietuva.

Šių metų pasitarimas pirmą 
kartą įvyko ne Vakarų Europos 
valstybėje. Vilniui buvo suteikta 
garbė pirmam iš Vidurio bei 
Rytų Europos miestų įsirašyti į 
WOCSDICE metraštį. Šių me
tų pasitarime daug dėmesio 
skirta prietaisams su kvantinė
mis duobėmis, jų savybių supra
timui ir kryptingam valdymui. 
Pasitarimo šeimininkais buvo 
Puslaidininkių fizikos institutas, 
jo Fliuktuacinių reiškinių labo
ratorijos mokslininkai. Turėjo
me progos priimti tokius fizi
kinių mikroelektronikos pagrin
dų, prietaisų fizikos šulus, kaip 
profesoriai Hans L. Hartnagel 
(Vokietija), Wallace T. Ander
son ir Benjamin V. Shanabrook 
(JAV, Navai Research Labora
tory), Thomas W. Crowe ir Le
da M. Lunardi (JAV), Fausto 
Fantini (Italija), Andrzej Jelen- 
ski (Lenkija), Erhard Kohn 
(Vokietija), Piotr Kopjov (Rusi
ja), Didier Lippens (Prancūzi
ja), Arnoldo Majerfeld (JAV), 
Dimitris Pavlidis (JAV), Bela 
Szentpali (Vengrija), Franz-Jo
sef Tegude (Vokietija), Hartwig 
W. Thim (Austrija).

Per tris darbo dienas daly
viai išklausė ir aptarė dešimtį 

kviestinių ir beveik šešias de
šimtis originalių pranešimų. 
Malonu, kad tarp pranešėjų bu
vo ir 15 Lietuvos mokslininkų 
(bendraautorių - gerokai dau
giau). Gerai buvo sutikti J. Po
žėlos, A. Laurinavičiaus, A. 
Krotkaus, J. Vaitkaus, A. Rėk
laičio, R. Bakano, G. Krivaitės, 
V. Aninkevičiaus, P. Sakalo, V. 
Gružinskio, G. Pranauskienės 
pristatyti darbai.

Profesoriai W. Anderson, 
A. Jelenski, B. Szentpali, S. Ha- 
shiguchi ir keletas kitų rado lai
ko apsilankyti Puslaidininkių fi
zikos laboratorijose. Kiek gali
ma spręsti iš pokalbių pasita
rimo metu bei lankantis institu
te, svečiams susidarė neblogas 
įspūdis apie Lietuvos fizikų dar
bų lygį ir aktualumą bei fizikos 
mokslo Lietuvoje gyvybingumą.

Dauguma dalyvių atvyko į 
Vilnių dieną ar pusantros prieš 
prasidedant pasitarimui. Turė
jome galimybę parodyti jiems

Nevalia jų užmiršti
Naują knygą sutinkant

“Tėviškės žiburius” pasie
kė Antaninos Garmutės doku
mentinių apybraižų trečioji tri
logijos dalis “Tėvo vasara”. Pa
sak autorės įvadinių minčių, tuo 
įvykdytas pažadas “partizanui 
Juozui Armonaičiui ir jo bend
ražygiams: parašyti dokumenti
nių apybraižų trilogiją apie 
Laisvės kovotojus”. Pažadėta - 
padaryta. Drįstu betgi spėti, 
kad darbas atliktas ne vien dėl 
pažado. Herojinės partizanų 
dramos uždanga dar jienusilei- 
dusi, nes tikriausiai dar ne vis
kas pasakyta, ne viskas parody
ta, ne viskas surasta.

Šioje šviesiam tėvelių atmi
nimui dedikuotoje knygoje “Tė
vo vasara”, septyniolikoje pasa
kojimų vėl atsiskleidžia nauji 
žmonės, nauji įvykiai tuo pačiu 
ryškiausiu mūsų tautos dešimt
mečiu, kai tėvynės meilė persi
kėlė iš raštų ir prakalbų j kru
viną ir žūtbūtinę kovą. Pasa
kojimus papildo retos ir išliku
sios nuotraukos, tartum ant
spaudai dokumentų lapuose.

Knyga sudaryta iš keturių 
dalių. Pirmojoje, didžiausioje 
dalyje - partizanai. Antrojoje 
prisimenama Lietuvos dainuo
jančių partizanų grupės “Šilas” 
viešnagė Šiaurės Amerikoje ir 
išvyka į gentainių žemę, Kara
liaučiaus sritį. Trečiojoje dalyje 
- susitikimai su buvusiais trem
tiniais, politkaliniais, įvairūs 
sunkumai, nes “komunistai žiūri 
į Rytus”. Ketvirta dalis pava
dinta “Birutės gatvės kronikos”. 
Ši gatvė Panemunėje galėtų 
daug papasakoti, turbūt dar

Atsiųsta
Jonas Kučinskas-Kučingis, 

MANO GYVENIMO TAKAIS. 
(Prelato J. Kučingio atsiminimai). 
Los Angeles, 1996m., 185 psl.

SPINDULIUKAS, nr. 2 ir nr. 3, 
“Saleziečių žinių” priedas vaikams, 
8 psl. Red. E. Aleknavičienė, Tvir
tovės g. 7, Alytus 4580, Lietuva.

MBTEILUNGEN aus baltis- 
chem Leben, nr. 1 (173), 1996 m. 
kovo mėn. leidinys vokiečių kalba, 
leidžiamas Baltiečių draugijos Vo
kietijoje, Titurelstr. 9 - D81925, 
Muenchen, Germany. Metinė pre
numerata 50 DM.

TAU ros ATMINTIS, 1996 m.
nr. 1, 2 ir 3, Lietuvos gyventojų ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo cent
ro (dr. Vytautas Skuodis - gen. di-

Vilniaus 
bei Vil- 
dalyviai

Rumšiškes, Kauną, 
universiteto biblioteką 
niaus senamiestį. Visi 
apsilankė Trakų pilyje. Jautėme 
didelį svečių susidomėjimą Lie
tuva, jos istorija, architektūra 
bei nūdiena. Tokie įvykiai svar
būs ne vien mokslo prasme, bet 
ir realiai prisideda kuriant Lie
tuvos įvaizdį.

Labai svarbu, kad pasitari
mą parėmė Europos komisija ir 
JAV tyrimų įstaigos Europoje. 
Malonu, kad tarp rėmėjų buvo 
Lietuvos mokslo ir studijų fon
das, Atviros Lietuvos fondas, 
Vilniaus miesto savivaldybė.

Konferencijos organizato
riai gauna daug gražių ir šiltų 
atsiliepimų iš šios konferencijos 
dalyvių, sugrįžusių į savo gyven
vietes JAV, Kanadoje, Austri
joje ir kitur. Puslaidininkių fizi
kos institutas taip pat turi savo 
adresą Internet’e (http://uj.pfi. 
lt), kurį lietuviai mėgėjai ir 
mokslininkai išeivijoje turėtų 
bent retkarčiais “aplankyti”.

daug daugiau negu “mane, try
likametę moksleivę, užlaužtom 
rankom enkavedistai imetė į 
užkaltą gyvulinį vagoną”, o 
abiems tėvams prasidėjo “Sibi
ras Lietuvoje”. Pirmą kartą pa
skelbtos, iš KGB archyvų gau
tos, autentiškos bylų ištraukos.

“Tėvo vasara”, papuošta 
dail. G. Sakalauskienės viršeliu, 
redaguota V. Čižinauskienės, 
savo dydžiu bei apimtimi (288 
psl.) gražiai derinasi su pir
momis trilogijos knygomis “Iš
ėjo broliai” (1990 m.) ir “Mo
tinėle, auginai” (1993 m.). Prie 
jų glaudžiasi ir kitos Antaninos 
Garmutės parašytos, daugelį 
metų komunistų slėptą tiesą at
skleidžiančios knygos bei atskiri 
straipsniai periodikoje.

Tie dokumentinių apybrai
žų rinkiniai - tartum anuomet 
pradėtos kovos pratęsimas, 
nes, anot autorės, “kovotojai 
gyvena mumyse. Nevalia jų už
miršti. Atminties naikinimas - 
bene baisiausia genocido for
ma”. Po nepriklausomybės pa
skelbimo džiaugsmo ir keleto 
nepavyzdingų, klampių metų tik 
dabar pradedama susigaudyti, 
kad kova dar nepasibaigė. Tai 
patvirtina j Lietuvą žiūrėdami ir 
kitataučiai. Partizaninių kovų 
laikmetis, atskleistas A. Gar
mutės apybraižomis, savo dva
sia ir tikslų aiškumu turėtų at
gimti tautos atgimimo vardu.

Antanina Garmutė, TĖVO 
VASARA. Dokumentinės apy
braižos. Išleido ir spausdino 
“Aušra” Kaune. Tiražas 10.CXX) 
egz. Kaina sutartinė. Snk.

paminėti
rektorius) leidžiamas mėnraštis, 64 
psl. ir spalvoti viršeliai. Red. Zig
mas Maliukevičius, dail. Albertas 
Broga. Adresas 2039 Vilnius, Gedi
mino pr. 11, spausdino “Spauda”, 
tiražas 500 egz. Kaina sutartinė.

Arvydas Anušauskas, LIETU
VIŲ TAUTOS SOVIETINIS NAI
KINIMAS 1940-1958 METAIS. 
Meninis redaktorius - Romas Dubo
ms, techninė redaktorė - Reda Sur
gailytė. “Minties” leidykla. Spaus
dino AB spaustuvė “Aušra” Kaune. 
Tiražas - 2000 egz. Vilnius. 1996 
m., 494 psl. Knyga gaunama pas 
leidėją šiuo adresu: Lietuvių tauti
nis kultūros fondas, 1005 Sher- 
wood Dr., La Grange Park, IL
60526-1551. Kaina su persiuntimu 
-17.00 JAV dol.

d h III .llil.vi II VEIKLOJE
Jurgis Savickis, rašytojas ir 

Lietuvos diplomatas, gimęs 1890 
m. gegužės 4 d. Pagausantyje, da
bartiniame Raseinių rajone, mirė 
1952 m. gruodžio 22 d. Hermi
tage, Prancūzijoje. Jo “Raštų” IV 
tomą, apimantį išeivijoje jau 1956 
m. pasirodžiusio karo metų die
noraščio “Žemė dega” abi dalis, 
išleido “Vaga” Vilniuje. Ji visus J. 
Savickio “Raštus” žada išleisti 
šešiais tomais.

Čikagos “Antras kaimas”, da
bar turintis seniūną Eugenijų Butė
ną, atliks programą liepos 3 d., De
šimtosios tautinių šokių šventės išva
karėse, Jaunimo centre Čikagoje. 
Pasak "Drauge” paskelbto praneši
mo, tai bus dviejų dalių “netradi
ciškai” rimtas ir “tradiciškai” nerim
tas spektaklis. Mat pirmojon dalin 
yra įjungtas vienaveiksmis Antano 
Škėmos “Kalėdų vaizdelis”, o ant- 
rojon - juokingiausi škicai iš "Antro 
kaimo” repertuaro.

JAV lietuvių spaudoje jau pra
nešamas “Lietuvos” dainų ir šokių 
ansamblio iš Vilniaus atvykimas 
gastrolėms. Jo kelionės koordinato
rius esąs “Laisvės žiburio” radijo 
programos Niujorke vedėjas Romas 
Kezys. “Darbininko” gegužės 23 d. 
laidoje rašoma, kad “Lietuvos” an
samblio apsilankymas ir koncertai 
1996 m. lapkričio 8-9 d.d. numatyti 
Niujorke, lapkričio 9-13 d.d. - Bos
tone, lapkričio 13-16 d.d. - Klivlan- 
de, lapkričio 16-20 d.d. - Detroite, 
lapkričio 20-24 d.d. - Čikagoje, 
lapkričio 25-28 d.d. - Floridos St. Pe- 
tersburge, lapkričio 29 - gruodžio 3 
d.d. - Vašingtone ir Baltimorėje. 
Pranešimas nėra išsamus. Profesinis 
“Lietuvos” ansamblis 1984 m. yra tu
rėjęs 104 narius. Šį kolektyvą tada 
sudarė 42 dainininkai, 37 šokėjai, 25 
tautinių instrumentų orkestro nariai. 
Tokios “Lietuvos”, sovietinės okupa
cijos metais garsinusios tikrąją Lie
tuvą drąsiai pasirinktu ansamblio 
vardu, jau nebėra. “Lietuvos” an
samblis neteko savo narių dėl se
natvės ir lėšų stokos. Atvyks tik tos 
“Lietuvos” likučiai, iš kurių ir bus su
daryta kelionės pas JAV išeivijos lie
tuvius nusipelniusi koncertinė grupė. 
Apie ją turbūt daugiau informacijos 
pateiks kelionės koordinatorius Ro
mas Kezys.

Julįja Švabaitė-Gylienė, čikagie- 
tė poetė, šį pavasarį lankėsi Lie
tuvoje. Ji ten yra gimusi Čyčkuose, 
dabartiniame Vilkaviškio rajone, 
baigusi Vilkaviškio gimnaziją. Algio 
Vaškevičiaus pranešimu “Lietuvos 
ryte”, Salomėjos Nėries tėviškėje 
Kiršių kaime viešniai iš Čikagos, 
švenčiančiai garbingą amžiaus su
kaktį, buvo paskirta Salomėjos 
Nėries premija. Sutapimo dėka jos 
abi yra poetės, gimusios dabarti
niame Vilkaviškio rajone. S. Nėries 
vardo 2.000 litų premiją ir atminimo 
dovaną čikagietei poetei Julijai Šva- 
baitei-Gylienei įteikė Vilkaviškio ra
jono burmistras J. Mačys, dalyvius 
supažindinęs su viešnia iš Čikagos. 
Remiantis A Vaškevičiaus prane
šimu, S. Nėries premija jai paskirta 
už eilėraščius, bet jos “Žiemos erš
kėtis”, 1994 m. Čikagoj išleistas pas
kutinis rinkinys, neminimas. Lietuvo
je “Vaga” tėra išleidusi prieš kelerius 
metus išeivijoje pasirodžiusią knygą 
“Tu niekur neišėjai”.

“Dirvos” novelės jau XXXIV- 
sis šiemetinis konkursas laimėto
jams paskirs dvi premijas: pirmąją 
- 500 dolerių ir antrąją - 300 do
lerių. Šių premijų ilgametis me
cenatas yra jau miręs Simas Ka- 
šelionis, metinėms premijoms tes
tamentu palikęs savo kapitalą, 
dabar tvarkomą korporacijos 
“Neo Lituania”. Šiemetiniame 
konkurse gali dalyvauti ir yra 
kviečiami visame pasaulyje gyve
nantys lietuviai rašytojai. Jiems 
palikta teisė pasirinkti konkursi
nės novelės temą, turinį, pobūdį. 
Ji betgi turi būti parašyta ra
šomąja mašinėle arba kompiute
riu ir pasirašyta slapyvardžiu. Šie
metiniame pranešime turbūt per 
klaidą nepaminėtas novelės dydis. 
Jo nustatymą, matyt, apsunkina 
kompiuterio įsileidimas į konkur
sinį tekstą. Slapyvardžiu pažymė- 
tan užklijuotan vokelin konkurso 
dalyvis turi įdėti savo vardą, pa
vardę, adresą ir telefono numerį. 
Vertintojų komisija atidarys tik 
premiją laimėjusių slapyvardžių 
vokelius. Premijos bus paskirtos 
vertintojų komisijos paprasta bal
sų dauguma. Noveles reikia at
siųsti iki š. m. rugsėjo 15 d. pašto 
siuntos data šiuo adresu: Dirva, 
novelės konkursas, P. O. Box 
19191, Cleveland, Ohio 44119- 
0191, U.S.A. Nepremijuotos no
velės, autoriams prašant, grąži
namos jų nurodytu adresu.

Vilniun su konkurso laurais 
iš Čekijos grįžo M. K. Čiurlionio 
meno gimnazijos šeštokė Monika 
Urbonaitė, laimėjusi III vietą 
tarptautiniame J- Kociano jau 
trisdešimt aštuntajame smuikinin
kų konkurse Usti nad Orlici mies
te. Jaunoji lietuvaitė ten varžėsi 
su dvidešimt šešiais jaunaisiais 
smuikininkais, atvykusiais iš ke
turiolikos valstybių, jiems skirtoje 
10-12 metų amžiaus grupėje.

Lietuvos baleto veteranas 
Henrikas Jagminas, gimęs Bai
sogaloje 1912 m. spalio 28 d., mi
rė Vilniuje gegužės 7 d. Velionis 
Lietuvos operos ir baleto teatre 
dirbo nuo 1925 m. Tais metais 
jam teko šokti pirmajame profe
siniame Lietuvos baleto spektak
lyje, kuriam buvo pasirinkta pran
cūzo L. Delibo “Kopelija”. Velio
nis buvo baigęs Lietuvos valstybės 
teatro baleto studiją Kaune, atli
kęs daug pagrindinių vaidmenų 
Lietuvos operos ir baleto teat
ruose Kaune bei Vilniuje. Iš jų la
biausiai pavykusiais tenka laikyti 
Princą P. Čaikovskio “Gulbių 
ežere”, Bazilijų L. Minkaus 
“Don Kichote”, Francą L. Delibo 
“Kopelijoje”, Mėlynąjį paukštį P. 
Čaikovskio “Miegančioje gražuo
lėje”. Velionies palaikai buvo 
pašarvoti Vilniaus Šiaurės mies
telyje, laidotuvių firmoje "Nutrū
kusi styga”, palaidoti gegužės 9 d. 
Antakalnio kapinėse po gedulinių 
Mišių, atnašautų Šv. Arkangelo 
Rapolo šventovėje.

Suomijos prez. Marčio Ahti- 
sario šiemetinio apsilankymo Lie
tuvoje išvakarėse Vilniuje buvo 
išleista žymaus suomių tautosa
kininko Augusto Roberto Niemio 
(1869-1931) lietuvių ir suomių 
folkloro lyginamųjų tyrimų knyga 
“Lituanistiniai raštai”. Tie tyrimai 
buvo atlikti XX š. pradžioje, kai 
A. R. Niemis su poetu kan. Adol
fu Sabaliausku (1873-1950), poe
ziją pasirašinėjusiu Žalios Rūtos 
slapyvardžiu, buvo paruošęs lietu
vių folklorui svarbių raštų, skirtų 
lietuvių ir suomių liaudies dainų 
tyrinėjimams. “Diena” savo infor
maciniame pranešime, cituodama 
šio A. R. Niemio veikalo įvadą, 
rašo: “Išmokęs lietuvių kalbą, 
1910-1911 m. Lietuvoje užrašė 
apie pusketvirto tūkstančio liau
dies dainų. Profesorius buvo nuo
širdus mūsų tautos bičiulis Suo
mijoje, daug rašęs apie Lietuvą, 
įkūręs Suomių-lictuvių draugiją 
Helsinkyje. Knygą sudarė ir iš
vertė iš suomių kalbos prof. Sta
sys Skrodenis, jau daug metų dir
bantis suomių-lietuvių kultūros 
ryšių baruose. Kaip mus infor
mavo šį veikalą išleidusioje lei
dykloje ‘Džiugas’, knyga išleista 
per labai trumpą trijų mėnesių 
laiką. Netenka abejoti, kad pirmą 
kartą Lietuvoje pasirodę vieno 
žymiausių suomių mokslininkų 
darbai suras tinkamą vietą litua
nistikoje ir lietuvių kultūroje”.

“Poezijos pavasaris ‘96”, šie
met surengtas jau trisdešimt ant
rą kartą, buvo pradėtas gegužės 
17 d. Kaune. Ten jis ir užbaigtas 
gegužės 26, sekmadienį. Lietuvos 
spaudoje pabrėžiama, kad buvo 
laikomasi visų ligšiolinių rengi
nių. Nė vieno kondensuoto jų ap
rašymo su datomis neteko aptikti. 
Buvo tik negausių spaudoj išmė
tytų žinučių, kurias sunku susi- 
dėstyti eigos tvarka toli nuo Lie
tuvos gyvenantiems tautiečiams. 
Pasirodo, jau atsisakyta ir Pale
mono su Lakštingalų slėniu, ati
duotu ten rengiamam jaunųjų 
poetų poezijos pavasarėliui “Pir
mosios kregždės”. Pačiam Kaune 
jau persikelta prie jo senosios 
pradėtos atstatyti pilies Nemuno 
ir Neries santakoje. Ten buvo no
rėta ąžuolo lapų vainiku papuošti 
šiemetinio “Poezijos pavasario” 
laureatą, kuriuo tapo kvalifikuo
tas statybininkas Kornelijus Pla
telis už pernai išleistą rinkinį 
“Prakalbos upei”, jaunystėje nesi
domėjęs poezija. Dėl netikėtai 
prasidėjusios liūties su tuo vaini
ku jam teko persikelti į Maironio 
literatūros muziejų. Apdovanotas 
buvo ir “Poezijos pavasario ‘96” 
almanacho debiutantas Darius Ši
monis. Esą Lakštingalų slėnio at
sisakyta taupant lėšas. Mat Kau
nui priklausantis Palemonas yra 
užmiestis. Jo Lakštingalų slėnį 
reikia paruošti tokiai šventei, o 
Kauno pilis dalyvių laukia sena
miestyje. Nuo praėjusių metų 
“Poezijos pavasario” šios šventės 
užbaigtuvės taipgi yra perkeltos 
prie dar labai žemų Kauno pilies 
kuorų. Ją betgi galvojoma atstaty
ti, jeigu kada nepriklausoma Lie
tuva turės lėšų. V. Kst.

http://uj.pfi
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Ik! 
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.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................. 4.00%
180-364 d. term.ind................. 4.00%
1 metų term, indėlius............ 4.00%
2 metų term, indėlius.............4.75%
3 metų term, indėlius.............5.50%
4 metų term, indėlius.............5.75%
5 metų term, indėlius.............6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.............3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............4.25%
2 metų GlC-met. palūk.............5.00%
3 metų GlC-met. palūk.............5.75%
4 metų GlC-met. palūk.............6.00%
5 metų GlC-met. palūk.............6.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............3.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 6.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 6.50%
Taupomąją sąskaitą.................3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........3.75%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki.........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk. 3.00%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................ 6.25%
2 metų................ 6.75%
3 metų................ 7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų.......6.40%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
kių ir taupymo sąskaitas

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.

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
, Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

□ \/| ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ~ ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas• Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

Indy plovinio mašinas, 
viryklas

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMflUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

INSURANCE BROKERS LIMITED 
—3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

BLOOR-ISLINGTON rajone skubiai parduodamas vienaaukštis dviejų 
miegamųjų namas (bungalow).

RE/MAX West Realty Inc. 1678 Bloor Street West, 
Toronto , Ontario M6P 1A9 (2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų) 

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nešiojamas tel. 416 802-1029 FAX 416 769-1524

VACLOVAS KLEIZA (kairėje), Lietuvos gen. garbės konsulas 
Čikagoje, 46-tose Šiaurės Amerikos lietuvių žaidynėse (gegužės 17-18- 
19 d.d.) įteikęs dovaną vyrų B klasės krepšinio laimėtojams - Čikagos “ 
Lituanicos” atstovams Sigitui Vazneliui ir Linui Čepelei

Krepšinis tautinių šokių šventėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Antrojo pasaulinio karo metu 
iš Lietuvos pasitraukę lietuviai, ku
rie vėliau gyveno pabėgėlių stovyk
lose Vokietijoje, o dabar yra įsikūrę 
užjūrio kraštuose, žino, kad nuo 
pirmųjų pokario metų krepšinis ir 
tautiniai šokiai lietuvių vardą kel
davo kitataučių akyse. Šios sritys 
tada geriausiai reprezentuodavo 
mūsiškius. Nedaug kas pasikeitė ir 
dabar.

Vokietijos stovyklose pokario 
metais susiorganizavusios lietuvių 
krepšinio komandos laimėdavo 
prieš latvius, estus, vokiečius, pran
cūzus ir net amerikiečius. Tautinių 
šokių grupės ruošdavo didelius pa
sirodymus kitataučių publikai ir bu
vo labai mėgstamos.

Šiemet šalia kitų su Dešimtąja 
tautinių šokių švente susijusių ren
ginių bus viena sporto šaka - krep
šinis, kuri ypatingai kutena sporto 
mėgėjų širdis. Pačioje šokių šventė
je kaip stebėtojai dalyvaus Lietuvos 
krepšinio rinktinės nariai, kurie se
kančią dieną - liepos 7, 1 val.p.p. 
toje pačioje aikštelėje žais draugiš
kas rungtynes su Kroatijos rinktine, 
kuri bus pirmuoju lietuvių varžovu 
olimpinėse krepšinio žaidynėse At
lantoje. Ir šią dieną salėje pasirodys 
tautinių šokių šokėjai, kurie atliks 
programą per šių rungtynių per
trauką. Krepšinio rungtynių žiūro
vai (o jų tikimasi apie 10 tūkstan
čių) matys Čikagos “Grandies”, 
Pietų Amerikos ir Lietuvos tautinių 
šokių šokėjus.

Iš Čikagos Lietuvos krepšinio 
rinktinė pajudės į Las Vegas, kur 
liepos 9 d.' Thomas & Mack centre 
žais prieš Braziliją. Iš Las Vegas 
mūsiškiai vyks j Phoenix, Arizonoje

ir ten žais prieš vietinę profesionalų 
komandą “America West” arenoje.

Tada vėl mūsiškiai grįš į Čika
gą ir toje pačioje Rosemont Hori
zon salėje liepos 15 d. varžysis prieš 
Graikijos penketuką. Liepos 16-17 
d.d. yra numatomos rungtynės gar
sioje “Madison Square Gardens” 
salėje Niujorke. Pirmąją dieną mū
siškių varžovai bus Puerto Rico ko
manda, o kitos dienos priešininkai, 
rašant šias eilutes, buvo dar nepa- 
aiškėję.

Taip pat Lietuvos krepšininkai 
turės nemažai susitikimų bei pri
ėmimų įvairiuose JAV miestuose. 
Kai kurie iš jų bus taikomi lietuvių 
publikai, o kiti - visiems. Mišriai 
publikai skirtas renginys organizuo
jamas Čikagoje, žymiajame M. Jor
dano restorane.

Taigi JAV gyvenantiems lietu
viams, o taip pat ir kitataučiams, 
bus reta proga ne tik pasižiūrėti jų 
rungtynių, bet ir asmeniškai susitik
ti su krepšininkais kituose rengi
niuose. Kaip teko girdėti, susido
mėjimas Lietuvos krepšininkais 
Čikagoje yra didelis. Ypatingai 
susidomėjimą kelia rungtynės su 
Kroatija, nes čikagiečiai gerai pa
žįsta “Bulis” komandos žaidėją kro
atą T. Kukočą, kuris neseniai gavo 
NBA čempiono žiedą ir turi daug 
draugų amerikiečių tarpe. Ameri
kiečiai taipgi domisi ir Arvydu Sa
boniu, kuris nelauktai greitai,, per 
vieną sezoną spėjo išgarsėti visoje 
Amerikoje. Žinoma, daugelis krep
šinio mėgėjų pažįsta ir Šarūną Mar
čiulionį. O jei rinktinėje žaistų 
aukštaūgis Žydrūnas Ilgauskas, 
publika norėtų susipažinti ir su šia, 
kaip galima teigti, būsima krepšinio 
pažiba NBA lygoje.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gauti reikėtų būti ne šešiasde
šimt penkeriu, o šešiasdešimt 
septynerių metų amžiaus.

Iš finansų ministerių posė
džio paaiškėjo, kad Kanados 
pensijos reforma atneš įmokų 
pabranginimą būsimiems pensi
ninkams, bet nepalies jau dabar 
esančių pensininkų. Kanados 
pensijos pertvarkymas turėtų 
paaiškėti šį rudenį ar sekančių 
metų pradžioje.

Perrinkimų Kanados parla
mentai) birželio 17 d. savo gim
tajame Hamiltone vėl laimėjo 
ten 1993 m. spalio 25 rinkimuo
se išrinkta liberalų ministerio 
pirm. J. Chretieno pavaduotoja 
ir Kanados paveldo ministerė 
Sheila Copps, dabar jau mirusio 
populiaraus burmistro Victoro 
Copps politikoj labai triukšmin
ga dukra. Plieno pramonės 
centru laikomas Hamiltonas yra 
Ontario provincijoje netoli nuo 
Toronto. Sheila Copps pasi
traukė iš Kanados parlamento 
gegužės 1 d., susilaukusi prie
kaištų dėl netesėtų rinkiminio 
vajaus pažadų. Ji garantavo rin
kėjams, kad rinkimus laimėsian
tis liberalų ministeris pirm. J. 
Chretienas panaikins konserva
torių vyriausybės paliktą nepo

puliarų prekių ir paslaugų GST 
mokestį. Sheila Copps, ministe
rio pirm. J. Chretieno pavaduo
toja, netgi viešai pareiškė, kad 
priešingu atveju ji pasitrauks iš 
parlamento. GST mokestis te
bėra nepanaikintas, nes jo paja
mų reikia ir ministerio pirm. J. 
Chretieno liberalų vyriausybei.

Šis tragikomiškas Sheilos 
Copps atsistatydinimas ir per
rinkimo pravedimas kanadie
čiams kainavo apie pusę milijo
no dolerių, nors iš jo nebuvo su
silaukta jokios naudos. Mat 
papildomus rinkimus Hamilto
ne vėl laimėjo buvusio populia
raus burmistro Victoro Copps 
užsiožiavusi dukra. Šį kartą per
rinkime ji turėjo dvylika 
varžovų. Dėl jų jos gautų balsų 
skaičius nuo 22.999 sumažėjo 
iki 12.247. Antron vieton iškopė 
NDP socialistų atstovas Wayne 
Marstonas su 6.838 balsais, tre- 
čion - konservatorė Angie To- 
masic, gavusi 3.838 balsus. Ket
virtoje vietoje atsidūrė reformi- 
ninkas Andy Sweck, surinkęs 
2.688 balsus.

Perrinktoji Sheila Copps 
tuojau pat buvo susigrąžinta į 
turėtas ministerio pirm. J. 
Chretieno pavaduotojos ir Ka
nados paveldo ministerės parei
gas. Daugeliui betgi atrodo, kad 
jos antrasis laimėjimas tėvo 
Victoro Copps populiarumo už
tikrintoje rinkiminėje Hamilto
no apylinkėje neatneš didesnės 
naudos liberalams Kanadoje. 
Svarbesnis yra reformininko An
dy Sweck nukritimas ketvirton 
vieton.

Pasigirsta teisingų balsų, 
kad dėl šių taip greit atliktų 
perrinkimų tik be reikalo buvo 
išmestas pusmilijonis dolerių. 
Esą nieks nepasikeitė - parla- 
mentan vėl grįžo į jį jau bu
vusi išrinkta Sheils Coops, o 
ministeris pirm. J. Chretienas 
tebeturi nepanaikintą GST 
mokestį. V. Kst.

Veiklos žinios
Stockholmo maratono bėgime 

Vilija Birbolaitė atbėgo 4-ta 
2:44:51. Pirma atbėgo norvegė G. 
Kirkberg 2:36:49. Romas Sausaitis 
buvo 10-as 2:19:05. Pirmas buvo 
etiopas T. Bikele 2:15:05.

Lucernoj (Šveicarija) plataus 
mąsto irklavimo varžybose Lietuvos 
dvivietė valtis laimėjo 3-čią vietą 
6:42:50. Pirmą vietą laimėjo Italija 
6:39:80.

T. Pūkštys Vankuveryje vykusiose 
lengv. atletikos varžybose ieties 
metime laimėjo pirmą vietą 84:20 
m. Rita Ramanauskaitė Prancūzijoje 
ietį nusviedė 61.70 m.

Lietuvos krepšinio rinktinė 
viešėjo Australijoje, be A. Sabonio 
ir Š. Marčiulionio, ir pralaimėjo vi
sas rungtynes: Sidnyje 100:83, 
Perthe 92:65. Adelaidėje 82:55. Ar 
verta buvo leistis į tokią tolimą ke
lionę, gauti pylos ir gadinti prieš- 
olimpinę nuotaiką?

Disko metikai Virginijus Alek
na ir U. Kidykas teikia daug vilčių 
olimpiniams medaliams. Vokietijo
je vykusiose varžybose V. Alekna lai
mėjo 1-mą vietą, nusviedęs diską 
67,82 m. Kitose rungtynėse jis buvo 
trečias 65,70 m. ir U. Kidykas 4-tas 
su 64,92 m.

Zita Želvienė Arizonoje laimė
jo 1-mą Vietą 50 m. laisvo stiliaus 
plaukime. Mindaugas Bružas ten 
pat pasiekė naują Lietuvos rekordą 
200 m. peteliške nuplaukęs per 
2:04,78 sek. A.S.

Pasaulinės vyrų rankinio pir
menybės 1997 m. bus Japonijoje. 
Europos zonoje burtų keliu valsty
bės padalintos j 6 pogrupius. Lietu
va pateko į antrą, kartu su Vengri
ja. Makedonija ir Ukrainos-Gudi- 
jos rungtynių laimėtoja. K. B.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų federacijos valdy

bos paprašyta, Moksleivių ateitinin
kų sąjungos centro valdyba sutiko 
sutelkti medžiagą šių metų spalio 
mėnesio “Ateities” numeriui. Sia
me numeryje dėmesys bus skiria
mas moksleivių ateitininkų metinės 
veiklos aprašymams, pačių mokslei
vių kūrybai, rašiniams, eilėraš
čiams, nuotraukoms. Ypač laukia
mi vasaros stovyklų aprašymai su 
nuotraukomis.

Kuopų globėjai turėtų jau da
bar numatyti kuopų koresponden
tus ir juos skatinti medžiagą telkti. 
Reikia iš anksto užprašyti stovyklų 
aprašymus, kad juose atsispindėtų 
ta jaunatviška energija ir idealiz
mas, matomas ir išgyvenamas sto
vyklų metu. Taip pat kuopų globė
jai turėtų pasirūpinti, kad pasiža
dėjimai būtų laiku išpildyti.

Visą informaciją, aprašymus, 
nuotraukas galima siųsti jau dabar, 
bet ne vėliau kaip iki liepos 31 die
nos šiuo adresu: “Ateitis: 1816 Te
cumseh River Drive, Lansing, MI 
48906-3823, USA. R.K.

“Kretingos” stovyklavietėje Wa- 
sagoje birželio 21-23 d.d. įvyko 
moksleivių ateitininkų savaitgalis, 
kuriame dalyvavo jaunimas iš To
ronto ir Hamiltono. Šių metų ren
ginio tema “Pažink save ir savo ap
linką”. Pašnekesius su moksleiviais 
pravedė L. Underienė, S. Kimša- 
Rountree, E. Skrinskaitė, V. Unde- 
rytė, kun. E. Putrimas. Dalyvių 
maitinimu rūpinosi A. Ambrozai- 
tienė ir Ž. Vaičiūnienė. Programą 
parengė G. Petrauskienė. Koordi
natorius - R. Laurinavičius.

Paieškojimas
Walter Ludlow (adresas 11170 

Meadowbrook, Warren, Michigan 
USA 48093, tel. 1-810-751-7184 
ieško savo giminaičio Lietuvoje - 
Wladyslaw Ludkiewicz’io, sūnaus 
Stefan Ludkiewicz/Ludkevidius.

-----------------------------------------

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto^ Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

COLDUJCLI. 
BANKORŪ

= DAIVA
DALINDA

į BBA, Broker 
Exnecu Tel. 416 231-5000 
theoest FAX 416 233.2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas. 

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. IVI8X 1B6

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term. Indėlius
4.00% už 90-179 dienų term, indėlius
4.00% už 180-364 dienų term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.75% už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.75% už 4 m. term, indėlius
6.25% už 5 m. term, indėlius
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.25% už OHOSP (variable rate)
3.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
3.75% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.50% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.00% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.... .
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

..7.75%

1 metų................ ..6.25%
2 metų................ ..6.75%
3 metų................ ..7.25%
4 metų................ ..7.50%
5 metų................ ..7.75%

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......6.40%

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) ir antrie]i 
mortgičiai.

Kiti patarnavimai Mastt

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS

» Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybč.
TEL. 416 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto, OnL
Savininkas Jurgis Kuliešius

SAMOGrtlA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

ANTANAS
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
- pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

medelis consulting
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

Tel. 1-905-436-9903 FAX 1-905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

KELIONĖS Į LIETUVĄ DAR VIS GERIAUSIOMIS KAINOMIS IR 
SĄLYGOMIS. PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS!
IŠSKRENDANTIEMS LIEPOS MĖNESĮ - TIK $1,200.00.

Skrendam per Londoną su AIR CANADA ir LIETUVOS AEROLINIJA (LAL) 
specialiai sudaryta sutartimi.

Per Paryžių - TIK 12 DOLERIŲ DAUGIAU!
Ieškantiems kelionių į kitus (ar per kitus) Europos miestus visomis Oro 
Linijomis - GALIMYBĖS NERIBOTOS
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
Smagiausiame metų laike, šį rudenĮ, SIŪLOM 15 DIENŲ MALDININKŲ 
KELIONES su maistu (2 kartus) ir pirmos klasės viešbučiais:

1) Rugsėjo 26 - spalio 10. Šventoji žemė, Graikija ir Turkija - §2990.
2) Spalio 15-29. Liurdas, Fatima, Paryžius, Madridas, Lisabona ir

Portugalijos pajūris - §2690.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 
vai (11 AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano 
asmenišką dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit 
savo telefono numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu 
laiku, atskambinsiu.

133 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, Ont. M6R 2L2 TEL. 416 531-4800

/ Mt.
ALGIS 

MEDELIS



Dr. ANTANAS V1NKUS, Lietuvos sveikatos apsaugos ministeris, būdamas Toronte, 1996 m. gegužės 23 d. 
aplankė lietuvius pensininkus, gyvenančius “Vilniaus” rūmuose. Nuotraukoje svečias dėkoja už nuoširdų 
priėmimą ir padainuotas dainas
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IŠ RYŠKĖJANČIOS PRAEITIES

Kai sovietų kariuomenės pulkas perėjo vokiečių pusėn
Antrojo pasaulino karo metu netoli Mogiliovo 436-tas sovietų kariuomenės-pulkas 
Įsijungė Į vokiečių kariuomenę ir pradėjo organizuoti Rusijos išlaisvinimo armijų

LEONAS BALTUŠIS
1941 m. rugpjūčio 22 d., 

labai ankstyvą rytą, Gudijoje, 
netoli Mogiliovo, vokiečių gen. 
Itn. grafo von Schenckendorffo 
korpuso fronto ruože, pasirodė 
baltą vėliavą nešąs sovietų ka
rininkas. Priartėjęs prie pirmų
jų linijų, jj sulaikiusiems vokie
čių kariams parodė laiško voką 
ir pareiškė norįs pamatyti va
dovaujantį vokiečių generolą. 
Netrukus jis buvo priimtas pa
ties gen. Itn. grafo von Schen- 
kendorffo.

Laiške, kurį pasirašė pats 
sovietų 436-to pėstininkų pulko 
vadas Ivan Nikitič Kononov, 
buvo prašoma visam jo pulkui 
garantuoti saugumą ir leisti, 
kartu su vokiečiais, kovoti prieš 
bolševikus. Gavęs vokiečių ga
rantiją, visas pulkas pereisiąs į 
vokiečių kariuomenės pusę. 
Aristokratų kilmės, aukštos 
inteligencijos vokiečių karinin
kas sprendimą padarė pats vie
nas, būtent: perėję į mūsų pusę, 
kovosite mano korpo sudėtyje.

Pasiuntiniui grįžus atgal ir 
pranešus apie vokiečių duotą 
sutikimą, mjr. LN. Kononov 
liepė tuoj pat sušaukti visus pul
ko karininkus ir politinius vado
vus. Visiems susirinkus, aiškiai 
pabrėžė, kad atėjo laikas atsi
sukti prieš Staliną ir NKVD, 
nes tai du didžiausi rusų tautos 
priešai. Jis pervesiąs pulką į vo
kiečių pusę, kur pradėsiąs orga
nizuoti rusų išlaisvinimo armiją. 
Visiems leido pasirinkti: kas su 
juo - stoti į dešinę, kas prieš - į 
kairę. Kaip vėliau daug kartų 
pasakojo pulko komisaras Di
mitri Pančenko, jam net plaukai

HOMELIFE
HomeLife/Realty

One Ltd.
Realtor-Member

FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

tel. 416 763-5161 
( 24 vai, pager) 

Pranešimas
AUDRA TRAVEL CORPORATION 

nauju pavadinimu
ATC CRUISE WORLD,

Šiuo metu jau persikėlė į nau jas patalpas judriame
BLOOR WEST VILLAGE rajone.

Naujas adresas: 256A Durie St. (Bioorw.&
Durie, 2 aukštas., įėjimas iš Durie),Toronto, Ont. M6S 3G3

Naujas telefonas: 416 762-7447 (762-ship), 
telefaksas: 416 769-6753 (76-world).

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo, pardavimo ar remonto klausimus.

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos tel 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

ant galvos atsistojo.
Visų didžiausias nustebimas 

buvo tas, kad į dešinę pusę per
ėjo visi, įskaitant politrukus. 
Mjr. I. N. Kononov tačiau įsakė 
politrukams ir kai kuriems kari
ninkams bei kareiviams palikti 
ir vėliau, grįžus į savo diviziją, 
visus tyliai informuoti, kas atsi
tiko. 1941 m. rugpjūčio 22 d., 9 
v.r. 436-tas sovietų pėstininkų 
pulkas, vadovaujamas mjr. I. N. 
Kononov’o, paskelbė kara bolše
vikams, pereidamas į vokiečių 
pusę. Tai vienintelis toks įvykis 
II-jo pasaulinio karo istorijoje.

* * ♦
Gen. Itn. grafas von Schen- 

ckendorff buvo geras karys ir 
teisingas bei nuoširdus žmogus. 
Jis nebuvo nacių simpatikas ir 
puikiai suprato mjr. I. N. Ko- 
nonov’ą ir jo įdėją, bet jis taip 
pat buvo gerai susipažinęs su 
Hitlerio ir nacių planu: sunai
kinti Rusiją ir visą Rusijos inte
ligentiją. Maskva ir Leningra
das turėjo būti sulyginti su že
me. To jis mjr. L N. Kononov’ui 
sakyti negalėjo ir todėl visą at
sakomybę buvo nutaręs pasiimti 
ant savo pečių. Mjr. L N. Ko
nonov’ui, kaip Dono kazokui, 
pasakė, kad jo vadovaujamas 
pulkas dabar vadinsis 102-ju ka
zokų pulku ir priklausys tiesio
giai jo korpui. Bet kodėl kazo
kų, o ne rusų?

* * $
Tai atsako Katerina Andre

jevą savo tezėje daktaro laips
niui gauti Cambridge universi
tete 1955 m. Tezės pavadini
mas: “Vlasov’as ir Rusijos iš
laisvinimo judėjimas: sovietų 
realybė ir emigrantų teorijos”. 
Ji tvirtina, kad Hitleris nemėgo 
rusų bei kitų slavų. Vienintelę 
grupę žmonių, kuriuos jis favo- 
rizavo ir mėgo, buvo kazokai. 
Pradžioje savo politinės veiklos, 
jis buvo paremtas kai kurių ka
zokų vadų, bet svarbiausia, kad 
Hitleris buvo įsitikinęs, jog ka
zokai yra palikuonys gotų ir to
dėl jie nėra slavai, bet arijai.

Mjr. I. N. Kononov’o pulko 
sudėtyje buvo apie 1,900 vyrų. 
Per savaitę laiko jie visi buvo 
aprengti vokiškomis uniformo
mis su raudonom juostelėm kel
nėse, caristiniais antpečiais ir 
vietoj vokiškų kepurių jiems bu
vo pasiūtos kazokų “papachos”. 

Ryšių karininku buvo paskirtas 
iš Baltijos šalių kilęs, rusų kalbą 
mokantis grafas Itn. Rittberg ir 
dar keletas vokiečių karininkų.

Jau 8-tą dieną mjr. L N. 
Kononov atvyko į rusų belaisvių 
stovyklą Mogiliovo mieste, kur 
tuo metu buvo per 5,000 be
laisvių. Kreipdamasis į belais
vius, kaip j “mielus brolius”, jis 
trumpai jiems išdėstė savo pla
nus ir pareiškė, kad jam rei
kalingi savanoriai kovai prieš 
bolševikus. Kitą dieną (rugsėjo 
2) mjr. 1. N. Kononov, 10 v.r. 
vėl atvyko belaisvių stovyklom 
Išskyrus keliolika, beveik visi 
buvo pasiryžę kovai prieš bolše
vikus. Paprašius kazokus pereiti 
į dešinę pusę, pajudėjo visa ma
sė. Staiga visi pasidarė “kazokai”.

Mjr. I. N. Kononov nutarė 
pats vienas apklausinėti savano
rius, nes kitos išeities nebuvo. 
Suformulavęs keliolika klausi
mų, jis labai greit galėjo pasaky
ti, kuris kazokas ir kuris ne. Iš 
4,000 savanorių jis atrinko savo 
pulkui 405 kazokus ir 137 neka- 
zokus. Dalis pulko vyrų buvo 
atleista ir perėjo dirbti į vietinę 
rusų policiją. 1941 m. rugsėjo 
19 d. naujasis savanorių pulkas 
buvo galutinai suformuotas. Jo 
sudėtyje: 77 karininkai, 201 - 
vyresnio laipsnio kariai ir 1521 
- eilinis kazokas. Iš viso - 1799 
vyrai.

Tą pačią dieną išsirikiavusį 
pulką aplankė gen. Itn. grafas 
von Schenckendorff. Mjr. I. N. 
Kononov atraportavęs grafui 
pristatė dešinėje pulko stovintį 
ir pulko vėliavą laikantį seniau
sią amžiumi (50 m.) Dono ka
zoką B. K. Nikiforovičių. Jo ke
turi sūnūs ir du broliai buvo nu
kankinti NKVD rūsiuose. Pats 
12 metų išbuvęs Gulago lage
riuose, išėjo su 2 sulaužytais 
šonkauliais ir išmuštais danti
mis. Po trumpos gen. Itn. von 
Schenckendorffo kalbos pulkas 
oficialiai tapo 102-ju kazokų 
pulku.

* * *
Vokiečiams išvadavus Te- 

rek’o provinciją, po daugiau 
kaip 20 metų slapstymosi iš sa
vo slėptuvės, kurią jis buvo įsi
rengęs po savo namu, išlindo ci
vilinio karo kazokų herojus 
atamanas pulkininkas Kulakov. 
Jis ir gen. Itn. A. G. Škuro, bu
vęs “Laukinės divizijos” vadas, 
yra laikomi svarbiausiais civili
nio karo herojais. Bolševikų 
NKVD buvo įsitikinusi, kad 
pik. Kulakov’as buvo žuvęs. 
Paskutinio mūšio metu (1920 
m.) jam artilerijos sviedinys nu
traukė abi kojas žemiau kelių. 
Daugiau kaip 16 metų jis išgy
veno 10 metrų gilumo rūsy ir 
per tuos ilgus slapstymosi metus 
jis sau iš medžio pasidarė dirb
tines kojas.

Dabar jo seni draugai, po 
20 metų išsitraukę savo senas 
uniformas, su dideliu džiaugs
mu ir dainomis, įsodinę jį į pui
kią trijų arklių traukiamą “troi- 
ką” atgabeno į Poltavą. Kas da
rėsi vėliau - skaitysite kitame 
rašinyje.

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

ATEIVIŲ BANGA
Sveikinu Aureliją Balašaitienę 

už jos įdomų ir vertingą straipsnį - 
“Skirtingos užsienio lietuvių ban
gos” (“TŽ” 1996.VI.4). Autorė 
skaitytojams žinoma kaip uoli lietu
vybės kovotoja. Tačiau viena mintis 
šaukiasi patikslinimo. A.B. rašo, 
kad naujieji ateiviai (DP) įsteigė li
tuanistinių mokyklų tinklą, kurio 
ankstyvesnieji ateiviai neturėjo. Čia 
reikia priminti, kad beveik kiekvie
na kolonija turėdavo vakarines pa
mokas ir kai kurios rengdavo vasa
rinius lietuvių kalbos kursus. Taip 
pat ankstyvesni imigrantai daug kur 
jsteigė dramos ansamblių. Dabarti
nis Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius Bronius Vaškelis ir akto
rius Vitalis Žukauskas turi surinkę 
savo archyvuose daug medžiagos 
apie tos bangos vaidinimus. O ką 
kalbėti apie dainų ansamblius? Yra 
daug medžiagos apie puikiausius 
parapijos chorus, kurie dažnai lai
mėdavo aukščiausias premijas kita
taučių varžybose.

Kun. Vincas Valkavičius, 
Šv. Jurgio parapija, Norwood, MA, USA

JEI LIETUVIAI NEJUDĖS...
Paskutiniu laiku "Tėviškės ži

buriuose" buvo daug rašoma apie 
būtinybę Lietuvai įsijungti į Šiaurės 
Atlanto sąjungą. Ypač reikšmingas 
buvo “T.Ž.” birželio 11 d. straipsnis 
“Jei lietuviai patys nejudės...”, kuris 
įrodo kad Lietuvos narystė ŠAS-oj 
yra teisingas bei btftinas užsienio 
politikos siekis. Dr. Paul Goble, mi
nėdamas kad ateinantys mėnesiai bus 
Lietuvai labai kritiški, taip pat kar
tojo kad išeivijos lietuvių veikla yra 
ypač reikalinga. Prasminga, kad ir 
dr. Goble pripažįsta, jog Lietuvos 
atgimimas dar nebaigtas.

Aš su tuo visiškai sutinku. Mes 
išeivijoje turime atgaivinti savo pas
tangas pagelbėti Lietuvai politiniu 
būdu, nes galime iš šitos pusės daug 
jai padėti. Kaip ir darėme Sąjūdžio 
laikais, taip pat ir dabar turime 
rinkti parašus, ginti Lietuvos inte
resus savo argumentais ir gal kar
tais vėl organizuoti demonstracijas.

įvairios žinios
“Potsdamas ir Karaliau

čiaus kraštas” - tokiu pavadini
mu leidykla “Mokslas” Vilniuje 
2000 egz. tiražu išleido Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybos 
knygą - straipsnių rinkinį, ku
riame nagrinėjama Potsdamo 
konferencijos išdavoje susida
riusios Karaliaučiaus kolonijos 
teisinė padėtis, aiškinamas lie
tuvių kultūrinių interesų pagrįs
tumas, iškeliama senųjų gyven
tojų sovietinė tautžudystė, Rusi
jos grėsmė Baltijos valstybėms, 
numatoma Karaliaučiaus krašto 
politinė ateitis. Knygoje rašo V. 
Landsbergis, B. Genzelis, Č. 
Stankevičius, A. Matulevičius, 
N. Kairiūkštytė, A. Piročkinas, 
Z. Zinkevičius, V. Bagdonavi
čius, V. Šilas ir kt. Knygą ga

Toronto Maironio mokyklos užbaigime gegužės 31 d. Aukštesniųjų litua
nistinių kursų abiturientų vardu kalbėjo STASYS KULIAVAS ir COREY 
1 HEISS Nuotr. R. Puterio

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8 
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 41 6-233-0285
■ Darbo valandos: 9 v.r. -7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business" biuro

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 
‘ GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

Vienu žodžiu, turime spausti Vaka
rų valdžias.

Deja, mes galime visais gra
žiais būdais spausti Vakarų val
džias, bet nieko nepasiekti, jeigu 
artimoje ateityje Lietuvoje nebus 
esminių politinių pasikeitimų. Lie
tuva turi atsikratyti dabartinės val
džios, kuri, nors pareiškė norą stoti 
į ŠAS, savo elgesiu ir nekompeten
tingumu Lietuvoje nesudaro ŠAS 
valstybės vaizdo. Valstybės vidaus 
reikalai bei politinė kultūra yra ne
mažiau svarbūs už jos oficialius pa
reiškimus tapti ŠAS nare. Lietuva 
kol kas yra nukrypusi nuo ŠAS ke
lio. Vakarai žino, kad LDDP yra 
persivadinusi TSRS komunistų par
tijos nulūžusi šaka. Lietuvos pri
ėmimas į ŠAS priklausys nuo to, ar 
Lietuvos piliečiai per rudens seimo 
rinkimus, neišrinks LDDP arba 
dukterinių partijų.

Jeigu norime, kad Lietuva bū
tų priimta į ŠAS, turime taip pat 
remti demokratinę jėgą Lietuvoje, 
kuri turi ŠAS šalių pasitikėjimą. 
Tokia politinė jėga vadinasi Tėvy
nės sąjunga (Lietuvos konservato
riai).

Pagrindinės ŠAS šalys Europo
je turi valdžias, kurias sudaro de
mokratinės, dešiniosios pakraipos 
politinės partijos. Tas partijas jun
gia viena tarptautinė organizacija, 
kuri vadinasi Demokratinės Euro
pos sąjunga (European Democrat 
Union). Į šią sąjungą, š.m. kovo 13 d. 
buvo priimta Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai) vienintelė 
Lietuvos politinė partija su naryste 
šioje organizacijoje. Paryžiuje De
mokratinės Europos sąjungos ko
mitetas pareiškė “visišką paramą 
Lietuvos konservatoriams, kuriems 
vadovauja Vytautas Landsbergis”, 
ir tikisi, kad “Lietuvos konservato
riai vėl bus pirmoji partija, kuri an
trąsyk atmes komunistų ir socialistų 
jėgas trečiojoje laisvų rinkimų ban
goje Vidurio ir Rytų Europoje”.

Kad Lietuva būtų priimta į 
ŠAS, tinkama politinė partija turi 
laimėti ateinančius seimo rinkimus.

Andrius Gedris, Hamilton, Ont.

lima įsigyti Mažosios Lietuvos 
reikalų taryboje Vilniuje, A. 
Jakšto g. 9-203, 2001 Vilnius. 
Kaina nenurodyta.

Su tautos žymūnais zarasiš- 
kiais supažindina š. m. laikraš
čio “Zarasų kraštas” laidos. 
“Tėviškės žiburiams” V. Jako- 
vicko prisiųstose to laikraščio 
iškarpose skaitome apie poetą 
Faustą Kiršą, tautosakininką 
Juozą Būgą, arkivyskupą kanki
nį Mečislovą Reinį. Be to, įdo
mus, iliustruotas Jono Nemanio 
straipsnis “Davainių mitologinis 
- sakralinis alkakmuo” apie Pa- 
indrės kaimo laukuose gulintį 
akmenį, priklausantį nedidelei 
Lietuvoje žinomų “Laumių ak
menų” grupei. inf.

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy") 

Priima pasientus pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dantų gydytojai
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) -pe| . 4-f g 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,

(prie Victoria Park Avenue) 
Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P. Eng.

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

(arti Lawrence ir Weston Rd.) Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.Sc.,ll.b.

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos" viešbučio)
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

DRESHER
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1996.VI.25 • Nr. 26 (2417)

TORONTO^ H MONTREAL
Anapilio žinios

- Birželio 30, ateinantį sekma
dienį, Wasagoje bus švenčiamos 
Gerojo Ganytojo šventovės šventi
nimo metinės. Tai Wasagos misijos 
atlaidai. Po 11 v.r. Mišių bus pa
bendravimas - vaišės.

- Wasagoje, pradedant liepos 
7, sekmadieniu. Mišios Gerojo Ga
nytojo koplyčioje bus 10 vai. ryto.

- Midlande lietuvių pamaldos 
šiais metais bus rugpjūčio 4, sek
madienį. Pamaldų metu giedos mū
sų parapijos choras. Prašome visus 
choristus dalyvauti.

- KLK moterų draugijos sky
rius mūsų parapijoje praveda var
totų drabužių vajų Lietuvos netur
tingiems buvusiems tremtiniams 
paremti. Naudoti, bet dar gerame 
stovyje drabužiai priimami sekma
dieniais parapijos salėje prie drabu
žinės.

- Mišios birželio 30, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Petraičių ir Vanagų 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wasa
goje 11 v.p.p. už a.a. Petrą Bražuką.

Išganytojo parapijos žinios
- Liepos 14 d. parapijos iškyla 

į gamtą (gegužinė) “Boyd Conser
vation” parke “Green Acres” rajo
ne. Autobusas išvažiuos 12.30 v.p.p. 
nuo LN ir “Vilniaus” rūmų. Va
žiuojantiems į gegužinę kelionė ne
mokama, bet prašoma užsiregist
ruoti LN raštinėje. Jeigu kam rei
kėtų transportacijos, prašoma pra
nešti P. Bartminui tel. 249-0490 
arba P. E. Steponui tel. 622-5896. 
Norintieji dalyvauti pamaldose turi 
ten būti 11 v. ryto. Pamaldas laikys 
kun. A. Žilinskas.

- Pamaldos liepos 28, 9.30 v.r. 
Laikys kun. Hilda Lorenz.

- Bazaro pelno gauta $759. P. 
Monstvilų paveikslai - $241. Iš viso 
$1000.

- Moterų draugijos pirmininkė 
dėkoja visiems ir visoms už pagal
bą. P. Monstvilui labai didelis ačiū 
už paveikslų paaukojimą ir pardavi
mą. E. ST.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, birželio 23 d. 

popietėje dalyvavo 219 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė R. Vara- 
tinskienė iš Kauno, Kauno medici
nos akademijos dėstytoja; V. Nar- 
kys iš Šiaulių, gydytojas. Praneši
mus padarė ir su svečiais supažindi
no LN valdybos pirm. V. Drešeris 
ir H. Sukauskas.

- LN valdybos posėdis - liepos 
11, ketvirtadienį, 7 v.v.

- 1996 metų Toronto lietuvių 
namų poilsio stovykla rengiama 
pranciškonų vasarvietėje “Kretin
ga” Wasagoje rugpjūčio 10-18 d.d. 
Stovyklos užbaigimo gegužinė įvyks 
rugpjūčio 17, šeštadienį, 7 v.v. Dėl 
informacijos ir registracijos prašo
me skambinti Augustinui Sukaus- 
kui, tel. 416 614-7739.

- “Lokio” svetainės lankytojai 
gali pasinaudoti siūlymų bei suma
nymų dėžute.

- LN vyrų būrelio ir “Atžaly
no” rengiama gegužinė - liepos 14, 
sekmadienį. Registruotis LN rašti
nėje.

- Slaugos namams aukojo 
$30.55 J. R. Juodis. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondui LN adresu.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $25 - V. Jasiūnienė.

Vasario 16 gimnazijai G. 
A. Sakus aukojo $200.

A. a. Emos Javienės atmini
mui pagerbti Herta Povilaitienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje A. Genčiuvienė aukojo 
$50, G. Kaulienė ir R. Žiogarys 
padovanojo drabužių. Nuošir
dus ačiū geradariams už taip 
reikalingą paramą iš tolimų rytų 
į senolių Tėvynę sugrįžtančiam 
jaunimui.

NUVEŽAME, PARVEŽAME į To- 
ronto aerouostą. Skambinti telefo
nu 905 545-8868 Hamiltone.

IŠNUOMOJAMAS su baldais ne
didelis kambarys ir virtuvė High 
Park rajone, nerūkančiam ir nege
riančiam asmeniui. Vra automobi
liui pastatyti vieta. Skambinti tel. 
416 762-1569.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVE 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio 
darbus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį, birželio 

23, 10.15 vai. kartu su parapijos ku
nigais Mišias koncelebravo kun. 
Leonas Zaremba, SJ, Kauno kuni
gų seminarijos dvasios tėvas. Pa
moksle svečias ragino tikinčiuosius 
giliai suvokti Dievo meilę ir neišsi
gąsti sutiktų kliūčių bei pavojų.

- Santuokos sakramentui ren
giasi Daiva Krivaitė ir David Stone
house. Pirmasis užsakąs.

- Jaunų šeimų stovykla Wasa
goje vyks rugpjūčio 3-10 d.d. Dar 
yra laisvų vietų. Dalyvių laukia įdo
mi programa. Informacijos teirautis 
pas Anitą Wasowicz, tel. 251-2657.

- Kanados lietuvių katalikų 
centras kiekvieną vasarą organizuo
ja maldininkų keliones į Kanados 
kankinių šventovę Midlande. Šiais 
metais lietuvių maldininkų kelionė 
į Midlandą įvyks rugpjūčio 4, sek
madienį. Mišios prasidės 3 vai. 
Prieš Mišias (2.30 vai.) lauke bus 
einami Kryžiaus keliai, o jei lytų - 
šventovėje bus kalbamas rožinis. 
Pamokslą per Mišias pasakys kun. 
J. Sasnauskas, OFM. Visi Toronto 
bei apylinkų lietuviai kviečiami da
lyvauti šiose pamaldose. Maldinin
kai, neturintys galimybės keliauti 
automobiliais, gali prisijungti prie 
maldininkų grupės, vykstančios au
tobusu (kelionės kaina į abi puses - 
17 dol.) Autobusas išvyks 12 vai. 
nuo Prisikėlimo šventovės ir sugrįš 
ten pat apie 7 vai. vak. Registruotis 
parapijos raštinėje, tel. 533-0621.

- Mišios sekmadienį, birželio 
30: 8.15 - už a.a. Augustiną Ašoklį; 
9.15 - už a.a. Mariją; 10.15 už a.a. 
Antaną Masį, a.a. Stasį Ignotą, a.a. 
Domą Simonaitienę; 11.30 - už pa
rapiją ir visus parapijiečius.

PADĖKA
Tautinių šokių ansamblio 

“Atžalynas” vardu nuoširdžiai 
dėkojame Aldonai Karosaitei ir 
Irenai Poškutei už gražų vadova
vimą 25 metų sukakties progra
mai. Ačiū visiems prisidėjusiems 
darbu ir moraline pagalba, svei
kinimais, gėlėmis bei kitokiomis 
dovanomis. Labai dėkojame už fi
nansinę paramą, rodančią kad 
turime globėjų, užtarėjų, kurie 
visokeriopai remia mūsų pastan
gas išlaikyti tėvų papročius, lietu
viškas dainas ir šokius.

Aukojo: $2,500 — Lietuvių 
kredito kooperatyvas “Parama”; 
$2,000 - E. M. Bumeisteriai; 
$1,500 - KLB krašto valdyba; 
$700 - Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas; $300 - W. S. 
Kuzmas; $200 - P. L Šturmai, W. 
Dresher; $150 - A. August; 
$100 - A. A. Sagevičiai, A. Lan
gas, J. Vitkūnienė, Lithuanian 
Bilingual Lutheran Church of the 
Redeemer, LN moterų būrelis, 
J. Šimkus, M. Hurst, K. O. Ase- 
vičiai, A. Zenderienė, Kanados 
lietuvių bendruomenė; $80 - A. 
A. Padolskiai; $75 - Toronto lie
tuvių jaunimo ansamblis “Ginta
ras”, LN vyrų būrelis; $65 - V. 
Kulnys; $60 - K. Petryla, R. D. 
Turūtos; $50 - A. Vaičiūnas, V. 
Stabačinskas, J. B. Danaičiai; $40 
- A. Lukošienė; $30 - G. P. 
Breichmanai. Dėkojame tiems, 
kurie aukojo prie durų, bet nepa
liko savo pavardžių.

“Atžalyno” tėvų komitetas

Toronto lietuvių tautinių šokių 
grupė “Atžalynas” paminėjo savo 
veiklos 25-rių metų sukaktį ir 
specialiu tortu Ntr. B. Tarvydo

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku tel. 503-1687.

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

Toronto Maironio mokyklos užbaigime (1996 m. gegužės 31 d.) Prisikėlimo parapijoje aštunto skyriaus 
abiturientas skaito ištraukas iš Balio Sruogos “Giesmė apie Gediminą”. Iš k.: Paulius Goudie, Jonas 
Birgiolas, Romas Juknevičius, Darius Karka, Mindaugas Sakalauskas, Jonas Wilkinson, Vytas Ruslys, 
Saulius Simonavičius, Ričardas Kulikauskas, Tomas Jonaitis Nuotr. R. Puterio

PRANEŠAME SAVO NARIAMS, KAD
jau galite įsigyti “INTERAC” kortelę, su kuria galėsite:

• Pasiimti pinigų iš visų bankinių automatų, pažymėtų "INTE P AC” 
ženklu bet kur Kanadoje ir bet kuriuo laiku;

• Apmokėti už pirkinius parduotuvėse, kurios prijungtos prie 
“INTERAC” sistemos.

NORINTIEJI įsigyti šią kortelę prašomi kreiptis į kredito kooperatyvo raštinę.
KVIEČIAME vis u s narius pasinaudoti nauju patarnavimu.__________

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte-
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas

kutinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 30 d., o poatosto- 
ginis numeris - rugpjūčio 20 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 13 d.

Kanados dieną, liepos 1, 
pirmadienį, švęsti torontiečius 
kviečia Toronto miesto bur
mistre Barbara Hali i rotušės 
aikštę (Nathan Phillips Square). 
Šventės programa prasidės 11 
vai. ryto ir tęsis iki 5 v.p.p. Pasi
rodys žymūs muzikantai, komi
kai bei kiti. Veiks gėrimų ir už
kandžių kioskai. Bus speciali 
programa vaikams. Vidudienį 
burmistre perpjaus milžinišką 
šventės pyragą. Daugiau infor
macijų apie šią dieną teikia T. 
Johnson, tel. 416 392-7806.

Šventė dar bus švenčiama ir 
Queen’s parke. Norintieji joje 
dalyvauti yra prašomi atvykti 
viešomis susisiekimo priemonė
mis, nes čia kai kurios artimes
nės gatvės nuo 8 vai. ryto iki 5 v. 
p.p. bus uždarytos pravažiavi
mams. Inf.

“Vyčio” sporto klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks lie
pos 2 d., 7.30 v.v. Lietuvių Na
muose. Valdyba

Išeivijos tautinių šokių 
šventei Čikagoje liepos 6 d. uo
liai ruošiasi Toronto-Mississau- 
gos jaunimas, reguliariai lanko 
repeticijas ir mokosi naujausių 
šokių, kurių aprašus ir gaidas 
pavėluotai gavo. Iš Toronto- 
Mississaugos tautinių šokių 
šventėje dalyvaus apie 180 šokė
jų, tų tėvai, draugai ir kiti 
tautiečiai. Taigi susidarys gau
sus būrys dalyvių, kuriems rei
kės net kelių autobusų.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę High Parke, trečiadienį, 
liepos 10 d., 11 v.r. iki 4 v.p.p. 
Ploto numeris yra 26. Bus links
ma muz. L. Turūtaitės progra
ma ir loterija, šilti pietūs ir kiti 
priedai. Prašome bilietus įsigyti 
pas T. Kobelskienę tel. 416 760- 
8003 arba O. Juodišienę 416 
762-7487.

Į šeimų stovyklą dar yra 
laiko užsiregistruoti. Rengėjai 
kviečia šeimas atostogauti kartu 
“Kretingoje”, kur bus daug už
siėmimų ir atgaivos gamtoje. 
1996 m. Prisikėlimo parapijos 
šeimų stovykla vyks nuo šešta
dienio, rugpjūčio 3 iki šeštadie
nio rugpjūčio 10. Bus įdomi 
programa mažiems ir dideliems. 
Pageidautina, kad šeimos sto
vyklautų visą savaitę, tačiau ga
lima registruotis ilgajam savait
galiui. Dėl informacijos kreiptis 
į Anitą Wasowicz telefonu 416 
251-2657. Inf.

SĄŽININGAS lietuvis ūkininkas, 
turintis savo įmonę Žemaitijoje, 
ieško partnerio bendrai veiklai 
žemės ūkio produktų perdirbi
mui, medienos apdirbimui ir jų 
prekybai. Adresas: Stasys Berno
tas, Bikavėnai, Lietuva. Tel. ir 
faksas 011-370-4-14-56-59 arba 
4-14-56-29.

Nuoširdžiai kviečiame visus Wasagos, Ont. 
apylinkės gyventojus bei vasarotojus j

Toronto lietuvių choro “VOLUNGĖ" vasaros

‘KONCcEWl
‘Teguskamba mūsų dainos...” 

kuris įvyks 1996 m. birželio 29, šeštadienį, 
5 vai. po pietų, Oakview Community Centre, 
Wasagoje, Ont. (Mosley gatvėje į rytus nuo Zehr’s 
parduotuvės). Įėjmas $7 asmeniui.

Rengėjos - Wasagos moterų būrelis

Toronto Lietuvių Namų ir “Atžalyno
'Ažįfr ,snGEGUŽINE

liepos 14, sekmadienį, 12 valandą, 
Boyd Conservation Area, “Green Acres” 
Programoje: sportas žaidimai, šokiai, loterija.

Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje.
Autobusas nuo Lietuvių Namų išvažiuoja 12.30 v.p.p., grįžta - 
5.30 v.v. Aikštėse vietos ribotos - nevėluokite! Registruotis LN 
raštinėje tel. 416 532-3311. Laukiame!

_ Rengia Lietuvių Namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”*

“Volungės” choro 20-čio 
sukakties įrašų kompaktinė 
plokštelė (CD), pavadinta “Te
gu skamba mūsų dainos...” bus 
pristatyta visuomenei per kon
certą šeštadienį, birželio 29, 5 
v.p.p., Wasagos Oakview Com
munity Centre salėje. Kompak
tinė plokštelė susidaro iš 21 
įvairių lietuvių kompozitorių 
dainų / giesmių kūrinių, kurių 
trukmė yra beveik viena valan
da. Tie patys įrašai bus pri
statomi vidurvasarį garsajuostės 
pavidalu (audio casette). Abu 
įrašus galima ’ užsisakyti pas 
“Volungės” choristus. Kainos: 
kompaktinė plokštelė - $15 
(Kan.) arba $15 (JAV) su pri
statymu. A.N.

Kanados katalikų savait
raštis “The Catholic Register” 
1996. VI. 17 laidoje išspausdino 
žinutę apie naująjį Kauno arki
vyskupą Sigitą Tamkevičių. In
formacija gauta per CNS agen
tūrą iš Varšuvos. Joje sakoma, 
kad naujasis arkivyskupas, iki 
šiol buvęs kardinolo V. Slad
kevičiaus pagalbininku, yra žy
mus pogrindžio veikėjas soviet
mečiu, ilgokai kalintas už tikė
jimo gynimą. Kurį laiką esąs 
dirbęs paprastu darbininku, nes 
sovietinė valdžia buvo atėmusi 
kunigo darbo leidimą.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(’drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

VYRAS IŠ LIETUVOS, šiuo metu 
esantis Kanadoje, ieško bet kokio 
darbo. Gali atlikti smulkų auto
mobilio bei elektros prietaisų re
montą. Skambinti tel. 416 767- 
7669.

Tėvynės sąjungos Kanados 
skyrius išleido biuletenį nr. 1 
(1996 m. birželis). Jame rašoma 
apie artėjančius Lietuvos seimo 
rinkimus. TS-gos rinkiminiam 
darbui paremti kovo 11d. pra
dėtas finansinis vajus. Kreipia
masi į Kanados lietuvius ir pra
šoma vajų paremti. Tam reika
lui kredito kooperatyvuose ati
darytos sąskaitos: Montrealio 
“Lite” nr. 5613, Hamiltono 
“Talkoje” nr. 1488328, Toronto 
“Paramoje” nr. 11499 ir Toron
to Prisikėlimo parapijos nr. 
168053.17. Čekius rašyti “Tėvy
nės sąjungos seimo vajus” var
du. Galima siųsti ir paštu: Tė
vynės sąjunga, Box 212, Station 
D, Etobicoke, Ont. M9A 4X2. 
Laukiama ir priešrinkiminė tal
ka raštinės, buhalterijos bei ki
tuose rinkiminiuose darbuose 
Vilniuje ypač rugsėjo ir spalio 
mėnesiais. Toronte visais Tėvy
nės s-gos reikalais galima kreip
tis adresu: dr. Marija Arštikai- 
tytė-Uleekienė, 12 Glcn Edyth 
Dr., Toronto, Ont. M4V 2V7.

Inf.

“The Toronto Star” 1996 
m. liepos 18 d. laidoje išspaus
dino torontiečio rašytojo ir mo
kytojo Antano Šileikos straipsnį 
“A trip to Amerika is like visi
ting another planet”, kuriame 
jis lengvu humoristiniu stiliumi 
įdomiais pokalbiais paliečia 
skirtingų žmonių charakteristi
kas.
MERGINA IŠ LIETUVOS ieško 
bet kokio darbo. Skambinti tel. 
416 769-6674.

IŠNUOMOJAMAS vieno miega
mojo butas nerūkantiems ir ne
geriantiems. Skambinti tel. 416 
766-7144. .

Sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyko birželio 16 d. Aušros Vartų 
šventovėje. Latviams ir estams, su 
kuriais ankstesniais metais šis mi
nėjimas būdavo rengiamas kartu, 
šiemet neparodžius entuziazmo, 
buvo tik pasimelsta už visus žu
vusius bei nukentėjusius žiaurių 
trėmimų metu ir ištrėmime. Mišias 
atnašavo ir dienos tema pamokslą 
pasakė klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas. Pamaldų metu parapijos 
choras puikiai giedojo šiai progai 
parinktas giesmes. Sauliai pamal
dose dalyvavo organizuotai su vė
liavomis. Prie paminklinės lentos 
buvo padėtas vainikas.

Lietuvių karių veteranų sąjun
gos “Ramovė” Montrealio skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas gegu
žės 26 d. dėl sumažėjusio narių 
skaičiaus nutarė skyriaus veiklą su
stabdyti. Skyriaus vėliavą nutarta 
padovanoti Karo muziejui Kaune.

Motinos dieną 1996 m. gegužės 12 d. Montrealio lituanistinės mokyklos 
mokiniai atlieka iškilmės programą. Iš kairės: A. Staškevičius, K. 
Ptašinskaitė, A. Mickus, M. Savignae, A. Staškevičiūtė, P. Mickus, K. 
Žiaugraitė, S. Ptašinskas Nuotr. A. J. Mickaus

(X) litas
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.; 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A. I. B. DONNA SVRAKA, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas nsĮparelgoja apsidrausti.

Gaminu betonines su metalo dalimis (vieno Rabato) 

GĖLIŲ APTVARAS
prie antkapių. Kaina $20 už pėdą (įskaitant 

medžiagą ir darbą).
Užsakymus priima VYTAS POVILAITIS 

telefonas 905 827-1388.

“The Globe and Mail” 1996 
m. birželio 20 d. laidoje pa
skelbė, kad Aleksandras Lilei
kis, 88 m. amžiaus, Antrojo pa
saulinio karo metu buvęs sau
gumo policijos viršininkas Vil
niuje, kaltinamas dėl ryšių su 
žydų žudymu, nelaukdamas ga
limos deportacijos, savanoriškai 
grįžo į Lietuvą. Ilgesnį laiką jis 
gyveno netoli Bostono, Mass. 
JAV pilietybė jam buvo atimta 
paaiškėjus, kad 1955 metais 
imigracijos dokumentuose nu
slėpęs kai kurias apie save ži
nias.

PARDUODAMAS už prieinamą 
kainą Ford Ltd. automobilis. 
Tinka sugebančiam mašiną pri
žiūrėti ir pataisyti. Tel. 416 767- 
6178.

DRAUGŲ IR PAŽĮSTAMŲ DĖ- 
MESIUI. Atšvęskime metų sukak
tį nuo Glasenbacho laikų! Susitiki
mas turėtų būti liepos 13 ar 14 die
ną, nes tuo metu Kanadoje lanky
sis Irena Grudzinskaitė-Kliorienė, 
Vladas Kilius ir Zita Galminaitė- 
Gražienė. Suinteresuoti skambin
kite Aldonai tel 905 712-2141.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 

j tel. 416 760-7181.

Vėliavą nuveš Juozas Šiaučiulis, 
kuris yra kartu ir šios vėliavos pro
jekto autorius. Ramovėnai, kiek 
leido sveikatos, uoliai dalyvaudavo 
įvairių tautinių švenčių minėji
muose.

Paskutiniame posėdyje “Lito” 
valdyba ir komisijos pasiskirstė pa
reigomis. Dabar valdybą sudaro: 
pirm. Lydija Dragūnienė, vicepirm. 
Andrius Gaputis, sekr. Arūnas 
Staškevičius, nariai - Rūta Pocaus- 
kaitė-Rudinskienė ir Rimantas Jur
kus. Kredito komisija: pirm. Pau
lius Rutkauskas, sekr. Justas Ki
birkštis ir narė Lilija Gedvilaitė. 
Revizijos komisija: pirm. Joana 
Adamonytė, sekr. Alfredas Pališai- 
tis ir narė Lynn Zienkute-Goodwin.

Antanas Mickus ir Danius Ju
ras sutvarkė Aušros Vartų švento
vės garsiakalbius. Parapija už tai la
bai dėkoja. B.S.

Šypsenos
Išsiblaškęs

Pasakojama, kad išsiblašky
mo rekordas priklauso Amperui. 
Kartą jis grįžo per lietų namo, pa
guldė skėtį į lovą, o pats atsistojo 
j kampą išdžiūti.

PARDUODU BALDUS: miega
mo, salono ir kitus. Skambinti 
tel. 905 275-1805 arba 905 277- 
8602.

VYKSTAME Į LIETUVĄ liepos 1 
d. Galime nuvežti pinigus, vaistus 
ar nedidelius paketus. Skambinti 
telefonu 905 545-8868 Hamiltone.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvallcs Avė,


