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S a v aite I. i e t u vo j e
Mainai užrištom akim

Sovietų ideologinė ir valstybinė priespauda, žmo
gaus prievartavimas lenktis stabams, kurių normalus 
žvilgsnis niekada nematė, vergus vertė, kad ir pro siaurus 
plyšelius, žiūrėti į kitą pasaulį, į laisvą - į Vakarus,

B
LOGIO imperijai staiga griuvus, pokomunisti
niams kraštams, taigi ir Lietuvai, prasivėrė atviros 
angos, pro kurias jau pačią pirmąją laisvės valandą 
prasidėjo intensyvus judėjimas - j Vakarus ir iš Vakarų. 

Tarpais net atrodė, kad tas judėjimas buvo svarbesnis už 
pačią nepriklausomybę, į kurią, kaip dabar atrodo, ne vie
nas pažiūrėjo kaip j nelauktą, parankią priemonę pralob
ti, sumodernėti, kas nebandyta - pabandyti. Šiandien jau 
tų mėginimų rezultatus vieni su kartėliu, kiti su šypsena 
skaičiuoja. Iš kitos gi pusės pro tas atvirąsias angas iš Va
karų plūdo spalvingos įvairiausių pasiūlų vilkstinės su 
naujais šūkiais, nurodančiais kaip gyventi, kaip dainuoti, 
ką rašyti, kaip linksmintis, kaip mylėtis. Skleidė neregėtas 
gėrybes, kartu ir nuodus, nes moderniam pasauliui visko 
reikia ir viską galima parduoti. Kiek atitokus, jau kelia
mas klausimas, kaip tą antplūdį priėmė Lietuva, kokią 
kainą sumokėjo, kokią dar ruošiasi mokėti? O gal visa tai 
daugiau panašu į mainus? Tik ar tikrai žinome, ką gauna
me ir ką prarandame? Šiaip ar taip, akivaizdoje tų vaka
rietiškų antplūdžių, jų priėmimo, susižavėjimo ar pateisi
nimo svarstybose nelengva būtų kalbėti be susirūpinimo. 
Naujovių, įvairių laisvių (daugiau gal nevaržomumo) su
maištyse vis dėlto negali būti pamirštas žmogus, kuris sa
vo prigimtimi, paskirtimi ir poreikiais iš esmės nepriklau
so jokiai gyvenimo būdo kategorijai, ir besikeičiantys lai
kai nepanaikina žmogiškai gyvybinių pradų. Galima tik 
juos slopinti, ignoruoti, laikinai atmesti.

S
USIRŪPINIMAS žmogumi-lietuviu keliamas “Die
novidyje” (1996 m. 23 nr.). Algis Kasperavičius 
straipsniu “Chamizmo orgijos ir laisvės kaina”, cita
tomis paryškindamas “ėjimą į Europą”, apžvelgia tą nū

dienę tragikomišką, ačiū Dievui, turbūt tik tam tikros vi
suomenės dalies dvasinę būklę. Išeiviai, Lietuvos miestų 
lankytojai, patvirtina tą nevykusį vakariečių beždžioniavi- 
mą, kai roko muzika ir rėksniai gitaristai neriasi iš kailio, 
norėdami nepasiduoti Amerikos estradoms. Toji pamėg
džiojimo banga jau yra perliejusi beveik visą pasaulį. Ne
išvengė to nė Lietuva. Lieka tik klausimas - kaip ilgai 
džiovinsimės, kad galėtume pradėti rodyti savąjį tautinį 
bruožą, neiti į Vakarus tuščiomis, tarti jiems, kad ir mes 
šio to verti. Gal nuo tų pastangų (jei jos kada nors bus) 
rodyti savitumą - meną, muziką, literatūrą ir ypač vidinę 
dvasinę kultūrą - gal nuo tos “drąsiosios” dienos ir prasi
dės tautos atgimimas, kuris tuo tarpu dar vis tik skrajo
jantis žodis, tartum ieškantis vietos ir žmogaus. Šiuo pa
saulio mažėjimo ir menkėjimo laikotarpiu tapti kosmopo
litu nėra sunku, kai kam gal labai patogu, gal reikalinga, 
nes tada nereikia uždususiam vytis “gyvenimo”. Būti savi
mi kur kas sunkiau. Juo labiau pripažinti, kad moralė nė
ra viduramžių liekana, kad laisvė ir palaidumas nėra tas 
pats. Klysta tie, kurie mano, kad vakarietiškumas visais 
požiūriais ir niuansais turi būti priimamas norint atsiribo
ti nuo Rytų, kad pataikaujanti poezija skelbs mūsų pri
klausomumą Vakarams. Švetimų papročių ir kultūros 
plagijavimas tautos atgimimui tikrai nereikalingas. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Riaušės Kvebeko sostinėje
Tautine Kvebeko švente yra 

laikoma birželio dvidešimt ket
virtoji, globėju pasirinkto Šv. 
Jono Krikštytojo diena. Šį kartą 
ji tapo nemalonia staigmena se
paratistui L. Bouchardui, nauja
jam Kvebeko premjerui. Po 
karštos nakties birželio 24 d. ry
tą provincine sostine laikomam 
Kvebeko mieste (Quebec City) 
prasidėjo nelauktos riaušės. Jas 
sukėlė pora tūkstančių staiga 
atsiradusių demonstrantų, pra
dėjusių daužyti tautiniu an
sambliu vadinamo provincinio 
parlamento pirmojo aukšto lan
gus. Demonstrantai pro išlauž
tas duris įsiveržė provincinio 
parlamento bibliotekon ir pade
gė krūvą knygų.

Gaisras greit buvo užgesin
tas, bet riaušės nebuvo sustab
dytos. Šį kartą riaušininkai dau
žė prie Kvebeko parlamento 
esančių krautuvių langus bei 
duris ir namo nešėsi pasivogtas 
prekes. Jiems sutramdyti nepa
kako vietinės policijos. Pagal
bon teko kviesti provincinės 
Kvebeko policijos vienetus. Vė
liau buvo pranešta, kad riau
šėms vadovavo dešiniojo sparno 
anarchistai, lig šiol niekada ne- 
pasireiškę tokiu mastu. Premje
ras L. Bouchardas įsakė praves
ti išsamius tyrimus, bet nesu- 
versti kaltės staiga prasiveržu- 
sioms separatistinio kvebekie- 

čių patriotizmo liepsnoms. Prieš 
riaušininkus buvo panaudotos 
ašarinės dujos, malti pipirai, 
stiprios vandens čiurkšlės. To
kių riaušių pastaraisiais metais 
Kvebekas nėra turėjęs. Jų prie
žastis tebėra nenustatyta. Penki 
policininkai buvo sužeisti, be
veik šimtas riaušininkų apkal
tinti vandalizmu. Padaryti nuo
stoliai siekia porą milijonų do
lerių.

Kanados nepriklausomybės 
dienai skirta liepos pirmoji šie
met jau buvo švenčiama šimtas 
dvidešimt devintą kartą. Kana
doje dėl jos neįvyko jokios įtam
pos su Kvebeku ir jo separatis
tais. Jos betgi nebuvo išvengta 
Haitin taikos priežiūrai nu
siųstuose daliniuose. Nepadėjo 
net ir sąmoningas vengimas gie
doti Kanados himną “O 
Canada”. Tačiau išniekinimo 
ten neišvengė Kanados raudono 
klevo lapo ant popieriaus at
spausdintos vėliavėlės, padėtos 
minėjimo salėje ant svečiams 
rezervuotų kėdžių prie scenos. 
Po minėjimo paaiškėjo, kad 
joms visoms buvo nukirptas 
raudonas klevo lapas. Haityje 
Kanada turi 750 karių, kurių 
beveik pusė yra iš XXII-jo pės
tininkų pulko Kvebeke.

Tą vaikiškai kvailą pokštą 
atliko du kvebekiečiai, vėliau 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija ir katalikų teologijos fakultetas. Šioje seminarijoje mokosi apie 200 
klierikų. Seminarija mini savo veiklos 130 metų sukaktį. Ši nuotrauka - iš sukaktuvinio leidinio, gausiai 
iliustruoto spalvotomis nuotraukomis

Baltiečių oro linijos stiprėja
“TŽ” skaitytojams jau pažįstamas Bjorn Lindcrfalk per du “The Baltic Times” numerius 

gvildena orinį susisiekimą trijuose kraštuose ir bando pamatyti ateitį

Orinis susisiekimas baltie
čių kraštuose pastoviai auga. 
1995 m. per Rygos orauostį pra
ėjo arti pusės milijono keleivių 
arba 60% daugiau kaip 1993. 
Talinas pernai aptarnavo 
370,000, o Vilnius 360,000 ke
leivių. Mažesni skaičiai Lietuvo
je naudojosi Palangos (25,000) 
ir Kauno (35,000) orauosčiais. 
Kaunas yra pagrindinis prekių 
transporto centras baltiečių 
kraštuose.

Dalis šio augimo tenka už
sienio oro linijoms, kurios pra
dėjo skrydžius į Baltijos kraštus 
1992-93 m. ir palaipsniui jų 
skaičių didino. Tačiau nemaža 
dalis priklauso saviesiems, pvz. 
Lietuvoje 60% skrydžių atiten
ka vietos linijoms. Perėjimas į 
Vakarų tipo linijas nelengvas ne 
vien dėl pasenusio inventoriaus, 
bet ir dėl naujos administraci
nės sistemos.

Aeroflot’o palikimas
Kartu su nepriklausomybe 

visi trys kraštai 1990-91 m. pa
veldėjo vietinių “Aeroflot’o” sky
rių lėktuvus ir inventorių. Soviet
mečiu tie skyriai aptarnavo tik 
vidaus rinką ir neturėjo jokios 
patirties su Vakarų oro linijom. 
Pirmieji nepriklausomybės 
metai pareikalavo didelių pa
keitimų visoje orinio susisieki
mo sąrangoje.

“Estonian Air” įsisteigė 
1991 m. pabaigoje, paveldėdami 
apie 20 sovietų gamybos lėktu
vų, kuriuos, stokodami lėšų, tu
rėjo parduoti. “Latavia” pradžia 
buvo panaši. 1990 m. įsisteigė 
jungtinė “Baltic International 
USA” ir “Latvian Aeroflot” 
bendrovė, kurios 60% akcijų tu
rėjo valstybė, o BIUSA parūpi
no lėšų išnuomuoti vieną “Boe
ing 737”. Tarp dalininkų atsira
dus nesutarimų, 1995 m. vyriau
sybė privertė bendrovę likvi
duotis. “Latvijos rinka per ma
ža, kad dvi didelės linijos galėtų 
konkuruoti”, salo Oleg Korshe, 
naujos “Air Baltic” bendrovės 
vicepirmininkas. Si oro linija at
sirado 1995 m. pardavus “Lata
via”. BIUSA joje turi tik 8% 
akcijų.

Vilniaus “Aeroflot’o” sky
rius jau 1989 m. gavo daugiau 
finansinės laisvės ir pasivadino 
“Lithuanian Airlines”. Linija 
pardavė daugiau kaip 30 sovie

tinių lėktuvų, atnaujaio “YAK- 
42” lėktuvus ir nupirko keletą 
“Boeings” skrydžiams į Vakarų 
Europą.

Penkeriems metams praėjus
Šiandien visos trys baltiečių 

linijos dar nepelningos. Ne vi
soms vienodai pasisekė pakeisti 
lėktuvus ir stinga lėšų įsigyti va
karietišką techniką. “Estonian 
Air” 1995 m. pervežė 176,000 
keleivių, turėjo $26 milijonus 
pajamų ir metus užbaigė su $1.7 
mil. nuostolio. Iš Talino skren
da į dešimt Europos miestų, tu
ri tris nedidelius “YAK-40” ir 
nuomuoja du “Boeing 737- 
500”.

“Lithuanian Airlines” skren
da į trylika Europos miestų, turi 
vienuolika didelių “YAK-42” ir 
tris “Boeing 737-200” Pernai tu
rėjo $50 mil. pajamų ir su 200 
skrydžių per mėnesį yrav di
džiausia baltiečių linija. Šiuo 
metu nuomuoja “Topolev” su 
visa įgula pelningiems skry
džiams į Pakistaną. Po penkerių 
metų LAL dar nepelninga ir 
stokoja nedidelių lėktuvų vieti
niams skrydžiams. Š.m. gegužės 
mėnesį pradėjo tiesioginius 
skrydžius Vilnius-Roma.

Grįžta Rytų Europon
Šiuo metu visoms baltiečių 

linijoms būdingas žingsnis yra 
ieškoti naujų skrydžių į Rytų 
Europą. Pirmaisiais nepriklau
somybės metais pradėti skry
džiai į Vakarų Europą buvo 
nuostolingi dėl keleivių stokos 
bei vakariečių linijų konkuren
cijos. Dėl to kai kuriuos skry
džius teko nutraukti.

Seni verslo ryšiai su Rytų 
bloku verčia atgaivinti skrydžius 
į buvusias sovietų respublikas ir 
Rytų Europą. Naglis Vyšniaus
kas, “Lithuanian Airlines” ke
leivių pareigūnas, supranta, kad 
padidėjęs skrydžių į Vakarus 
skaičius neatitiks tikrosios eko
nominės padėties su Vakarų ir 
Rytų Europos dalininkais. Tai 
verčia ieškoti naujų skrydžių į 
St. Petersburgą, Sofiją, Buka
reštą ir buvusią Jugoslaviją.

“Air Baltic” pareigūnas 
Oleg Korshe sutinka, kad reikia 
atgaivinti skrydžius į Rytų kraš
tus. “Šių metų vasario mėnesį 
pradėjom skraidyti į Taliną ir 

Vilnių. Dabar jau skrendam į 
Minską ir St. Petersburgą. Tiki
mės, kad dar šiais metais skri
sim ir į Maskvą.

Privatizacija Estijoje
Šiais metais “Estonian Air” 

privatizuojama. Valstybė pasi
laiko 34% akcijų, 49% parduo
dama finansiškai pajėgiam už
sienio dalininkui. “Tikimės rasti 
kapitalo linijai sustiprinti ir kar
tu išlaikyti valstybinį jos pobū
dį”, sako Sven Ratassep, “Esto
nia Air” tarnautojas. “Valstybi
nė linija nėra pats geriausias 
sprendimas dabartinėje baltie
čių būklėje.

Estų planas atitinka latvių 
privatizaciją 1995 m. rudenį, kai 
“Skandinavian Airlines” nupirko 
29% akcijų ir valstybinė “Lata
via” buvo pavadinta “Air Baltic”.

Privatizacija Lietuvoje
Privatizuodami oro linijas 

latviai ir estai siekia pritraukti 
užsienio investicijas. Lietuviai 
pasirenka kitą kelią, manydami, 
kad įsileidę svetimą kapitalą 
praras valstybinį linijos charak
terį. “Paskutiniai penkeri metai 
rodo, kad mes išaugom į stip
riausią ir pastoviausią oro liniją 
baltiečių kraštuose”, sako Jonas 
Jutkelis, LAL vicedirektorius. 
“Tai rodo, kad griežta valstybės 
kontrolė laiduoja linijos pasise
kimą”.

J. Jutkelis taip pat mano, 
kad ateityje privatizacija bus 
“natūralus žingsnis”. Prisime
nant visą privatizacijos procesą 
Lietuvoje, toks pareiškimas ne
atrodo nuoširdus. Kaip visose 
didelėse bendrovėse, taip ir 
“Lithuanian Airlines” asmeni
niai interesai verčia privatizaci
ją uždelsti. LAL vadovybei 
reikia tik prisiminti, ką privati
zacija ir užsienio kapitalas davė 
jų kolegoms Latvijoje, kur nau
joje “Air Baltic” linijoje vado
vaujančios vietos atiteko šve
dams. (Prieš keletą metų priva
tizavus “Air Canada”, tris aukš
čiausias pareigavietes šiandieną 
užima amerikiečiai, V. Z.) Taip 
pat gerai žinoma, kad “Lithua
nian Airlines” privatizavus di
desnė pusė iš 1,200 dirbančiųjų 
liktų be darbo. Čia vėl siūlosi 
latvių pavyzdys: “Latavia” turė-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Sutartis su Austrija

Kaip praneša BNS, Lietu
vos užsienio reikalų ministeris 
Povilas Gylys birželio 28 d. Vie
noje susitiko su Austrijos vice
kancleriu ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu Wolfgang Schesseliu. 
Jie pasirašė dvišalę sutartį dėl 
investicijų skatinimo ir apsau
gojimo bei dėl aviacijos, kuriai 
buvo duotas pritarimas 1992 m. 
Jie taip pat pasirašė sutartį dėl 
panaikinimo vizų reikalavimo 
asmenims, turintiems diploma
tinius pasus. Dviejų dienų vizito 
metu P. Gylys taipgi susitiko su 
Valstybės tarybos pirmininku 
Heinz Fischeriu, su kuriuo buvo 
aptartas bendradarbiavimas Lie
tuvai siekiant narystės Europos 
sąjungoje.

Parama iš Japonijos ir ERPB
BNS žiniomis, Europos at

statymo ir plėtros bankas 
(ERPB) bei Japonijos EXIM 
bankas suteiks Lietuvai 34.3 mi
lijonus JAV dolerių (137 mln. 
litų) lengvatinių paskolų finan
suoti projektus “Via Baltica” ir 
“Greitkelis”. Paskolos sutartis 
buvo patvirtinta birželio 14 d. 
Vilniuje.

Europos investicijų bankas 
(EIB) suteiks 20 milijonų ekiu 
(100 mln. litų) “Via Baltica” 
statybai, o birželio 25 d. susisie
kimo ministerija baigė derybas 
su Šiaurės investicijų banku 
(ŠIB), kuris žada teikti 6.7 mili
jono JAV dolerių paskolą 15 
metų laikotarpiui. Paskola bus 
skiriama kelių atstatymui bei 
eismo saugumo gerinimui. Vi
sas statybos projektas vertina
mas 70.4 mln. JAV dolerių (282 
mln. litų), kurių 15-20% finan
suos Lietuva. Numatoma darbą 
baigti iki 2000-ųjų m. pabaigos.

Priimta 47-ojo straipsnio 
pataisa

Lietuvos seimas birželio 20 
d. priėmė Lietuvos konstitucijos 
47 straipsnio pataisą, pagal ku
rią ne žemės ūkio paskirties že
mė nuosavybės teise ateityje ga
lės priklausyti ne tik Lietuvos 
valstybei ir jos piliečiams, bet ir 
savivaldybėms, kitiems valstybi
niams bei ūkinę veiklą Lietuvo
je vykdantiems užsienio veiks
niams. Už pataisą balsavę 109 
seimo nariai (prieš balsavo 14) 
įsitikinę, kad jos įvedimas ska
tins investicijas, naujų technolo
gijų atsiradimą ir suteiks Lietu
vai galimybę ateityje tapti pilna
teise demokratinės Europos da
limi, kaip rašo “Lietuvos rytas” 
(nr. 144). Taip pat buvo priim
tas konstitucinis įstatymas, ku
ris numato, kokių užsienio vals
tybių veiksniai ir kokiomis sąly
gomis bei kokia tvarka galės įsi
gyti žemės nuosavybės teisę. Vi
si veiksniai, vykdantys Lietuvoje 
ūkinę veiklą, galės jas įsigyti, 
jeigu jie “pagal savo kilmę yra iš 
Europos Sąjungos valstybių ar
ba valstybių, susidariusių su ES 
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Žurnalisto Julijono Būtėno bunkeris tapo altorėliu 
Kautynės dėl Vilniaus

1944 m. liepos 13 d. vokiečiai buvo galutinai išstumti 
Ramaus gailavimo lyrika

Sunku rasti Kelero poezijai lipnią etiketę

asociacijos sutartis (...Latvija, 
Estija, bei Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybės), taip pat 16 
valstybių, kurios įstatymo pri
ėmimo momentu yra NATO ir 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (OE 
CD) narės. Kitų valstybių sub
jektai, vykdantys Lietuvoje ūki
nę veiklą, žemės sklypus, kaip ir 
iki šiol, galės tik nuomoti”. <

Tą pačią dieną buvo patvir
tinta sutartis dėl prisijungimo 
prie Europos sąjungos . Ji buvo 
pasirašyta prieš metus, tačiau 
negalėjo būti patvirtinta, kol 47- 
asis straipsnis, prieštaraujantis 
ES taisyklėms, nebuvo pakeis
tas. Sutartį turės patvirtinti vi
sos 15 ES valstybių.

Laisvosios prekybos sutartis 
su Lenkija

Birželio 27 d. Lietuvos mi- 
nisteriui pirmininkui Mindau
gui Stankevičiui su delegacija 
besilankant Lenkijoje, buvo pa
sirašyta laisvosios prekybos su
tartis. Tai buvo pirmoji tokio 
pobūdžio sutartis, pasirašyta su 
Vidurio Europos laisvosios pre
kybos nepilnateise (CEFTA) 
nare, kaip rašo “Lietuvos ry
tas”. Lietuva siekdama tapti pil
nateise CEFTA nare, kitais me
tais turi pasirašyti tokias sutar
tis ir su kitomis valstybėmis- 
narėmis - Čekija, Slovakija, 
Slovėnija ir Vengrija. Pagal šią 
sutartį per kelerius metus bus 
sumažinami ar panaikinami 
muitai keletui tūkstančių prekių 
rūšių.

Bendri gynybos reikalai
Birželio pabaigoje Lietuvo

je lankėsi Lenkijos seimo gyny
bos komiteto nariai, kurie su 
Lietuvos parlamentarais sutarė 
artimiausiu laiku ruoštis pasira
šyti Lietuvos ir Lenkijos dviša
lių karinių paslapčių sutartį. Ją 
patvirtinus, Lenkija galės per
duoti Lietuvai karinės radiolo
kacijos įrangos ir kitos ginkluo
tės. Sutartis taipgi atvertų Lie
tuvai galimybes įsitraukti į ku
riamą bendrąją Vidurio Euro
pos kraštų oro erdvės kontrolės 
sistemą, kurią rengia JAV ir ki
tos Vakarų valstybės. Ligšiol 
Lietuva yra pasirašiusi karinių 
paslapčių sutartį tik su JAV, 
praneša “Lietuvos rytas” birže
lio 22 d.

Įsteigtas Lietuvos sambūris
Birželio 22 d. įvyko steigia

masis suvažiavimas “Lietuvos 
sambūrio”, visuomeninės orga
nizacijos, kurios tikslas “įveikti 
sunkią, gilią socialinę ekonomi
nę krizę bei teisinę netvarką” 
Lietuvoje, rašo “Lietuvos rytas” 
(nr.146). Suvažiavimo pagrindi
niu kalbėtoju buvo JAV gamto
saugininkas Valdas Adamkus, 
kuris teigė, jog sambūris neturi 
tapti politine organizacija, ap
žvelgė Lietuvos ekonominę, po-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Nauji krikščionybės priešai

Baltiečių oro linijos...

HENRIKAS KUDREIKIS
Kuriuose kraštuose geriau

siai lankomos sekmadienių pa
maldos katalikų šventovėse? Be 
abejonės, Amerikoje ir Kana
doje. Šiandien Europos katalikų 
šventovėse pasirodo daugiausia 
tik seneliai ir moterys su vai
kais. Jaunimas dingo. Praban
gus gyvenimas Vokietijoje, bet 
tūkstančiai vokiečių atsisako 
mokėti tikybinius mokesčius.

Laikraščių skiltyse randa
me, kad neapykanta religijai, 
ypač katalikų ir apskritai krikš
čionių, neįprastu greičiu didėja 
Amerikoje.

Tai nereiškia, kad katalikai 
nekenčia protestantų, o evange
likai - žydų. Tai naujoji kairė, 
susidedanti iš Holyvudo, spau
dos ir televizijos žurnalistų bei 
kai kurių politinių sluoksnių.

Prieš pat 1996 m. Velykas 
trys didieji Amerikos žurnalai, 
leidžiami tam tikros tautybės 
milionierių, savo viršelių antraš
tėse, kaip iš sunkiųjų patrankų, 
atidarė ugnį prieš krikščionybės 
steigėją Kristų. “Pergalvoti pri
sikėlimą”, - šaukia “News
week”, “Jėzaus ieškojimas. Kas 
buvo jis?”, - “US News”.

Straipsniuose tvirtinama, 
kad tai “moksliniai” svarstymai, 
bet visuose trijuose skambėjo 
abejingumas, ryšys su mitologi
ja. Keista, šie žurnalai niekad 
neparašo, nei sakinio prieš Mo
zę ar pranašą Mahometą.

1996 m. kovo 28 d. liberalų 
“Los Angeles Times” išspausdi
no karikatūrą, kurioje preziden
tinis kandidatas Bob Dole pa
vaizduotas nukryžiuotuoju Jė
zumi su erškėčių vainiku ant 
galvos. Jame įrašas: “Christian 
Coalition”. Daug Amerikos 
krikščionių įteikė protestus.

Tas pats dienraštis nuo š.m. 
sausio 15 d. atsisakė spausdinti 
Johnnys Hart krikščioniškų pa
veikslų seriją. Jis buvo parengęs 
specialią seriją Didžiajam penk
tadieniui. Laikraščio redakto
rius paaiškino, kad tai gali įžeis
ti kai kuriuos skaitytojus. Kad 
krikščionys sudaro amerikiečių 
daugumą, nesvarbu.

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis ... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS 

Vladimiro kalėjime

Kazlų Rūdos moksleiviai išeina iš šventovės, kur buvo pirmą kartą
atnašaujamos moksleivių Mišios

San Diego krikščionys Kris
taus Prisikėlimą Velykų rytą 
švęsdavo papėdėje “Soledad”, 
ant kurio pastatytas 43 pėdų 
aukščio kryžius. Šiais metais 
vietos ateistų organizacijai, 
miesto valdybos nutarimu, buvo 
leista pirma surengti krikščio
nių išjuokimo sueigą.

Amerikos žydų organizacija 
“Antidefamation League” pra
dėjo akciją prieš politinius 
krikščionių veikėjus. Jie atvaiz
duoti kaip baisūs siaubūnai Že
mės planetoje. Žurnalistės - abi 
žydės (Suzanne Fields ir Mona 
Charen) spaudoje pareiškė, kad 
šią organizaciją perėmė kairysis 
elementas.

Tuoj po Velykų Holyvudo 
“Paramount” studijos pradėjo 
rodyti filmą “Primal Fear”, ku
riame rodomas išgalvotas Či
kagos arkivyskupas, kuris ga
mindavęs pornografines vaizda
juostes apie nepilnamečių nusi
kaltimus.

Visa Amerikos kairiųjų 
sluoksnių grupuotė puola ne tik 
politinius krikščionių veikėjus; 
užkliūva ir visi tikintieji. Jų kal
tinimai krikščionims, ypač kata
likams: krikščionys nenori atsi
sakyti atgyvenusių senovinių 
moralinių dėsnių, rodo viešai 
savo tikybos simbolius, nenori 
vienodai traktuoti moderniųjų 
visuomenės įstatymų (čia turi
ma galvoje homoseksualizmas), 
bando skverbtis j politinę areną.

“Creator” žurnalistų lygos 
Don Feder rašo: “Mes atsidū
rėme religinio karo apkasų vi
dury, mus puola grupės žmonių, 
kurie tepripažįsta penkis žmo
giškus pojūčius”.

Didieji Amerikos laikraščiai 
ir žurnalai atsisako spausdinti 
religines žinias, net ir komikai 
cenzūruojami, tačiau jie per visą 
Ameriką spausdina Gary 
Trudeau komikų seriją “Do- 
onesbury”, kuriame jis skleidžia 
visiškai melagingą tvirtinimą, 
jog Katalikų Bendrija praeityje 
remdavo ir tuokdavo homosek
sualus. Spauda ir televizija per
ša: homoseksualizmas yra nor
malus dalykas, bet pagal Evan
geliją (Lk 2,10) tai nuodėmė.

Per amžius su blogiu veda
ma kova - nuo to priklausys ci
vilizacijos išlikimas.

Karių kapinės Kaune, kur palaidoti transatlantiniai lakūnai - STEPONAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS, 
žuvę 1933 m. Vokietijos žemėje, dabar priklausančioje Lenkijoje Nuotr. G. Kurpio

Lietuva ir Lenkija istorijos verpetuose
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ilga ir sudėtinga Lenkijos ir 
Lietuvos saitų istorija, nors len
kai nenori pripažinti to fakto, 
kad nuo XIV amžiaus pabaigos 
Lenkiją valdė lietuviai - Jogai- 
laičių dinastija. Gal jie to mums 
negali atleisti, nes tai pažeidžia 
jų savigarbą, tai ir jų elgesys 
Lietuvos atžvilgiu ne visada bu
vo garbingas.

Rašytinė Lenkijos istorija 
prasideda X amžiuje, kai Len
kijos kunigaikštis Mieszko su
jungė slavų kiltis išilgai Oderio 
ir Vyslos, o jo sūnus Boleslovas 
buvo karūnuotas karaliumi. Pir
mas Lietuvos istoriškai minimas 
asmuo XII amžiaus gale yra 
Mindaugas, suvienytos Lietuvos 
valdovas, pirmas ir vienintelis 
jos karūnuotas karalius. Suvie
nyta Lenkija nebuvo stipri - 
prarado Sileziją, Mozūrus, o 
XIII amžiaus pradžioje vokiečių 
ordinas užėmė rytinę Po
meraniją ir atkirto Lenkiją nuo 
Baltijos jūros.

Paskutiniam Piastų dinas
tijos kunigaikščiui mirus, 1370 
m. Vengrijos Liudvikas d’An- 
jou tapo Lenkijos karaliumi. 
Jam Lenkijos reikalai mažai rū
pėjo - tai sudarė puikią progą 
iškilti lenkų didikų galiai. Jam 
mirus be sūnų, jo dukra Marija 
buvo karūnuota Vengrijos kara
liene, bet lenkų didikai jos ne
pripažino, paskelbė vengrų- 
prancūzų kilmės Jadvygą d’An- 
jou Lenkijos karaliene ir pradė
jo jai ieškoti vyro.

Taip užsimezgė Lenkijos- 
Lietuvos ilgus šimtmečius užsi
tęsusi bendra istorija, kai Lie
tuvos kunigaikščio Algirdo sū
nus, Vytauto pusbrolis Jogaila 
1386 m. vasario 18 d. vedė Jad
vygą, buvo karūnuotas Lenkijos 
karaliumi ir Lenkijai davė Jo- 
gailaičių dinastiją.

Prieš vedybas pakrikštytas 
pagonis Jogaila daug prisidėjo 
prie Lietuvos krikšto, ją įves
damas į Vakarų kultūros tautų 
šeimą. Lemtingose Žalgirio 
kautynėse su Kryžiuočių ordinu 
jis talkino Vytautui su Lenkijos 
kariuomene.

1569 m. nelemtos Lietuvos- 
Lenkijos Liublino unijos šaknis 
abiejų pusių istorikai aiškina 
skirtingai, bet viena aišku, kad 
Maskvos grėsmė Lietuvai reika
lavo Lenkijos talkos, o abiejų 
valstybių bajorija lenktyniavo 
dėl privilegijų ir įtakos. Apsup
tos priešų, Lietuva ir Lenkija 
pagaliau prarado savo laisvę, 
kai jų teritoriją per tris kartus 
pasidalino Rusija, Austrija ir 
tuomet galinga Prūsija.

Žinome caro valdymo laikų 
tragedijas, spaudos draudimą, 
intensyvų rusinimą, kol po Pir
mojo pasaulinio karo Lietuva 
savo sostinėje Vilniuje paskelbė 
nepriklausomybę. Lietuvos res
publika vedė ilgas derybas su 
Lenkija dėl sienų nustatymo ir 
1920 m. spalio 7 d. buvo pasi
rašyta Suvalkų sutartis bei nu
statyta administracinė linija, 
Vilniaus kraštą pripažįstant 
Lietuvai.

Deja, maršalo Pilsudskio 
įsakytas, gen. Želigovskis su
laužė Suvalkų sutartį, okupavo 
Vilnių bei jo sritį, kuri liko Len
kijos teritorijoje iki 1939 m. ru
dens. Nutrūko diplomatiniai 
santykiai tarp Lietuvos ir Len
kijos, tai ir laiškai į Lenkiją ga
lėjo būti siunčiami tik per Lat
viją-

Tai buvo tragiškas laikotar
pis, nes Vilniuje vyko agresyvus 
lietuvių persekiojimas ir lenki
nimas, kuriame dideli vaidmenį 
atliko Vilniaus arkivyskupas 
Romualdas Jalbrzykowskis. Jis 

buvo gerai pramokęs lietuvių 
kalbą, kurią panaudojo kaip 
valdymo ir cenzūros įrankį. Vil
niuje jis draudė lietuviškas pa
maldas. Jam priskiriamas nuo
pelnas už Seinų atitekimą Len
kijai. Lietuvos kunigus jis per- 
keldinėjo į gudiškas parapijas, o 
lenkus į lietuviškas. Jo siautė
jimas tęsėsi iki pat Vilniaus at
gavimo 1939 m., kol popiežiaus 
nuncijaus dėka kai kuriose 
šventovėse buvo vėl leistos lie
tuviškos pamaldos, o vysk. Rei
nys buvo paskirtas pagalbinin
ku, bet neturėjo jokios galios.

Seinai, kadaise buvę lietu
viškos kultūros centru su kny
gomis, laikraščiais, spaustuvė
mis ir'organizacijomis, jau yra 
sulenkinti, o Seinų katedroje il
sisi “Anykščių šilelio” autoriaus 
vyskupo Antano Baranausko 
palaikai.

Istorija rodo, kad lietuviai 
nemoka “sulietuvinti” kitų. Vy
tauto Didžiojo laikais Lietuvos 
ribas praplėtę nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, užėmę Volyni- 
ją, Podoliją, valdę Vitebsko ku
nigaikštiją, o kunigaikščio Al
girdo dukros, ištekėjusios už 
gudų ir rusų - be pėdsakų “iš
tirpo” pas svetimuosius.

Atgavus Vilnių, man teko 
garbė dalyvauti Didžiosios Lie
tuvos moksleivių delegacijoje, 
1940 m. minint pirmą Vasario 
16-ąją laisvajame Vilniuje. Nie
kad nepamiršiu to sukrečiančio 
įspūdžio, kai savo akimis pama
čiau Gedimino bokštą, kai pa
rado metu Vilniaus katedros 
aikštėje stovėdama rikiuotėje 
giedojau Lietuvos himną. Nak
vojau Bernardinų sodelio moks
leivių bendrabutyje. Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje dalyvavau 
minėjimo iškilmėse ir žavėjausi 
gatvėse judėjimą tvarkančiais 
policininkais, dėvinčiais
Lietuvos policijos paradines 
uniformas. Mano dideliam 
džiaugsmui, Vilniaus įžymybes 
man aprodė poetas Vytautas 
Mačernis. Jis mane nuvedė į 
lietuvaičių gimnazisčių “Biru
tės” bendrabutį, kuriame mano 
bendraamžės su ašaromis akyse 
pasakojo savo vargus, kenčiant 
už pasiryžimą likti lietuvaitėmis 
ir mokytis lietuviškai.

Praėjo daug metų. Europą 
nusiaubė Antrasis pasaulinis 
karas. Pagaliau subyrėjo Sovie
tų Sąjunga, toji dvidešimtojo 
šimtmečio pabaisa. Vėl atgavus

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

litinę bei socialinę padėtį, nuro
dė problemas ir jų sprendimo 
būdus. Jo nuomone reformų la
biausiai reikia teismams, proku
ratūrai, policijai bei muitinėms.

Organizacijos uždaviniai, 
pasak vieno iš LS kūrėjų A. Ka
roblio, yra kelti politinę kultūrą, 
vienyti įvairių tautybių, pažiūrų 
ir įsitikinimų žmones. Suvažia
vime buvo 300 dalyvių, o sam
būriui priklauso 500 narių. Su
važiavimui nebuvo pasiūlyta 
steigti padalinį, kuris turėtų vi
sas politines teises dalyvauti sei
mo rinkimuose. Buvo išrinkta 
27 asmenų taryba, kurion įėjo 
seimo nariai Kazimieras Anta
navičius ir Antanas Baskas.

Naujas mokesčių inspektorius
“Respublika” skelbia, kad 

Lietuvos ministeris’ pirmininkas 
Mindaugas Stankevičius Valsty
binės mokesčių inspekcijos 
(VMI) viršininku paskyrė seimo 
LDDP frakcijos bei biudžeto ir 
finansų komiteto narį Antaną 

nepriklausomybę, Lietuva turė
jo užmegzti santykius su kaimy
nais, bet lenkų mažuma Vil
niaus krašte kėlė neramumus, o 
Šalčininkų lenkai reikalavo... 
autonomijos.

Prieš penkerius metus aš su 
savo jau Amerikoje gimusia 
dukra aplankiau Aušros Vartus. 
Mudvi buvome daugiau negu 
sukrėstos - koplyčioje nebuvo 
nė vieno lietuviško žodžio. Dau
giau ten nesilankiau, bet 
tikiuosi, kad mūsų dvasininkija 
joje ką nors lietuviško įterpė.

Dabartinės Lietuvos ir Len
kijos vyriausybės pradėjo bend
rauti, lankyti vieni kitus, suda
rinėti prekybos sutartis, o 1996 
m. gegužės mėn. pabaigoje Lie
tuva ir Lenkija parengė bendrą 
dokumentą dėl jų įstojimo į 
Europos sąjungą. Abiejų vals
tybių ambasadoriai jį įteikė Ita
lijos užsienio reikalų ministeri
jai Romoje ir Italijos ambasa
dai Vilniuje.

Dar viena reikšminga nau
jiena yra ta, kad Lenkijos švie
timo ministeris Jerzy Wiatr pra
nešė Lietuvos ambasadoriui 
Varšuvoje, jog Seinuose bus 
atidaryta lietuviška mokykla, at
siradus pakankamam mokslei
vių skaičiui ir, jei reikės, bus 
praplėstas lietuviškų mokyklų 
tinklas. Jis pripažino, kad Len
kijoje nėra lietuviškų mokyklų 
tinklo ir vadovėlių lietuvių kal
ba, patvirtino, kad Lietuvoje 
lenkams sąlygos yra žymiai ge
resnės. Jis apgailestavo, kad 
Lenkija neturi tautinių mažumų 
įstatymo, kuris apsaugotų ir ap
tartų jų teises.

Taip per beveik septynis 
šimtmečius Lietuva ir Lenkija 
išgyveno pergalių ir žydėjimo 
laikotarpius, kentėjo vienodas 
nelaimes, okupacijas, nors Len
kija nevengė skriausti Lietuvos, 
pagrobdama jos kunigaikščio 
Gedimino įkurtą sostinę Vilnių. 
Įdomu, kaip toliau plėtosis 
Lietuvos-Lenkijos santykiai, 
nors dabartinės pastangos 
bendrauti teikia šviesių vilčių.

O gal ir vėl apsigausime? 
Esame kaimynai, jais turime ir 
likti, laisvi ir vieni kitus ger
biantys, netrokšdami svetimo 
turto, neskriausdami vieni kitų. 
Būtų gera, kad Lenkija pradėtų 
gerbti lietuvių mažumos teises, 
kaip kad Lietuvoje yra gerbia
mos lenkų teisės, kalba, spauda, 
mokyklos...

Nesteckį. Potvarkis pasirašytas 
birželio 26 d., o buvęs VMI vir
šininkas P. Navikas atleistas iš 
pareigų birželio 6 d. Spaudoje 
pastarasis buvo kritikuojamas 
už nevykusias įstatymų pataisas, 
ginčytiną įstatymų bei kitų do
kumentų tvarkymą, verslininkų 
ir gamybininkų diskriminavimą 
mokesčių srityje. RSJ
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(Atkelta iš 1-mo psl.) 
jo apie 1,000 tarnautojų. Dabar 
“Air Baltic” išsiverčia su 160. 
Dėl to nenuostabu, kad LAL 
laikraščiuose deda skelbimus, 
nurodydama, kad svetimos oro 
linijos Lietuvai nenaudingos.

Lietuva išsiskiria
Ne vien tik skirtingu požiū

riu į privatizaciją Lietuva skiria
si nuo kaimynų. LAL įtaka įvai
rioms valdžios tarnyboms yra 
didesnė kaip bet kur kitam 
krašte. Pvz. Vilniaus orauostyje 
informaciją teikia ne orauosčio, 
bet LAL tarnyba. Nuo 1995 m. 
linija moka tik 10% orauosčiui 
nusileidimo mokesčio. Tai pri
vilegija, kuria galėtų naudotis ir 
kitos linijos, turinčios bent 200 
skrydžių per mėnesį. Tačiau ki
tos oro linijos su daugiau kaip 
30 skrydžių Vilniuje nėra. “Pa
lyginus su Vilnium, ‘Latvian Ci
vil Aviation Authority’ yra daug 
liberalesnė konkurencijos tarp 
oro linijų atžvilgiu”, sako Oleg 
Korshe iš “Air Baltic”.

“Sumažinti 90% nusileidi
mo orauostyje mokestį yra ne
normalu kitų linijų atžvilgiu. Iš 
kitos pusės, LAL pirmaisiais sa
vo gyvavimo metais reikalinga 
pagalbos”, sako Klaus Peter 
Heinsohn, “Lufthansa” direkto
rius Vilniuje.

Bendra oro linija ateityje?
Oriniam susisiekimui bal

tiečių kraštų rinka labai maža. 
Vargu ar kada galės išsilaikyti 
daugiau kaip viena valstybinė li
nija. Net abejojama, ar trys vals
tybinės linijos gali pelningai 
veikti. Tokių linijų kaip estų 
“ELK Airways” ar “Riga Air” 
ateitis labai tamsi.

AtA
PETRUI ABROMAIČIUI 

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

BRIGITAI AUGAITIENEI
mirus Montrealyje, 1996 m. balandžio 19 d.,

nuoširdžiai dėkojame kun. J. Aranauskui už ligonės lan
kymą, kun. Iz. Sadauskui už maldas laidotuvių namuose, 
kun. dr. V. Skilandžiūnui už atliktas laidotuvių apeigas 
Otavos kapinėse.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pareikštas užuojautas, už užprašytas Mišias, gė
les ir aukas. Taip pat ačiū visiems, atsilankiusiems laido
tuvių namuose ir kapinėse. Didelis ačiū visiems už maisto 
paruošimą ir už pyragus.

Jūsų dalyvavimas palengvino mūsų liūdesį.
Juozas, Kristina, Rasa, Lina ir Asta Augaičiai 

Aleksas Auga it is

PADĖKA
AtA

ONAI PETRAŠIŪNIENEI
į amžiną poilsį iškeliavus, 

nuoširdžiai dėkojame Šiluvos Marijos parapijos klebonui 
kun. K. Kaknevičiui už velionės lankymą ligoninėje bei 
namuose ir maldas laidotuvių namuose.

Didelė padėka klebonui ir velionės giminaičiui 
kun. Viktorui Kriščiūnevičiui už atnašautas Mišias ir lai
dotuvių apeigas. Ačiū KLB Londono apylinkės pirm. P. 
Kurui ir pensininkų pirm. St. Kerui už tartus atsisveikini
mo žodžius laidotuvių namuose. Dėkojame “Pašvaistės” 
chorui už giedojimą gedulinių Mišių metu.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ar spaudoje. Ačiū visiems už gėles, užprašytas Mišias 
ir aukas “Lung Association”. Ačiū Viktorijai ir Viktorui 
Staškūnams ir padėjėjams už salės paruošimą vaišėms, po
nioms už pyragus.

Su didžia pagarba -
vyras Andrius Petrašiūnas, dukros - Liucija 

Petrašiūnaitė-DesRosiers ir šeima, Vida Petrašiūnaitė ir 
sūnus Andrius Petrašiūnas su šeima

Galvojant apie vieną bend
rą liniją trims baltiečių kraštams 
nuoseklu žvelgti j “Scandina
vian Airlines”, kuri yra trijų 
valstybių linija. Valstybinės Šve
dijos, Danijos ir Norvegijos lini
jos suprato, kad pavieniui nega
lės atsilaikyti prieš didžiųjų 
kraštų konkurenciją ir sutarė 
bendradarbiauti. Šis skandinavų 
modelis galėtų būti pavyzdžiu 
baltiečiams, tačiau stiprūs tuose 
kraštuose tautiniai sentimentai 
gali nustelbti praktinius išskai
čiavimus. “Daugiau bendradar
biavimo, o ne konkurencijos bū
tų naudinga visiems”, sako Kor
she. (“The Baltic Times”, Ryga)

Sulietuvino -
Vytautas P. Zubas

Mirties 
pranešim as 

AtA
PAULIUS VAITKUS 
mirė 1996 m. liepos 3 d., trečia
dienį York Central ligoninėje, 
Toronte, sulaukęs 84 metų am
žiaus, vyras anksčiau mirusios 
žmonos Ednos, ilgesnį laiką gy
venęs Hamiltone. Ont., dirbęs 
Stelco fabrike, ten išėjęs į pensi
ją. Paliko nuliūdime mylimas 
dukteris Rūtą (Ruth) McKay ir 
jos vyrą John, Audrą Noble ir 
jos vyrą Paul Silvester. Velionį 
visuomet maloniai prisimins jo 
šeima ir vaikaičiai Matthew, 
Roslyn ir Stuart bei sesuo Mary
tė Rudokienė iš Delhi, Ont. Ve
lionis paliko giminių ir Lietuvo
je. Palaidotas liepos 5 d. Toron
te. Pašarvotas buvo “White Cha
pel Memorial Gardens” laido
tuvių namuose.
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Sukaktuvininkai kunigai, atšventę 50 metų kunigystės sukaktį Vilniaus 
arkikatedroje. Iš kairės: Petras Kiela, Mykolas Balnis, mons. Kazimie
ras Vasiliauskas, Antanas Dilys, Zigmas Stančiauskas, Antanas And- 
ruškevičius Nuotr. A. Rakausko

Atstatoma buvusi 
akademijos šventovė
Norima pagerbti ją stačiusį bei joje dirbusį kan. profesorių

Yra šviesos ir tamsoje...
Monsinjoro KAZIMIERO VASILIAUSKO ir kitų penkių 

kunigų penkiasdešimtmetis
GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 

Vilnius
Kokia išpuošta tą pirmadie

nį (1996 m. birželio 17) buvo 
Vilniaus arkikatedra: virš di
džiųjų durų - ąžuolo lapų pynė, 
po sietynais iki pat altoriaus - 
lengvi trapūs, lyg vėjo linguoja
mi, švelnūs ramunių, hipsofilijų 
bumbuliukai, nuo sakyklos krašto 
nusvirusi didžiulė žalumynų, 
baltų lelijų puokštė. O ant al
toriaus, jo papėdėje - puikiau
sios baltos lelijos, rožės.

Prieš pusvalandį (17,30 vai.) 
visi suolai jau užimti, jokios tuš
čios vietelės. Sparčiai atžings- 
niuoja telcvizininkai. Prie di
džiojo altoriaus plaukia kultū
ros, mokslo, politikos žmonės - 
prof. V. Daujotytė-Pakerienė ir 
A. Pakerys (Pedagoginio uni
versiteto rektorius), prof. Jo
nas Kubilius su žmona, J. An
tanavičius (Muzikos akademijos 
rektorius), A. Šaltenis (Dailės 
akademijos rektorius), E. Za- 
vadskas (Technikos universiteto 
rektorius). O kiek poetų, rašy
tojų: K. Bradūnas, Just. Mar
cinkevičius. A. Baltakis, V. Rei- 
meris, R. Gudaitis, J. Mikelins
kas, V. Sirijos Gira, menotyri
ninkė Z. Žemaitytė, MA bi
bliotekos direktorius J. Marcin
kevičius, A. Juozaitis. Valdžios 
vyrai - R. Ozolas (seimo narys), 
A. Vinkus (Sveikatos apsaugos 
ministeris), V. Domarkas (Švie
timo ministeris), V. Adamkus 
(JAV). Kokia spalvinga puokštė!

Lygiai 18 vai. užsidega visos 
šviesos, sugaudžia vargonai, 
choras (didysis, vadovaujamas 
L. Pranulio) užgieda “Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė”. 
(Kažkas lyg suspaudžia gerklę...).

Prie didžiojo altoriaus išei
na švenčiantys kunigystės 50-tį 
šeši koncelebrantai - Petras 
Kiela (Kamajai), Mykolas Bal
nis (Videniškiai), Antanas Dilys 
(Riešė), Zigmas Stančiauskas 
(Šešuoliai), Antanas Andruške- 
vičius (Ratnyčia) ir monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. Čia 
pat svečiai, atvykę į iškilmę: 
Vroclavo (Lenkija) arkiv. kardi
nolas H. Gulbinovičius (K. Va
siliausko studijų Vilniaus kuni
gų seminarijoje draugas), apaš
talinis nuncijus arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, Vilniaus 
arkivyskupas A. J. Bačkis, Pa
nevėžio vysk. J. Preikšas, Vil

Įrašas rūmų Vilniuje, kur vyksta seimo posėdžiai, sprendžiantys svarbiuosius krašto reikalus
Nuotr. G. Kurpio

Norvista

niaus vysk. J. Tunaitis, jėzuitų 
vienuolijos provinciolas J. Bo
ruta, marijonų vienuolijos vice- 
generolas V. Aliulis, Sv. Kazi
miero kolegijos (Romoje) rek
torius prelatas A. Bartkus, 
mons. K. Dobrovolskis, Kauno 
kunigų seminarijos vicerekto- 
rius B. Antanaitis, Panevėžio 
katedros klebonas J. Antanavi
čius.

Iškilmę pradeda arkiv. A. J. 
Bačkis. Išvardija sukaktuvinin
kus, pamini jų darbo prasmę: 
“Kas ištvers iki galo, bus išga
nytas”. Po to pagal apeigyną ap
dovanoja mons. K. Vasiliauską 
ąžuolo lapų vainiku: “Viešpats 
suteiks tau gyvenimo vainiką, 
priimk garbę, kurioje lazda - ta
vo senatvės ramstis. (Blyksi, 
blyksi fotoaparatai, aidi ploji
mai).

Prabyla sukaktuvininkas mon
sinjoras. Pirmieji žodžiai: “Die
ve, Tu nevertą savo tarną” 
(balsas virpa, lūžta)... “likau iš
tikimas kunigo pašaukimui”. 
Skaitomas šv. Pauliaus II laiško 
Timotiejui skaitinys: “Aš jau 
esu atnašaujamas, ir mano iške
liavimas arti. Iškovojau gerą ko
vą, baigiau bėgimą, išlaikiau ti
kėjimą”. (Iš 50 metų kunigystei 
atiduota 30, kitus du dešimtme
čius nusinešė Intos, Uchtos, 
Vorkutos lageriai, šachtos, miš
kų darbai, kolchozai).

Apie tikėjimo išlaikymą, 
kunigystės neišdavimą kalbėjo, 
šventą kankinį arkiv. M. Reinį 
prisiminė, pamokslą pasakęs 
kun. Antanas Dilys. “Mūsų bu
vo 14. Gulėjome čia, šitoje ka
tedroje prieš arkiv. M. Reinį. 
Galvojome - ar seksime Kris
tų?” Pasidžiaugia, kad kursas 
gali didžiuotis: nė vienas nenu
sivilko sutanos, nemetė kuni
gystės. Iš tų 14 pusė buvo suim
ti, sėdėjo kalėjimuose, išvežti į 
lagerius. Bet dėl to nepriekaiš
tauja, dėkoja Viešpačiui ir už 
lagerį, jo duoną, kad neleido 
mirti iš bado, už malonę, plau
kusią per kunigo rankas. Pa
baigoje prisimena Senojo Tes
tamento paprotį, pagal kurį ko
vą laimi nenuleidęs pakeltų ran
kų, todėl artimieji padėdavo jas 
laikyti. Pamokslininkas prašo: 
’’Broliai, seserys, palaikykite 
mūsų rankas, melskitės už mus, 
kad jos nenusvirtų, nepralaimė
tume . (Nukelta į 5-tą psl.)

FABIJONĄ KEMEŠĮ,

APOLONIJA ZIMKUVIENĖ, 
Dotnuva

Dotnuvos dvaras - tai vidu
rio Lietuva, stipriai sulenkintas 
ir surusintas kraštas. Į šias vie
tas buvo atkeliami ir įkurdinami 
rusų kolonistai. Čia 1911 m. bu
vo įsteigta rusiška P. Stolypino 
vidurinė žemės ūkio mokykla. 
Kolonistų ir mokyklos porei
kiams buvo pastatyta cerkvė. 
Bet prasidėjo Pirmasis pasauli
nis karas - cerkvės įrengti ne
spėta, mokykla išsikraustė į Ru
sijos gilumą, dalis kolonistų grį
žo j savo gimtąsias vietas.

1924 m. Dotnuvos dvare 
pradėjo veikti Žemės ūkio aka
demija, ruošusi Lietuvos ūkiui 
žemės ir miškų specialistus. 
1925 m. likęs cerkvės pastatas 
buvo pritaikytas katalikų šven
tovei. Jos pertvarkymu rūpinosi 
iš JAV į Lietuvą grįžęs kun. dr. 
Fabijonas Kemėšis, žymus išei
vijos veikėjas, įvairių ekonomi
nių ir švietėjiškų organizacijų 
steigėjas, lietuviškų laikraščių 
išeivijoje redaktorius.

Valstybė tada cerkvės pa
stato pertvarkymui skyrė 30 000 
Lt. Šventovės vidus buvo įreng
tas visuomenės lėšomis. 1925 m. 
rugsėjo mėn. ją pašventino Mai
ronis, suteikdamas jai Šv. Povilo 
vardą. Ta proga sakytame pa
moksle jis priminė, kad iš lietu
vio buvo kėsintasi atimti du 
brangiausius dalykus - kalbą ir 
religiją, o čia, vidurio Lietuvoje, 
tai daryta su ypatingu užmoju - 
įsteigta rusiška žemės ūkio mo
kykla ir pastatyta cerkvė. Ta
čiau Dievo valia, carų ir jų pa
dėjėjų planai neišsipildė.

Šventovė buvo mėgstama 
Žemės ūkio akademijos dėsty
tojų, studentų ir apylinkės žmo
nių maldos vieta. Jos rektoriu
mi buvo kun. prof. F. Kemėšis, 
dėstęs Žemės ūkio akademijoje 
ekonomikos mokslus. Jis buvo 
kartu ir žymus apylinkės žmo
nių švietėjas. Jo organizuotos ir 
remtos “Šviesos” draugijos na
riai mokė apylinkės žmones lie
tuvių kalbos, rašto, ekonomikos 
pagrindų, skleidė kooperatinės 
veiklos įdėjas. Buvo Vilniui va
duoti sąjungos vienas iš kūrėjų 
ir įvairių švietėjiškų draugijų 
organizatorius. Daug rašė į tuo
metinę spaudą, formuodamas 
lietuvio kataliko pasaulėvaizdį.

Dideli kun. prof. F. Kemė
šio nuopelnai šviečiant žmones 
buvo įamžinti, vieną apylinkės 
kaimą pavadinant jo vardu - 
Kemėšiškėmis. Sovietų okupa
cijos metais jis buvo atleistas iš 
dėstytojo pareigų, suimtas ir ka
lintas įvairiose Sovietų Sąjungos 
lageriuose. Mirė 1954 m. Mari- 
jinsko lageryje.

1944 m. vokiečių armija, 
traukdamasi iš Lietuvos, su
sprogdino Žemės ūkio akade
mijos rūmus ir studentų bend
rabučius. Dėl to po karo Žemės 
ūkio akademija pradėjo kurtis 
Kaune ir 1947 m. visai išsikėlė. 
Liko tik pavadinimas - Dotnu
vos dvaro teritorijoje įsikūrusi 
gyvenvietė, dabar vadinama 
Akademija.

1956 m. Akademijoje įsikū
rė Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo institutas, kuris te
beveikia ir dabar. Šventovė apie 
1950 m. buvo uždaryta, o vėliau 
ir nugriauta. Okupacijų metais 
gražioje Akademijos gyvenvie
tėje buvo nugriauta ne tik šven
tovė. Buvo sunaikintas parko

sovietų nukankintą Sibire

steigėjo grafo H. Kroico kapas, 
apdaužytas Klaipėdos vadavimo 
paminklas, sunaikintas 1928 m. 
prie kryžkelės pastatytas Lietu
vos nepriklausomybės kryžius.

Prasidėjus Sąjūdžiui buvo 
rasta jėgų paminklams atstatyti. 
Be to, 1991 m., kai buvo mini
ma 50 m. sukaktis nuo pirmųjų 
1941 m. birželio 14 d. trėmimų, 
parke pastatytas paminklas ag
ronomams kaliniams ir tremti
niams. Šio paminko pastatymą 
moraliai ir materialiai parėmė 
išeivijos lietuviai - agronomai. 
Už tai Akademijos visuomenė 
jiems labai dėkinga. Liko neat
statyta šventovė.

Šiais metais Akademijoje 
įsikūrė katalikų bendruomenė: 
jos iniciatyvinė grupė, vadovau
jama kun. Virginijaus Vaitkaus
- brolio Pranciškaus, OFM, 
cap., nori atstatyti sugriautą 
šventovę. Architektas Vytautas 
Kundrotas jau ruošia šventovės 
projektą. Jos vaizdas bus keičia
mas tik tiek, kiek būtina, kad ji 
tiktų šiuolaikinių žmonių porei
kiams. Atkasami šventovės pa

matai, daromi archeologiniai ty
rimai, įdarbinami vietiniai dar
bo netekę žmonės.

Iniciatyvinė šventovės staty
mo grupė supranta, kad 
Akademijos gyventojų lėšomis 
atstatyti nepajėgs. Dėl to krei
piasi pagalbos į išeivijos lietu
vius, tikėdama, kad su jų para
ma bus galima atstatyti buvusią 
šventovę, kurioje galėtų melstis 
ne tik Akademijos, bet ir apy
linkės kaimų gyventojai, kur bū
tų pagerbtas prieš 70 metų šią 
šventovę kūręs ir joje dirbęs 
Lietuvos šviesuolis kun. prof. F. 
Kemėšis. Ypač tikimasi para
mos tų žmonių, kurie jaunystėje 
mokėsi Žemės ūkio akademijo
je, meldėsi mažytėje jos švento
vėje, kurių jauna dvasia gal te
bevaikšto Akademijos seno par
ko takais. Akademijos švento
vės atstatymo valiutinė sąskaita
- 2300890139 Lietuvos taupo
mojo banko Kėdainių skyriuje, 
kodas 60123.

Naujai pastatytas paminklas Dysnoje su Įrašu: “Šioje sodyboje 1883.04.16 gimė Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras”

Paminklas Voldemaro gimtinėje
Dysnoje, Švenčionių apskrityje, pastatytas paminklas, kuriuo apylinkės tautiečiai 

pagerbė iškilųjį savo sūnų ir visą Voldemarų giminę, kurios penki nariai mirė Sibire, 
o Augustinas ir jo žmona - Butyrkų kalėjime Maskvoje

1996 m. balandžio 16 ati
dengtas paminklas pirmajam 
Lietuvos respublikos ministeriui 
pirmininkui profesoriui Augus
tinui Voldemarui. Šią dieną 
1883 m. Dysnoje, Švenčionių 
apskrityje (dabar - Ignalinos ra
jonas), ir gimė šis žymus Lie
tuvos valstybės ir visuomenės 
veikėjas.

Pagerbti A. Voldemaro at
minimo susirinko aplinkinių 
kaimų gyventojai, čia dirbantys 
tarnautojai, profesoriaus gimi
nės, Švenčionijos klubo nariai iš 
Vilniaus ir kt.

Prie šios šventės aktyviai 
prisidėjo Didžiasalio mokyklos 
mokytojų kolektyvas, o jų pa
ruošti moksleiviai pasirodė mi
nėjime su gražia programa.

Paminklą pašventino ir Di
džiasalio koplyčioje už Augus
tiną Voldemarą bei už visą Si
bire kentėjusių ir mirusių Vol
demarų giminę šv. Mišias auko
jo Tverečiaus ir Vosiūnų para
pijų klebonas kun. S. Tunaitis.

Lietuvos kultūros ministeris 
J. Nekrošius savo kalboje pasa
kė, kad pasaulis nedaug ką ži
nojo apie Lietuvą, nes informa
cija apie ją ilgą laiką buvo blo
kuojama. Ir tik dabar galime 
priminti, kad tokiame nuošalia
me Lietuvos kampelyje gimė 
didis žmogus, apie kurį žinojo 
pasaulis. Ministeris pasidžiaugė, 
kad šių vietų gyventojai gerbia 
savo kraštiečio atminimą: tiek 
daug jų susirinko į iškilmes ve-

THE BEST AIRLINE 
UNDER THE SUN.

TORONTO TO VILNIUS.
Mūsų saulėtame pasaulyje nėra tokios oro linijos, kuri aptarnavimu, 
patogumu, patikimumu ir saugumu pralenktų “Finnair”. Norintiems patirti 
Šiaurės Europos grožį ir kultūrą, “Norvista Tours” siūlo puikiausias 

keliones Pakeitėme “Finncharter” pavadinimą, nes “Norvista” aiškiau 
perduoda mūsų siūlomų kelionių perspektyvas Skandinavijoje ir kituose 
Šiaurės Europos kraštuose. Tik nepasikeitė “Finncharter” įgyta ilga patirtis

ir pagarsėjęs sumanumas orgnanizuojant 
keliones. “Finnair” ir “Norvista” - kartu mes 
nušviesim Jums kelią į malonių vasaros 
nuotykių pasaulį.

s975o:

GATEWAY TO THE WORLD

Contact your travel agent or call Norvista Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8631.
Non-stop Toronto-! ielsinki flights run Sundays čk Wednesdays, May 29-Scptcmbcr 8. 1996. 

:>Somc restrictions apply. Applicable airport taxes not included.

lionies gimtinėje. Ministcris pa
brėžė, esą reikia iš naujo ap
mąstyti ir įvertinti šio garsaus
žmogaus darbus. Moksleiviai 
turėtų didžiuotis A. Voldemaro 
ryžtu nugalėti nepriteklius ir 
veržtis į mokslo šviesą. Tai sek
tinas pavyzdys šio krašto jauni
mui.

B. Kviklys enciklopedinio 
veikalo “Mūsų Lietuva” pirma
me tome rašė: “1912 m. per 
Dysnos lygumą traukė prancūzų 
kariuomenė, prie kryžkelės (ties 
Tverečiumi) sudavusi smarkų 
smūgį rusams”. Matyt, tada ir 
buvo sužeistas prancūzų armijos 
karys Voldemaras, kurį slaugė 
ir išgydė lietuviai iš Didžiasalio 
kaimo. Taip ir atsirado Tvere
čiaus apylinkėje Voldemarų gi
minė nelietuviška pavarde.

Ministerio pirmininko bro
lio Prano palikuonių vardu kal
bėjęs inžinierius Eimutis Volde
maras papasakojo susirinku
siems, kad A. Voldemaras buvo 
jau trečioji prancūzų kario (gal
būt belgo) ir lietuvaitės giminės 
karta.

A. Voldemaro mokslo kelias 
buvo vargingas, jis pats turėjo 
užsidirbti lėšų mokslui. Ma
terialiai jį šiek tiek rėmė vy
resnysis brolis, gyvenęs kaime. 
Vėliau A. Voldemaras, atsidė
kodamas už tą paramą, buvo 
pasiėmęs brolio vaikus į Kauną 
ir leido juos į mokslus.

Kai rusai 1940 m. okupavo

Finnair is a partner in 
AEROPLAN. 

Lietuvą, A. Voldemaras buvo 
užsienyje, bet atvyko į Lietuvą, 
giminių nuomone, tikėdamasis, 
kad galės Tėvynei padėti. Bet 
pervažiavęs Lietuvos sieną, bu
vo suimtas. Vėliau jiedu su 
žmona buvo įkalinti Maskvoje ir 
1942 m. Butyrkų kalėjime mirė. 
Jo sesuo Liucija, vienuolė, ir jo 
brolio Prano šeima buvo išremti 
į Sibirą. Čia mirė penki Vol
demarų šeimos nariai - vieni 
Krasnojarsko krašte, kiti - Vor
kutoje. Todėl Voldemarų vardu 
kalbėjęs E. Voldemaras pasi
džiaugė, kad dabar per Vėlines 
jie galės čia, prie šio paminklo, 
uždegti žvakutes Augustinui 
Voldemarui, jo žmonai ir ki
tiems giminaičiams, palaido
tiems Sibiro žemėje, nes jų ka
pai nesurasti.

A. Voldemaras buvo neeili
nių gabumų, aštraus proto žmo
gus, kurio bareljefas iškaltas 
Ženevoje. Jis mokėjo keliolika 
užsienio kalbų ir į tarptautinius 
pasitarimus vykdavo be vertėjų. 
Marijampolio mokyklos direk
torius A. Masaitis prisiminė 
jaunystėje skaitęs anų tolimų 
metų spaudoje užsienio žurna
listų atsiliepimus apie A. 
Voldemaro kalbą Ženevoje, kur 
jis, kaip diplomatas, atstovavo 
Lietuvai: “Europoje atsirado la
bai jaunas ir labai gabus dip
lomatas, tik gaila, kad iš mažos 
valstybės”.

Tremtinių ir politinių kali
nių vardu kalbėjęs A. Pautienis 
palygino pirmosios Lietuvos vy
riausybės vadovų elgseną su da
bartinių veikėjų. Aniems nebu
vo būdingas nei girtavimas, nei 
kyšininkavimas. O jei visi da
bartiniai valdžios vyrai tiek mo
kėtų užsienio kalbų, kiek jų mo
kėjo vienas A. Voldemaras, tai 
jų kelionės po užsienius Lie
tuvai pigiau atsieitų. “Nu
lenkime galvas, pagerbdami 
profesoriaus, Lietuvos pirmojo 
ministerio pirmininko, politinio 
kalinio atminimą, aktyviai gynu
sio Lietuvos reikalus Europoje. 
Stovėk čia, Voldemarai, kaip 
galiūnas ir saugok nuo priešų 
mūsų kraštą”. Taip užbaigė sa
vo kalbą prie paminklo A. Pau
tienis.

Daug vertingų minčių, gra
žių linkėjimų šio krašto jauni
mui pasakė Švenčionijos klubo 
pirmininkė Vilhelmina Pundic- 
nė ir klubo narys Danas Kau- 
kėnas. Jų siūlymu buvo pagerbti 
visi minėjime dalyvavę A. Vol
demaro giminaičiai - jiems 
įteiktos gėlės ir atminimo kny
gos.

A. Voldemaro gimtinės 
žmonės ir atvykusieji į šį renginį 
vis svarstė, kodėl gabus mokslui 
žmogus, profesorius pasuko iš 
mokslininko, pedagogo kelio į 
politiko kelią? Todėl, kad tikė
josi galėsiąs daugiau nuveikti 
Tėvynės labui. Kraštiečiai abe
jojo anksčiau sukurti} ir dar ir 
dabar tebekuriamų istorijų apie 
A. Voldemarą tikrumu. Čia vy
ravo- įsitikinimas - jei ketvirtą 
dešimtmetį A. Voldemaras visą 
laiką būtų buvęs Lietuvos val
džioje, kol gyvas būtų gynęs Tė
vynę nuo sovietų antplūdžio ir 
nebūtų palikęs savo tautos.

A. Voldemaro gyvenimo ir 
kovos keliui įvertinti labai tiko 
Švenčionijos klubo pirmininkės 
Vilhelminos Pundienės pacituo
ti Fridricho Šilerio žodžiai, pa
sakyti šio renginio pabaigoje: 
“Tėvynė - tai šventas žodis, ku
ris atplėšia mokslininką nuo 
knygos, atitraukia valstietį nuo 
arklo, tarnautoją - nuo rašomo
jo stalo ir surenka visus prie vie
nos vėliavos”.

Danutė Minkauskienė, 
Švenčionijos klubo tarybos narė
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LAISVOJE TEVYffiJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
ALAUS DARYKLOS BIRŽUOSE

Biržų rajono Čygo-Kalkio 
bendrija “Rinkuškiai” ir bendrovė 
“Biržų alus” gavo leidimą gaminti 
stiprų alų. Dabar leidimus Lietuvo
je gaminti alų jau turi beveik 200 
įmonių. Jų alaus kokybę kontro
liuoja laboratorijos, kurias turi di
džiosios alaus gamyklos.

KATALIKIŲ VEIKLA
Šiaulių miesto katalikių draugi

jos iniciatyva birželio 1 d. iš Šv. 
Ignaco šventovės buvo suorgani
zuotos eitynės į Kryžių kalną. Ten 
buvo laikomos Mišios už nužudy
tus negimusius kūdikius ir už pa
saulio išganymą. Visose Šiaulių 
šventovėse tada taipgi buvo kal
bamas Rožinis ir atnašaujamos 
Mišios.

BIRŠTONUI 150 METŲ
Birštono kurorto 150 metų 

sukaktis buvo paminėta birželio 
1-2 d.d. Dvi dienas trukusią šven
tę surengė Birštono savivaldybė. 
Šeštadienio rytą, skambant “Tri
mito” orkestro maršams, ji buvo 
pradėta iškilmingomis eitynėmis 
nuo Birštono savivaldybės rūmų į 
šio kurortinio miesto šventovę. Iš
kilmingas Mišias ten atnašavo 
klebonas kun. Jonas Dalinkevi- 
čius, pašventinęs Birštono vėlia
vą. Ji buvo atlydėta prie Birštono 
savivaldybės rūmų ir iškelta ant 
aukšto stiebo. Birštono kultūros 
centre įvykęs sukakties minėjimas 
buvo pradėtas E. Griego “Preliu
du”. Salėje sėdėjo nemažai Lietu
vos seimo ir vyriausybės atstovų, 
svečių iš Latvijos, Estijos ir Len
kijos bei kitų Lietuvos kurortų. 
Lietuvos naujojo ministerio pirm. 
Mindaugo Stankevičiaus sveikini
mą perskaitė valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministeris 
Petras Papovas. Su garbinga Birš
tono istorija minėjimo dalyvius 
supažindino burmistras Antanas 
Zenkevičius. Pirmosios dienos va
karą kauniečiai aktoriai suvaidino 
“Pepę Ilgakoję”. Estradoje prie 
Nemuno grojo kaimiškos kapelos.

AUGANTIS MIESTAS
Birštonas dabar jau turi 4.300 

gyventojų. Augantį jų skaičių liu
dija gegužės mėnesį “Vyturėlio” 
vaikų darželin įsileista jau septin
toji jų grupė. 1994 m. “Vyturėlį” 
lankė tik 50 vaikų, o dabar lanko 
jau 110. Vasaros pabaigoje “Vy
turėlyje" darbas bus pradėtas su 
aštuntąja vaikų grupe. “Vyturė
lio” vaikų darželiui vadovauja Vi
talija Adomonienė. Šventės proga 
Biršonas pagražėjo. Mat buvo su
tvarkyta kai kurių gatvių danga, 
jų ir takų apšvietimas, nudažyti 
suolai, nupjauta parkų ir aikščių 
žolė, įvesti nauji žolynai. Biršto-

ki
r3 ft

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

niečiai dabar naudojasi Biršono 
irklavimo centro pirties paslaugo
mis. Jos birštoniečiams kainuoja 
po tris litus, o pensininkams ir 
invalidams yra nemokamos. Su
kaktuvinė Birštono šventė buvo 
baigta sportiniais šokiais, parašiu
tininkų šuoliais, lakūnų aeroba- 
tika, padangėje sproginėjančiomis 
spalvingomis raketomis.

(TAMPA DĖL ŠVENTOVĖS
Daugelį kauniečių nustebino 

“Lietuvos ryto” birželio 19 d. lai
doje paskelbtas Vidos Savičiūnai
tės pranešimas “įgulos bažnyčia 
grąžinta kariuomenei”, kuriame 
rašoma: “Pirmadienį Kauno kuni
gų tarybos prie Kauno arkivysku
pijos nutarimu kariuomenės reik
mėms grąžinta Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčia. Šios 
šventyklos istorijoje visada vyravo 
karių sielovados misija. Dabar tai 
bus pirmieji ir kol kas vieninteliai 
Lietuvoje maldos namai, skirti 
kariuomenei. Sovietmečiu ši baž
nyčia buvo paversta Vitražo ir 
skulptūros galerija. Atkūrus ne
priklausomybę, Lietuvos kariuo
menės vyriausiojo kapeliono Al
fonso Buloto teigimu, šie maldos 
namai buvo grąžinti kariuomenei, 
bet netrukus vėl tapo parapiniais. 
Istorinę bažnyčios paskirtį primi
nė tik pavadinime likęs žodis 
‘Įgulos’ ir viena valanda sekma
dieniais kariuomenės reikmėms...” 
Tiek laiko šioje šventovėje, atro
do, buvo skiriama Lietuvos ka
riuomenei ir tarpukario nepri
klausomybės metais. Jos daliniai 
net ir į pamaldas atžygiuodavo ne 
kiekvieną sekmadienį, tik didžių
jų švenčių metu. Kariniai kapelio
nai tada kažkodėl nereikalavo at
skiros šventovės Lietuvos kariuo
menei, matyt, nujausdami, kad ji 
būtų stovėjusi tuščia.

AR SKAMBĖS 37 VARPAI?
Tokios nuomonės turbūt yra 

ir populiarusis Šv. Arkangelo My
kolo (Įgulos) šventovės klebonas 
kun. Ričardas Mikutavičius, poe
tas, perkeltas iš mažosios Vytauto 
šventovės Kauno senamiestyje ir 
dabartinėms pareigoms paskirtas 
kardinolo V. Sladkevičiaus 1992 
m. spalio 22 d. Jis įdėjo daug dar
bo, Vitražo ir skulptūros muzie
jumi paverstam pastatui sugrą
žindamas parapinės šventovės 
veidą. “Dienos” 138 nr. rašoma: 
“Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje šį rudenį bus 
įrengtas Olandijoje lietų 37 varpų 
komplektas. Bažnyčios klebonas 
Ričardas Mikutavičius sakė, jog 
lietuvių meistrai taip pat jau pa
statė daugiau kaip pusę raudon
medžio altoriaus ir kitais metais 
tikimasi jį galutinai įrengti. Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčia - 
vienintelė Lietuvoje marmuriniu 
biustu įamžinusi Popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymą Lietuvo
je. Bažnyčioje taip pat yra arki
vyskupo Mečislovo Reinio ir 
ministro pirmininko Prano Dovy
daičio biustai...” Jau minėtoji 
“Lietuvos ryto” atstovė Vida Sa
vičiūnaitė, šiuo klausimu kalbėju
si su Kauno arkivyskupu metro
politu Sigitu Tamkevičiumi, savo 
pranešimą “Įgulos bažnyčia grą
žinta kariuomenei” užbaigia pa
staba: “Arkivyskupas atsakė, kad 
Kauno kunigų taryba svarstė tik 
bažnyčios statuso pakeitimo klau
simą, ir paneigė Kaune skleidžia
mus gandus, jog iš Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčios iške
liamas kunigas R. Mikutavičius. 
Personalijų klausimas nebuvo 
svarstytas, sakė arkivyskupas S. 
Tamkevičius”. V. Kst.

Klivlando ateitininkuos pavasario šventėje pagausėjusios ateitininkų 
gretos-jaunučiai moksleiviai ateitininkai atlieka įžodį. Praveda kun. G. 
KUAUSKAS, SJ, šalimais - vadovė Ž. VAITKIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Prancūzijos lietuvių veikla
Prancūzijos lietuvių bend

ruomenė jau ruošiasi švęsti savo 
veiklos penkiasdešimtmetį, kaip 
pranešama Pr. LB žiniaraštyje, 
išleistame 1996 m. gegužės mė
nesį. Iš plataus pluošto pateiktų 
žinių matyti, kad Prancūzijos 
lietuviai darniai veikia nevaldi- 
nės organizacijos ribose.

Pr. LB vasario 24 d. pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybę 
ir šv. Kazimiero šventę Mišio
mis, kurias atnašavo St. Ferdi
nand des Tcrnes klebonas ir lie
tuvių rėmėjas, kun. Jean-Yves 
Riocreux kartu su monsinjoru 
J. Petrošium. Ta proga suruoš
tame minėjime taip pat buvo 
prisiminta kun. Riocreux 50-ta- 
sis gimtadienis, dr. Stasio Anta
no Bačkio 90 m. amžiaus sukak
tis, jo žmonos Onos ilgametė 
veikla Pr. LB valdyboje. Lietu
vos ambasadorius Prancūzijoje 
Ričardas Bačkis kalbėjo apie 
Lietuvos dabartinę padėtį, pia
nistė Mūza Rubackytė apibūdi
no M.K. Čiurlionio gyvenimą ir 
darbą, o meninę programą pir
mą kartą atliko nauja Ingos 
Lanchas vadovaujama tautinių 
šokių grupė.

Pr. LB tarybos posėdis įvy
ko gegužės 3 d. Buvo kooptuoti 
du nauji nariai - Inga Lanchas 
ir Michel Pagnier. Valdybon 
šiuo metu įeina: pirmininkas 
Perkūnas Liutkus, vicepirminin
kai Mūza Rubackytė ir Jean- 
Christophe Mončys, sekretorė 
Ramunė Cahouet, jaunimo at
stovė Inga Lanchas ir Michel 
Pagnier, ryšininkas prancūzų- 
lietuvių organizacijoms. Iždinin
ke buvo išrinkta Žiba Klimienė, 
o revizijos komisiją sudaro Ali
na Blachas, Alina Jacquet ir Ži- 
buntas Mikšys. Jean-Christophe 
Mončys sutiko pirmininkauti

Klivlande 1996 m. gegužės pabaigoje Lietuvos vyčiai surengė savo regiono suvažiavimą, kurį globojo 25-toji 
vyčių kuopa. Nuotraukoje - kun. G. Kijauskas, SJ, skaito vyčių pakėlimo laipsnius bei apdovanojimus

Nuotr. V. Bacevičiaus

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

PrLB 50-mečio rengėjų vienetui.
Kas mėnesį Paryžiuje (Eco- 

le dės Francs-Bourgeois) vyksta 
bendruomenės susirinkimai. Mi
šias atnašauja kun. J. Petrošius, 
po kurių nariai ir jų draugai 
kartu pietauja, dalinasi infor
macija ir įspūdžiais. Paskutinis 
susirinkimas prieš atostogas įvy
ko birželio 9 d., minint sibiri- 
nius trėmimus. Rudenį susirin
kimai numatyti rugsėjo 15, spa
lio 6, lapkričio 10 ir gruodžio 8 
d.d.

Ambasados pranešimu, nau
ju Prancūzijos ambasadoriumi 
Lietuvai paskirtas Michel Tou- 
raine, vietoje buvusio Phillipe 
de Suremain. Lietuvos ambasa
dos tarnautoja tapo Inga Lan- 
chas, kuri bus konsulo E. Bie
liūno padėjėja. Ambasadorius 
R. Bačkis, kartu su ekonominiu 
patarėju V. Naudužu ir delega
cija iš Lietuvos, dalyvavo dvie
juose Prancūzijos pramonės fo
rumuose Paryžiuje ir Lyone. 
Prancūzijos senate buvo suruoš
ta vakarienė ambasadoriaus R. 
Bačkio garbei.

Keletas žiniaraščio puslapių 
yra skirti žinioms iš Lietuvos, 
taipgi ir apibūdinta veikla orga
nizacijų, turinčių ryšius su Lie
tuva. Kultūros skyriuje aprašy
tos lietuvių menininkų parodos, 
vykusios Paryžiuje nuo vasario 
mėnesio, išleisti leidiniai, pa
skaitos, skaitytos lietuviškom 
temom. . Ypatingas dėmesys 
skirtas pranešimui apie Rytų 
kalbų ir kultūrų institutą, įsteig
tą Paryžiuje 1795 m., kuriame 
dėstoma lietuvių kalba, grama
tika, istorija ir literatūra. Infor
macijos skyriaus adresas: 2 rue 
de Lille, šalie 021, 75343 Paris 
Cedex 07. RSJ

New York, NY
Lietuvių katalikų religinės šal

pos pavasario-vasaros vajus jau ar
tėja prie pabaigos. Malonėkite grą
žinti knygučių šakneles su pridėta 
auka. Jeigu negavote knygutės, ga
lite kreiptis j LKRŠ telefonu (718) 
647-2434 ir bus užpildyti bilietėliai, 
o auką galite prisiųsti paštu. Lai
mikių traukimas įvyks liepos 14 d. 
Apreiškimo parapijos salėje Brook- 
lyne, NY, po 11 vai. Mišių. Šis vajus 
LKR šalpai yra vienas iš pagrindi
nių lėšų telkimo galimybių, kuriuo 
šelpiama Lietuvos katalikų mokyk
los, katalikiška spauda, jaunimo or
ganizacijos, parapijos, vienuolynai, 
seminarijos, išsiunčiama materiali
nė parama ir skiriamos stipendijos. 
Ateinantiems mokslo metams rei
kalinga bent $25,000 neturtingų 
moksleivių priešpiečiams liet, kata
likų mokyklose. Sunku mokytis, kai 
alkis kamuoja arba net nėra reika
lingos aprangos mokyklos lanky
mui. Aukas siųskite: Lithuanian 
Catholic Religiuos Aid, 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Aukos atskaitomos nuo federacinės 
valdžios mokesčių. Lai Dievas at
lygina visiems geradariams!

V. Jankauskienė, 
• reikalų vedėja

Red Deer, Alberta
PRANO POVYLIAUS, buvusio 

Kėdainių miesto burmistro šimtasis 
gimtadienis prisimintas ir paminė
tas 1996 m. birželio 14 d. Kėdainių 
Šv. Juozapo šventovėje Mišiomis ir 
rotušėje atidaryta parodėle, kurią 
surengė krašto muziejaus direkto
rius R. Žirgulis ir jo darbuotojai. 
Senieji miesto gyventojai nuotrau
kose galėjo atpažinti savo burmist
rą bei jo šeimos narius, sužinoti 
apie jo likimą - rašo Nijolė Žemai
tienė iš Kauno ir supažindina su 
buvusiu burmistru.

Jis gimė 1886 m. birželio 14 d. 
Joniškėlio valsčiuje, baigė Joniškė
lio progimnaziją, 1914 m. Petrapily
je - geodeziją ir matininkystę. 1921 
-1930 m. dirbo žemės matininku ir 
Kėdainių apskrities žemės tvarkyto
ju. Nuo 1931 m. Kėdainių miesto 
burmistru iki pirmosios okupacijos. 
Jam valdant, Kėdainiuose buvo pa
statyta elektros stotis, lentpjūvė, 
skerdykla, grindžiamos gatvės, iš
kloti šaligatviai, pagerintos aikštės, 
sutvarkytas parkas. Tas nusipelnęs 
miesto valdytojas 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją, kur po karo dalyva
vo visuomeninėj veikloj, buvo lietu
vių inžinierių s-gos narys, mokėjo 
daug kalbų. Mirė 1950 m. po nepa
sisekusios operacijos, palaidotas 
Murnau miesto kapinėse. Paliko 
žmoną Anastaziją, kurią vėliau į 
Kanadą iškvietė duktė Regina Po- 
vyliūtė-Šepetienė, gyvenanti Red 
Deer, Altą. Ten mirė motina A. 
Povylienė, sulaukusi 97 m. amžiaus.

Sūnaus Valentino ir dukters 
Reginos iniciatyva Kėdainiuose, 
Dotnuvos gatvėje, prie buvusio 
burmistro namų atidengtas pa
minklinis akmuo su įrašu, kad čia 
gyveno burmistras Pranas Povylius. 
Dabartinis Kėdainių rajono meras 
V. Kisielius nuoširdžiai palaikė vai
kų iniciatyvą. Taip nusipelniusio 
burmistro vardas grąžintas į 
Kėdainius. Inf.

JA Valstybės
Naujoji JAV LB St’Peters- 

burgo apylinkės valdyba Florido
je buvo išinkta Lietuvių klube ir 
pareigomis pasiskirstė pirmajame 
posėdyje sausio 18 d. Ją dabar su
daro pirm. Algimantas Garsys, 
vicepirm. Vida Meiluvienė, sekr. 
Genovaitė Treinienė, ižd. Loreta 
Kynienė, renginių vadovė Vida 
Sabienė, narys šveitimo reikalams 
Stasys Norkūnas, valdybos nariai 
Bronius Baukys ir Antanas Kove- 
ra. Kontrolės komisijon pirminin
ku įsijungė Stasys Juozapavičius, 
nariais - Stasys Vaškys ir Algis 
Dūda.

Motinos dienos minėjimą 
Lietuvių moterų federacijos Bos
tono klubas gegužės 5 d. pradėjo 
klebono kun. A. Kontauto pa
mokslu ir Mišiomis, kurias jis 
koncelebravo su kun. Vytautu Sa
dausku, SJ, svečiu iš Lietuvos. 
Giedojo sol. B. Povilavičius, bari
tonas, ir prof. J. Kačinsko vado
vaujamas parapijos choras. Salėn 
atėjusius Motinos dienos minėji
mo dalyvius pasveikino ir minė
jimo programai vadovavo veikli 
Lietuvių moterų federacijos Bos
tono klubo valdybos narė Irena 
Ulpaitė, pakeitusi ligoninėje ser
gančią ilgametę pirm. Eleną Jo- 
nušaitę-Vasyliūnienę. Ji taipgi su
pažindino dalyvius su Odesoje 
1913 m. gimusios ir dabar ligo
ninėje tebesigydančios pedagogės 
E. Jonušaitės-Vasyliūnienės šako
ta veikla. Ji yra jau mirusio žy
maus smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno žmona ir mokslininko dr. 
Vytenio Vasyliūno, laisvalaikius 
skiriančio vargonų muzikai, moti
na, Lietuvių moterų federacijos 
Bostono klubui vadovaujanti nuo 
1977 m.

Australija
Australijos lietuviai jau prisi

mena pokarinį savo atvykimą į šią 
tolimą šalį. “Mūsų pastogės” red. 
Bronaus Žalio pranešimu, pen
kiasdešimtmečio sukaktis bus pa
minėta 1997 m. lapkričio pabai
goje. Jis jau yra surinkęs lietuvius 
Australijon atplukdžiusių laivų 
sąrašą, kuris betgi nėra išsamus. 
Trūksta atplaukimo datų ir laivu 
atplaukusių lietuvių pavardžių. 
Reikia ir pirmųjų transportų da
lyvių paskirstymo privalomiems 
darbams. Ypač reikėtų nuotraukų 
ir atsiminimų.

Lenkija
Šiemetinio “Poezijos pavasa

rio” proga Lenkijos lietuvius ap
lankė poetai čikagietė Julija Šva- 
baitė-Gylienė, Mykolas Karčiaus
kas, Dainius Dirgėla ir Benedik
tas Januševičius. Jie savo kūrinius 
skaitė Punsko, Prestavonių, Vidu
girių, Krasnovo ir Krasnagrūdos 
moksleiviams bei pedagogams.

Švedija
Jaunųjų lietuvių grupė bend

rai veiklai Švedijoje iniciatorių 
dėka yra suorganizuota Stockhol- 
me. Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo dvidešimt vienas ten gy
venantis, dirbantis ar studijuojan
tis lietuvis.'Viena pagrindinių or
ganizatorių Dalios Musteikytės 
pranešime “Lietuvos rytui” yra I. 

Bilevičiūtė. Grupės pavadinimas 
nepateikiamas. Rašoma tik, kad ji 
veiks prie lietuvių organizacijos 
Švedijoje ir turės nario mokestį. 
Pirmiausia bus stengiamasi įsigyti 
bendrai veiklai reikalingas patal
pas. Esą jų reikia jauniems Šve
dijos lietuviams susitikti, paskai
tyti lietuviškos spaudos ir atsivesti 
vaikus šeštadieninėn lietuvių mo
kyklėlėm Lig šiol jauni Švedijos 
lietuviai susitikimams naudojosi 
Lietuvos ambasada. Tačiau šiuo 
metu Švedijoje gyvenančių, dir
bančių bei studijuojančių lietuvių 
skaičius sparčiai auga ir jau artėja 
prie šimto. Minėtoji iniciatorė 
medikė I. Bilevičiūtė čia jau dirba 
trečiuosius metus.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zijos koncertinę moksleivių eks
kursiją Italijoje padėjo suorgani
zuoti dabar jau pensininku Mila
ne tapęs lietuvis kun. Tąsius Ere
minas. Išvykoje, pradėtoje balan
džio 30 d. rytą, dalyvavo moky
tojos Marijos Šmitienės vadovau
jama gimnazijos tautinių šokių 
grupė ir moksleivių orkestrėlis, 
turintis lietuviškų instrumentų, su 
mokytoju bei savo vadovu Arvydu 
Paltinu. Ekskursantai turėjo pro
gą susipažinti su garsiąja Milano 
katedra, “La Sealos” opera, pa
minklu Leonardui da Vinči. Kon
certai italams daugiausia buvo su
rengti kaimynininėse vietovėse. 
Pranešėju buvo kun. T. Ereminas, 
priminęs italams dabar jau už
mirštą popiežiaus Jono Pauliaus 
apsilankymą ilgai jo laukusioje 
Lietuvoje. Jis jiems taipgi kalbėjo 
apie atvykusių gimnazistų atlie
kamus tautinius šokius, jų atsi
vežtus liaudies instrumentus.

Visa savaitė birželio viduryje 
buvo skirta vokiečių ir lietuvių se
minaram “Keturi šimtai penkias
dešimt metų vokiečių-lietuvių 
knygos ryšiams”. Ta knyga - Mar
tyno Mažvydo “Katekizmas”, lie
tuvių kalba gotiškomis raidėmis 
atspausdintas 1547 m. Karaliau
čiuje. Vokiečių ir lietuvių semi
narai Vokietijoje įvyko Liubeke, 
Travemundėje ir Witenberge. 
Lietuvai seminaruose atstovavo ir 
pranešimus skaitė: Domas Kau
nas, Zigmas Zinkevičius, Antanas 
Tyla, Bronius Genzelis, Algirdas 
Matulevičius, Ingė Lukšaitė, lie
tuvininkų bendrijos “Mažoji Lie
tuva” pirm. Viktoras Petraitis, 
Mažosios Lietuvos kraštotyrinin
kas Bernardas Aleknavičius.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Gollingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

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

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilograir.ą
* 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 L8E5AF

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.

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 

Pristatymas į rankas 
IŠ VISO

Siuntėjas:..................

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

.................. $12.00

$......................  00

Gavėjas:

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

.................. $15.00

$......................  00

Tel........................................Tel................................................................

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

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).

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v. ryto iki 5 v.p.n., 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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........3.50%
santaupas.................................. 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%

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 draudimų

t

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Kun. PETRAS RUKŠYS rengia naują “Musų Lietuvos” laikraščio 
numerį Brazilijoje

Tautinės juostos Brazilijoje
Aplankius kai kurias šeimas, kuriose lietuviški pėdsakai tebėra ryškūs
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Lietuvių kalbos vadovėlis gyvenantiems Brazilijoje. Jį paruošė kun. 
PETRAS RUKŠYS, salezietis

Yra šviesos ir tamsoje...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Apie sukakties prasmę, 
džiaugsmą kalba monsinjoras. 
Tokių laimingų dienų nedaug 
tebūna, į ją atėjome gerbdami ir 
mylėdami kitus. “Man ir žilam 
norisi gyventi, kai matau tiek 
daug gerų, besišypsančių vei
dų”. Prisimena arkiv. M. Reinio 
žodžius baigus seminariją: “Jū
sų laukia kančia ir skausmas”. 
Jie išsipildė su kaupu, bet kartu 
padėjo pamatyti vertybių pasau
lį, už jj kovoti ir mirti, įvykdyti 
M. Reiniui duotą pažadą - “ir 
Lietuvai, ir Bažnyčiai padarysi
me labai daug”. “Dabar esame 
realistai, jau saulėlydis, žvaigž
džių nepasieksim. Svarbu mo
kėti išeiti su mylinčia ir mylima 
širdimi”.

Mišios baigiasi, monsinjo
ras kviečia į puotą, širdžių ir 
protų puotą - neišeikit, pabū
kim kaip viena šeima.

Daugybė sveikintojų, sveiki
nimų, tarp jų - “Ąžuoliuko”, V. 
Noreikos, poezijos intarpai. 
Garsusis berniukų choras 
“Ąžuoliukas”, vadovaujamas V. 
Miškinio, gieda J. Baltrušaičio 
eiles pagal V. Miškinio muziką. 
Kūrinys atliekamas pirmą kartą, 
skirtas monsinjorui. (“Ąžuo
liukui” giedant poeto žodžius 
“Yra šviesos ir tamsoje, / Ir lais
vės vergo rūsyje, / Jo lobio 
vargšo krepšyje, / Ir daug žio
ruoja iš dausų / Nakties bedug-

“EastWest Studies” institu
tą 1981 metais įsteigė John Ed
win Mroz, žinomas Europos 
sąjungos, ŠAS (NATO), Euro
pos tarybos bei Rytų Europos 
valstybių vyriausybių patarėjas. 
Instituto tikslas yra JAV-Euro- 
pos mastu padėti objektyviai 
spręsti Vidurio bei Rytų Euro
pos bei buv. Sovietų Sąjungos 
ekonomines, socialines bei sau
gumo problemas. Š. m. birželio 
25 d. metiniame premijų įteiki
mo pokylyje Niujorke “IEWS 
European Statesman” (Euro
pos valstybininko) premijas ga
vo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai - Algirdas Brazaus
kas, Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri. Inf.

nėję šviesų, / Bet tik gyviems 
nuo jų šviesu” - du ąžuolaičiai 
sveikina monsinjorą, įteikia ei
les su V. Miškinio gaidom). V. 
Noreika su įsijautimu dainuoja 
“Karvelėli tu pilkasai”, “Man il
gu, man ilgu”...

Ilgesio, jaunystės metus pri
simena taip pat vabalninkietė 
Antanė Kučinskaitė su Giedriu 
Uždaviniu sveikinusi Katalikų 
mokslo akademijos vardu. “Ma
lonu ir nedrąsu kalbėti apie tą 
mielą vaikelį. Kaziukas buvo vi
sų labai mylimas. Prisimenu jo 
primicijas Vabalninke”.

Į sveikintojų eilę įsiterpia 
prezidento A. Brazausko tele
grama. “Visa Lietuva myli jus. 
Savo išmintim tarnaujate Lie
tuvai”.

Plojimais pasitikti ir paly
dėti savo eiles skaito Just. Mar
cinkevičius, K. Bradūnas. Ka
tedros jaunimo choras gieda 
“Ilgiausių metų”, o mažiausių, 
jauniausių choras visą savo šir
dį, linkėjimus sudeda į tris žo
džius: “Mylim, dėkojam, mel
džiamės”.

Širdžių ir protų puota bai
gėsi. Monsinjoras dėkoja, kvie
čia į ryto Mišias už kurso drau
gus, mokytojus, vyskupus, vaka
ro Mišias - už vysk. Julijoną 
Steponavičių. Atsiprašo už ilgą 
varginimą. Kaip iškilmių pra
džioje per šventovę vėl eina 
procesija - kryžius, degančios 
žvakės, už jų svečiai, po jų - ap
dovanoti, besišypsantys sukak
tuvininkai. Baltutėlė monsinjo
ro galva vos tesimato per didelį, 
vešlų ąžuolo lapų vainiką. Eina, 
pasiramsčiuodamas dovanota 
lazda.

Eilėse apie katedrą K. Bra
dūnas skaitė: “O baltas švent- 
nami, / ten žemai ne katedra / 
karališkoji paukštė”. Norisi pri
durti: “O baltagalvi monsinjore, 
pabūk dar karališkoje paukštė
je, eik, nesustok, kviesk į širdžių 
ir protų puotą...”

Iškilmės Vabalninke numa
tytos 1996 m. rugpjūčio 18 d., 
Romoje - 1996 m. lapkričio 10 
d. (Popiežius Jonas-Paulius II 
šiemet taip pat mini kunigystės 
50-tį).
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KUN, K. J. AMBRASAS, JI)
Kur tik ncpakliuvusios mū

sų daugianytės, iš darželio spal
vų margumo nuaustos, iš gclto-
nų javo laukų geltonumo pasi- 
mokusios, iš motinos sielos 
gamtos grožio supratimo pasi
skolinusios juostos. Joms nagin
gi vyrai stakles gamino, rūpes
tingos motinos krovė savo duk
roms į kraitines skrynias. Jas di
rektoriai dovanojo viršininkams 
- vedėjams, ministeriams, pre
zidentams. Vaišingi lietuviai 
įvairiomis progomis jomis daž
nus svečius juosė, iš Sibiro grįž
tančius sveikino, į tolimą kelio
nę ar jomis linguodami lydėjo 
prie altoriaus jaunuosius. Pynė 
tiltus jaunimas, rišo per petį 
vyskupams, kardinolams, dova
nojo atvykusiam į Lietuvą Po
piežiui...

Štai pro langą matyti: stie
biasi į padangę stiklu ir cemen
tu padabinti, geležim, plienu 
pastiprinti Sao Paulo didmies
čio dangoraižiai. O ant stalo pa
dėtos dvi tos margaspalvės, kaip 
darželyje gėlės pražydusios tau
tinės juostelės, primenančios 
mįslingosios Ūlos šnarėjimą, se
ku seku pasaką vakarus, Dzū
kijos ežerų raibuliavimą, Balti
jos bangų ošimą.

Vieną iš jų sudiržusios nuo 
daugybės darbų, suvargusios 
nuo šaltų ir karštų vandenų ma
čiusios dzūkės Veronikos Skur-
kevičienės rankos nuaudė. Jos
tėvai, kadaise gyvenę Kučiū
nuose ir turėję arbatinę, 1927 
m. palikę tėvynę, Brazilijoje su
sirado prieglobstį Atlanto van
denyno pagairėje, dangoraižių 
pašonėje, užaugino sūnų Er
nestą ir dukrą Ireną.

Ne aukso kasyklas, ne dei
mantų versmes jie čionai užtiko. 
Kaip toje dainoje, kaip tame 
Dainavos krašto rypavime: 
“Sunkių vargų, sunkių naštų ty- 
sė jie dziena dzienon”. Tačiau ir 
vargus vargdami, duonos kąsnį 
nelengvai užsidirbdami, ir čia, 
magnolijų ir mango, bambukų 
ir palmių krašte, neužmiršo se
nelių ir motinų daugianyčių 
juostų ir staltiesių raštų.

Veronika Skurkevičienė ir 
čia, savo pirkioje arba kiemely
je, kur jos susodintas tikras tro
pinių augalų ir nesuskaitomų 
gėlių guotas, niekad žalumos 
neprarandančios palmės pavė
syje, toliau ėmė puoselėti iš

prosenelių pamėgtą amatą, ku
rio ji pramokė net kelias vieti
nes lietuves, irgi vargo atgintas į 
šią Pietų Amerikos šalį.

Ne taip seniai pasipainiojo 
vienas berniokas, kurio motina 
užaugo lietuvių tėvų šeimoje. 
Klaudijus, nulikęs nuo pamokų 
valandėlę menką, žiūrėk, jau 
bėga pas dešimtąją savo gyve
nimo dešimtį stumiančią tetą 
Veroniką, kurios kalboje dar ir 
šiandien išgirsi tą būdingą šiai 
tarmei dzieksėjimą ar cieksėji- 
mą. “Išmokyk mane. Močiute, 
austi tas gražiąsias lietuviškas 
juostas?” - vicnądien paparašė 
vaikinas. “O kam tau, jei tu lie
tuviškai nemoki?” “Aš, Močiu
te, jau pradėjau iš Padre Pcd- 
rinho (suprask, Tėvo Petriuko!) 
parengtų juostelių ir pamokų 
jau ir lietuviškai mokytis. Netgi
lietuvių kalbos pamokas pradė
jau lankyti...” - prisipažino vai
kinas. Ir prasidėjo nyčių nars
tymas, spalvų derinimas, siūlų 
parengimas, apmetimas ir kita 
audimo meno abėcėlė. Šitaip 
spalvų dermė, rašto pynė rado 
kelią į jaunuolio širdį - prabilo 
Nemuno krašto dvasia.

O iš kitos pusės - atsivėrė ir 
kita galimybė, padavusi ranką 
pirmajai. Pedru pavadintasis 
kunigas sumanė labai gerą būdą 
portugališkai kalbančius lietu
viškų, dažnai mišrių šeimų pali
kuonis sudominti lietuvių kalba.
Jis sėkmingai toliau dirba ka-
daise kartu su dabar jau mirusiu 
mokyt. Alfonsu D. Petraičiu ir 
Liucija Jodelyje D. Butrimavi- 
čiene “Dicionario portugues-li- 
tuano ir Lituano-portugues” 
(“Portugalų-lietuvių, lietuvių- 
portugalų k. žodynas”) žodyno 
leidimo ir lietuvių k. kasetinių 
pamokų įrašų platinimo darbą.

Naujosios žodyno laidos 
pratarmėje rašoma, kad “Ant
rąją portugalų-lietuvių, lietu- 
vių-portugalų žodyno laidą pa
ruošė Petras Rukšys, neakivaiz
dinio lietuvių kalbos kurso ‘Kal
bėk lietuviškai’ vedėjas”. Šių 
neakivaizdinių lietuvių k. pamo
kų, papuoštų mūsų trispalvės 
vėliavos spalvomis viršeliu, pra
džioje įdėtas dviejų lapelių prie
das. Jame pabrėžta lietuvių kal
bos indoeuropietiškoji kilmė, 
senoji linksniavimo sistema, kai 
kurie svarbiausi žodžių darybos 
ypatumai, įžymių žmonių pa
lankūs ir prasmingi žodžiai apie 
turtingą ir mokslo požiūriu

Brazilijoje. Iš dešinės: Veronika Skurkevičienė su Klaudijum Kupstaičiu 
apžiūrinėja ką tik numargintus kiaušinius. Abudu vienbalsiai nutarė: 
“Tikrai gražūs!..” Nuotr. Ir. Skurkevičiūtės

Žodyną anksčiau išleido 
Brazilijos lietuvių kultūrinis sa
vaitraštis “Mūsų Lietuva”, mi- 
nįs savo veiklos 40-ąsias meti
nes (1948-1988). Kun. P. Ruk- 
šiui talkino Alfonsas D. Petrai
tis ir Ona Emilija Silickaitė.

Pačiam teko matyti asme
nų, norinčių neakivaizdiniu bū
du išmokti (jų susidarę jau vir
šum 200) lietuvių kalbą karto
teką, kur surašyti jų atsakymai į 
anketos klausimus, jų pageida
vimai, kontroliniai darbai. Pasi
taikė pačiam susidurti ir su 
žmonėmis, atėjusiais prašyti 
“Curso audiovisual lituano por 
correspondencia” (“Lietuvių kal
bos audiovizualinės pamokos 
raštu”. Jas galima gauti: Kun. P. 
Rukšys, “Mūsų Lietuva” laik
raščio redaktorius, Rua Inacio 
671 03142-001, Sao Paulo - SP 
Brasil, tel. 011 63-5975), kurį 
parengė Alfonsas D. Petraitis 
su Petru Rukšiu. Jiedu yra pa
rašę įvadus, kelis sąsiuvinius su 
pamokų tekstais ir magnetofo
no kasetėmis. Tatai tarsi nauja, 
daug žadanti banga, galbūt iš
judinsianti naujus mūsų gimto
sios kalbos aprimusius ir jau 
daug kur negaunančius naujų 
gaivių versmių vandenis - tikrus 
lietuvių k. gerbėjus ir mylėto
jus, kurie savo metu, rasi, gal 
bus pakviesti studijuoti Lietu
vos mokyklose, lietuvių kalbos 
kursuose ar kitokiose įstaigose 
bus parengti kultūriniam darbui 
ar kituose brazilų-lietuvių veik
los baruose.

Ant stalo dvi ką tik padova
notos tautinės juostelės. Viena 
- dzūkės Veronikos Skurkevi- 
čienės išausta, kita - Klaudijaus 
R. Kupstaičio, dar tik Sao Pau
lo vidurinės mokyklos mokinio 
darbas. Jo adresas: Rua Nova 
Iguassu, 136 V. Alpina - SP 
Cep. 03206-060 Brasil. “Visų 
žodžių aš dar nesuprantu, - lė
tai, bet jau gana aiškiai, minkš
tai ištardamas lietuviškus prie
balsius iš lėto sako Klaudijus, - 
bet jau suprantu, ką man sako ir 
šiek tiek galiu atsakyti...”

Gal atsiras iš lietuviškų šei
mų jaunuolių, kurie norės pa
rašyti šiam atkakliam, geros va
lios, sveikos lietuviškos dvasios, 
ryžto ir vaikinui padrąsinantį 
laišką, kurį, reikia manyti, jis 
jau mėgins atsakyti lietuviškai. 
Nors gal jame pasitaikys ne vie
na klaida, bet tegul tatai jo neiš
gąsdina, tebūna tai paskatini
mas, kad mes juo džiaugiamės 
ir sveikiname jo gražias, ryžtin
gas pastangas. Galbūt jis po me
tų kitų galės pats savo akimis 
pamatyti Lietuvą. Juk šis jau
nuolis - ne tik juostų audėjas, 
bet ir margintojas dailių mar
gučių, kuriuos taip sumaniai, iš
radingai marginti išmokė Irena 
Skurkevičiūtė; dzūkės Veroni
kos dukra. Juk tokie jauni žmo
nės - mūsų lietuviškos dvasios 
gaivintojai, kuriuos iš įvairių 
kraštų reikėtų suburti, nes jiems 
reikėtų ir profesionalios pagal
bos. Tai būtų mūsų patikimi 
tarpkultūriniai ir tarptautiniai 
naujieji tiltai. Tatai būtų mūsų 
naujosios ateities viltis, kad lie
tuvių kalba, kurios simbolis yra 
toji tautinė juosta ar Velykų 
margutis, kurio tradicijas, kurio 
raštus dar pasąmonės gelmėse 
nešioja kiekviena lietuvė mote
ris, atgaivins ne tik dažnai kur 
apmirusias ar visai išnykusias 
audimo ir iš viso tautinės dva
sios, tautinio meno ištakas.

Paminklas Rūdšilyje žuvusiems 
partizanams - PETRUI JURKŠAI- 
ČIUI ir JULIJONUI BŪTĖNUI

AtA 
žurnalistas JULIJONAS BUTĖ
NAS, amerikiečių nuskraidintas 
j Lietuvą 1951 m. ir ten žuvęs

Partizanas iš Vakarų 
pagerbtas Lietuvoje

Julijonas Būtėnas, žuvęs Rūdšilio miške prieš 45 metus

/ Lietuvą su Nord la nd Express sal

Siuntiniai laivu • Oro paštu 
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express

Darbo valandos:

1650 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8 
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties) 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais 

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

JAV ir Kanados dolerių perdavimas

4% plius $20 pristatymas iki $4,999 
3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje musų sandėlyje:

Skyrius: North York

London

Montreal

Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont.
416 222-4021
Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine
514 637-9102

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į 
Nordland Express su gavėjo/siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir 
ekonomijos turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 
kubinių pėdų. Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio 
knygyne, sekmadieniais ir kredito kooperatyve “Talka”, 
830 Main St. E. Hamiltone

Siuntinys nr. 1
Siuntinys nr. 2
Siuntinys nr. 3
Siuntinys nr. 4

Siuntinys nr. 6

Siuntinys nr. 7
Siuntinys nr. 8
Siuntinys nr. 9

10 kg miltų. 10 kg cukraus. 10 kg ryžių
12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
4.5 kg vištienos buljonas

6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 gr)

20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 gr)
31 (vairūs kanadiški produktai (20 kg)
17 (vairūs kanadiški produktai (14 kg) 
220 v elektrinis šaldytuvas

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001

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

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

JUOZAS VITĖNAS

Pokario metais sovietų oku
puotoje Lietuvoje vykstant par
tizaninėms kovoms, amerikie
čiai buvo į Lietuvą dviem lėktu
vais pasiuntę penkis vyrus. Du 
iš jų - žurnalistas Julijonas Bū
tėnas ir Jonas Kukauskas buvo 
1951 m. balandžio mėn. nuleisti 
Kazlų Rūdos miškuose. Tačiau 
maždaug po mėnesio, sovietų 
pajėgoms juos apsupus Rūdšilio 
girioje prie Lekėčių, Būtėnas 
žuvo, o Kukauskas pateko j so
vietų rankas gyvas ir nesužeistas.

Nuo Būtėno žūties 1996 m. 
gegužės 21 d. suėjo 45 metai. Ši 
sukaktis buvo gražiai paminėta 
Lietuvoje. Ji buvo pradėta ge
gužės 17 d. Būtėno gimimo vie
tovės Gružių šventovėje (Pasva
lio raj.) šv. Mišiomis, aplankytas 
jo tėvo kapas Gružių kapinėse 
ir Dovydų kaimas, kur 1915 m. 
kovo 24 d. gimė Julijonas Bū
tėnas. Dabar Būtėno gimtinės 
sodybos nebėra. Likę tik akme
nys ir medžiai kaip liudininkai.

Pamaldų metu Gružių šven
tovėje buvo pašventintas kry
žius “Žurnalisto ateitininko Ju
lijono Būtėno (1915-1951) at
minimui”, kurį savo rankomis iš 
nerūdijančio plieno padarė Vin
centas Aleknavičius, gyvenantis 
Panevėžyje. Jo brolis Bernar
das, gyvenantis Klaipėdoje, bu
vo parengęs lankstinuką su fo
tografijomis apie Būtėną.

Broliai Aleknavičiai rūpino
si Būtėno ir kartu su juo žuvu
sio partizano Petro Jurkšaičio 
paminėjimu, nes bunkeris, ku
riame jie žuvo, yra už 800 metrų 
nuo Aleknavičių sodybos.

Iš Gružių minėjimo daly
viai, dėl laiko stokos neaplankę 
nė Linkuvos gimnazijos, kurioje 
Būtėnas septynerius metus mo
kėsi, nuvyko į Panevėžį, į Julijo
no brolio, žinomo kalbininko 
Petro Būtėno sodybą, kur buvo 
pašventintas sūnėno Donato 
Būtėno ir jo sūnaus sukurtas 
paminklas “Žuvusiems ir išėju
siems negrįžti”.

Tuo būdu Panevėžyje kartu 
buvo pagerbti ir Julijonas, ir 
Petras Būtėnai. Tos dienos va
kare Grūžiuose pašventintas 
kryžius buvo Pasvalio ateitinin
kų ir brolių Aleknavičių atvež
tas į Kauną, kur juos prie arki
katedros pasitiko būrys kaunie
čių. Kitą dieną, gegužės 18, žy
gis į Būtėno žūties vietą buvo 
pradėtas nuo Ateitininkų namų 
Kaune, kur Būtėnas gyveno ke
letą metų, studijuodamas Vy
tauto D. universitete.

Kryžių pakeliui į Lekėčius 
lydėjo būrys žmonių - ateitinin
kų, politinių kalinių bei tremti
nių, Kauno šaulių, Būtėno ger
bėjų iš Biržų, Pasvalio bei Pane
vėžio. Prie Kauno ir Šakių rajo
nų ribų juos pasitiko Lekėčių 
apylinkės gyventojai, ir visi nu
ėjo į Lekėčių šventovę šv. Mi
šioms už a.a. Būtėną ir Jurkšai- 
tį. Buvo padėtos gėlės prie pa
minklų Lietuvos nepriklauso
mybei bei partizanams.

Dalyviai su karių ir šaulių 
vėliavomis nuėjo į partizanų žū
ties vietą Rūdšilyje. Ten jau sto
vėjo kryžius-paminklas su įrašu: 
“Prie šio bunkerio 1951.05.21 
rusų apsupti žuvo Petras Jurk- 
šaitis-Beržas ir Julijonas Būtė- 
nas-Stevė”. Netoli kryžiaus at
statytas ir bunkeris. Greta taip 
pat buvo pastatytas atvežtas 
kryžius. Karių salvėmis buvo

pagerbti žuvusieji. Žurnalistas 
Bernardas Aleknavičius papasa
kojo apie jam nuo jaunystės pa
žįstamo Petro Jukšaičio gyveni
mą bei keletą faktų iš Būtėno 
veiklos, perskaitė MGB prane
šimą aukštesnei vyresnybei apie 
partizanų likvidavimą ir Ku- 
kausko parodymus čekistams. 
Po to dar kalbėjo Būtėno klasės 
draugas Linkuvos gimnazijoje 
Eduardas Petraitis ir kiti. Lekė
čių vidurinės mokyklos moki
niai padeklamavo eilėraščių, 
padainavo patriotinių dainų. Su 
partizanų dainomis pasirodė 
Jaunimo ansamblis ir Kauno 
šauliai.

Būtėno bendražygis Jonas 
Kukauskas gyvena Vilniuje, bet 
šiame Būtėno minėjime nedaly
vavo. Žurnalistė Aldona Že
maitytė paskambino į jo butą ir 
paklausė kodėl. “Kimus balsas 
atsiliepė: ‘Esu senas, ligotas, 
niekas man nepranešė”’, pasa
koja Žemaitytė (“Dienovidis”, 
1996 m. 23 nr.).

Apie Būtėno ir Kukausko 
likimą yra bent trys versijos. Pa
gal 1961 m. išleistą knygelę 
“Vanagai iš anapus”, sovietų 
daliniams apsupus bunkerį, Bū
tėnas nusinuodijo, o Kukauskas 
pasidavė gyvas. Patsai Kukaus
kas savo atsiminimuose “Liki
mo išbandymai” 1992 m. “Tie
soje” rašė, kad iš sovietų apsup
to bunkerio Būtėnas bandė išsi
veržti, bet buvo pašautas ir įsly- 
do atgal į bunkerį. “Prišokau 
arčiau ir sukandęs dantis iš savo 
pistoleto suvariau visą apkabą 
...j bendražygį’, pasakoja Ku
kauskas. O jis pats (Kukaus
kas) perkandęs nuodų kapsulę, 
bet nuo jos nemiręs, o tiktai ap
svaigęs ir buvo suimtas. Sovietų 
KGB ataskaitoje rašoma, kad 
pajutę apsupti, pirmasis iš bun
kerio iššoko partizanas Petras 
Jurkšaitis, ir buvo nušautas. Po 
to iš bunkerio bandė iššokti Bū
tėnas, buvo pašautas ir susmuko 
atgal į bunkerį. Tuomet vienas 
sovietų karys nuėmė bunkerio 
dangtį, o kitas įmetė granatą. 
Nuaidėjus sprogimui, sovietų 
kariai iš bunkerio ištraukė Bū
tėno lavoną ir apsvaigintą Ku- 
kauską.

Bunkeris, kuriame įvyko ši 
tragedija, dabar atstatytas. Jį 
aplankiusi A. Žemaitytė pasa
koja: “Čia, Rūdšilyje tarp pušų 
ir eglių iškastas durpingoje šla
pioje žemėje ir išklotas nuo 
drėgmės apgliaumijusiais liaunų 
medžių rąsteliais. Du gultai ir 
staliukas, dabar tapęs altorėliu 
su degančiomis žvakėmis, sta
čios slidžios kopėčios pakilti į 
viršų. Tamsa, drėgmė, šaltis. 
Gyvas kapas ir tokių “kapų” 
šimtametėse Suvalkijos giriose 
gal buvo tūkstančiai... Kaip jie 
gyvi nesutrūnijo šaltuose ir šla
piuose bunkeriuose...? ‘Jie bun
keriuose netrūnijo, jie degė. Per 
2-3 metus sudegdavo, o paskui 
jų išniekintus kūnus mėtydavo 
miestelių aikštėse’, - į klausimą 
atsakė mano palydovas, žiūrėda
mas į tamsią ir baugią Rūdšilio 
bunkerio angą”, rašo Žemaity
tė. (Rašiniui naudotasi Lietuvos 
spauda).

• Mirtis yra tada prasminga ir 
graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui 
skirta. Kada tauta prieina tokių lem
tingu kryžkelę: išlikti ar žūti, tau
ta turėtų pasirinkti gyvenimų, ne 
mirtį. (J. Aistis)
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Kanados lietuvių fondas
Gegužės mėn. gale Kana

dos lietuvių fondo taryba pa
tvirtino skirstymo komisijos pa
siūlytus kandidatus stipendi
joms. Šių metų skirstymo dar
bas atliktas labai kruopščiai. 
Komisijoje dalyvavo jaunesnės 
kartos atstovai, baigę universi
tetus Kanadoje ir susipažinę su 
stipendijų skyrimo tvarka.

Anketose buvo pažymėtos 
taisyklės, kurių reikėjo laikytis 
užpildant. Prašymai, atsiųsti pa
vėluotai arba be pareikalautų 
dokumentų, nebuvo svarstomi. 
Didžiausias dėmesys buvo krei
piamas j pažymius, lietuvišką 
veiklą ir tėvų ar asmenišką pra
šytojo narystę fonde.

Patvirtintos stipendijos ka
nadiečiams: po $1500 - Gedi
minui Lankauskui, Rimai Mači- 
kūnaitei, Andriui Gedriui; po 
$500 - Viktorui Gedriui, Dianai 
Meškauskaitei, Jonui Laansoo, 
Kristinai Baliūnaitei, Dariui 
Viskontui, Petrui Steponaičiui,

Atsiųsta paminėti
BALTIC STUDIES NEWS

LETTER, vol. XX. nr. 2(78), birže
lis 1996 m., žiniaraštis anglų kalba, 
24 psl. Red. Sandra Milevska. 
Adresas: 111 Knob Hill Rd., Ha
ckettstown, NJ 07840-4222, USA. 
Metinė paprasta prenumerata $50 
(JAV). Tiražas 2200 egz.

Baltiškųjų studįjų programa įsteigta Vašingtono universitete Seattle mieste. Nuotraukoje - jos pradininkai. 
Užpakalinėje eilėje iš kairės: prof. D. Waugh (su barzda), prof. H. M. Jackson, prof. V. Raišys, prof. T. 
Leiren, prof. R. Dunn, prof. G. Smidchens, T. Dubois; priekinėje eilėje: M. Oksaitė, LB atstovė, Ina Bray, 
Baltiškųjų studijų komiteto narė, Rasa Raišys, vietinės LB pirmininkė, L Blekytė, komiteto narė, B. 
Morkūnas, k-to narys Nuotr. M. Levin

Aurelijai Karasiejūtei, Gintarui 
Karasiejui, Rimui Pečiuliui, 
Dainai Gurklytei, Linai Paulio- 
nytei. Audrai Paulionytei, Jonui 
Mockui, Gediminui Dzemionui, 
Indrei Viskontaitei, Renatai Ju- 
levičiūtei, Vikai Ross.

Patvirtintos stipendijos Lie
tuvos studentams Kanadoje: 
$1000 - Violetai Davoliūtei 
(studijuoja Toronto universite
te); po $500 - Faustai Vosyliū
tei (Otavoje), Elenai Danilevi
čiūtei (Otavoje), Vytautui Bu- 
čioniui (Montrealyje).

Stipendijos studentams Lie
tuvoje: po $300 - Tomui Teko
riui, Juozui Krakauskui, Jūratei 
Mačiulaitytei, Dianai Akucevi- 
čiūtei, Onai Liugaitei, Tomui 
Sajauskui, Reginai Valčiukaity- 
tei, Arūnui Žąsinui, Nerijui Mi
leriui, Tatjanai Paunksnytei, 
Ramūnui Daukšai, Kristinai 
Daukšienei, Linai Spetylaitei, 
Tautvydui Strazdui.

Be to, yra paskirta $500 
Kauno univ. Teologijos fakulte
to studentams - tremtinių vai
kams. Pinigai bus skiriami de
kano nuožiūra. Visos stipendi
jos bus išmokėtos šį rudenį, ga
vus iš mokslo įstaigos lankymo 
pažymėjimą. Taip pat buvo pa
tvirtinti paskyrimai įvairioms 
Lietuvoje organizacijoms, ku
rioms išdalinta iš viso $22,800.

Reikalų vedėjas

Baltiškųjų studijų programa įsteigta Vašingtono universitete Seattle 
mieste. Jame dėstomos estų, latvių ir lietuvių kalbos. Nuotraukoje - 
VIDMANTAS RAIŠYS, Vašingtono un-to Medicinos fakulteto profeso
rius ir Baltiečių komiteto atstovas, pasirašo finansinę sutartį. Prie jo - 
prof. l'ERJE LEIREN, Skandinavistikos departamento ir baltiškųjų 
studijų direktorius Nuotr. M. Levin

Įsteigtas Baltistikos fondas
Vašingtono valstijos univer

sitete (Seattle) gegužės 15 d. 
įvyko Baltistikos fondo steigimo 
iškilmės, dalyvaujant šio univer
siteto bei Seattle baltiečių 
bendruomenių atstovams. Fon
do steigimui, kurio tikslas bus 
remti baltistikos studijas, 200 
asmenų ir organizacijų suauko
jo $50,000. Stambiausia auka, 
$10,000, buvo Pasaulio lietuvių

bendruomenės fondo.
Nuo 1994 m. Vašingtono 

universitetas buvo vienintelis 
JAV-ėse, kuriame dėstomos vi
sų trijų Baltijos kraštų kalbos 
per skandinavų studijų skyrių. 
Dabar, pasirašius fondo sutartį, 
baltistika bus pastovi UW pro
gramos dalis. Svarbiausios pa
stangos buvo istorijos ir tarp
tautinių studijų profesoriaus
Daniel Waugh bei skandinavų 
skyriaus Thomas DuBois ir 
Guntis Smidchens.

Baltiečių vardu sutartį pasi
rašė profesorius Vidmantas 
Raišys, Medicinos fakulteto 
toksikologijos skyriaus vedėjas. 
Jis priminė, kad baltiečiai nori 
ne tik savo vaikams ir vaikai
čiams užtikrinti galimybę iš
mokti apie savo šaknis, bet ir 
pasidalinti savo turtinga kultūra 
ir istorija su kitais amerikie
čiais. Kiti kalbėtojai sveikinę 
naujo fondo steigimo proga 
džiaugėsi baltiečių ištverme ir 
ryžtu išlaikant savo kultūrą.

Norintys fondui aukoti arba 
gauti informacijos apie baltisti
kos programą gali kreiptis į 
Tracey Hinkle telefonu 206 
616-2086 arba elektroniniu 
paštu http://weber.u.washing- 
ton.edu/~scand. Inf.

“Ainių ” koncertai Šiaurės Amerikoje
Pirmieji koncertai Čikagoje lietuviams ir kitataučiams. Po to juos išgirs kitų 

gyvenviečių lietuviai Amerikoje ir Kanadoje

EDVARDAS ŠULAITIS
Kauno miesto sambūris “Ai

niai” buvo įsteigtas 1991 m., jį tu
rėjau laimės pamatyti 1993-jų va
sarą. Tada teko lankytis šio an
samblio būstinėje - viename Kau
no senamiesčio rūsyje, kur ainie- 
čiai svečiui iš Amerikos parodė 
beveik viską, ką moka.

Sis sambūrio vadovas - pasi
žymėjęs aktorius Petras Venslo- 
vas bei kiti nariai, tada pareiškė 
norą aplankyti ir S. Ameriką, nes 
Europoje jie daug kur buvo lan
kęsi. Mūsų tautiečius viliojo 
Amerika, nes, žinojo, kad ten yra 
daug lietuvių, kurie domisi šios 
retos rūšies tautiniu menu, jun
giančiu klasikinį meną su šiuolai
kine kūryba.

Jų noras atvykti į Šiaurės 
Ameriką pagaliau pildosi - juos 
Čikagon pakvietė čikagietis Vik
toras Utara į Čikagos miesto da
lies - Brighton’o parko lietuvių 
rengiamą festivalį liepos 26-28 
d.d., šioje dabar lietuviškiausioje 
Čikagos apylinkėje. Čia jie kiek
vieną dieną rodysis ne tik lietu
viškai, bet ir įvairiatautei publikai 
bei turės progą bendrauti su tūks
tančiais šio festivalio lankytojų.

Lietuvių salėse
Svečiai iš Kauno koncertuos 

ir lietuvių salėse. Čikagon atvykę 
liepos 16 d., jie tuoj pradės ruoš
tis koncertiniams pasirodymams 
liepos 21 d. Tą sekmadienį sam
būrio laukia net du koncertai. 
Pirmasis jų prasidės 12 v. Pasau
lio lietuvių centro patalpose Le- 
monte. Nedaug pailsėję jie turės 
leistis kelionėn į Jaunimo centrą 
Čikagoje, kur 4 v.p.p. įvyks kitas 
jų koncertas.

Po koncertų Brighton’o par
ko lietuvių festivalyje svečiai iš 
Kauno pajudės į kitas lietuvių gy
venvietes, įskaitant Torontą. Čia 
juos kviečia Toronto lietuvių vei
kėjas Vytautas Kulnys (tel. 416 
769-1266). Turbūt atsiras progų 
užsukti ir į kitas Kanados lietuvių 
gyvenvietes.

“Ainių” ansamblio narių vi
zos į JAV buvo gautos gana pavė
luotai, dėl to nieko konkretesnio 
iš anksto nebuvo galima planuoti. 
O dabar, kai prasidėjo vasaros 
atostogos, nelengva yra suburti 

mūsų tautiečius j didesnės apim
ties koncertus.

Gausus sambūris
į šią kelionę per Atlantą ry

žosi gana didelis sambūris - visi 
nariai, kurie jam priklauso nuo 
pat įsisleigimo, ir dalis, jau vėliau 
prisijungusių. Atvykstančiųjų są
raše yra "Ainių” meno vadovas, 
pasižymėjęs Kauno aktorius Pet
ras Venslovas ir muzikos vadovas 
Jonas Urbonas. Kiti dalyviai yra 
instrumentalistai ir dainininkai: 
Rimantas Juozaitis, Dalius Iva
nauskas, Valentinas Čepkus, Ro
mualdas Skabickas, Raimundas 
Pocius, Daiva Kimtytė, Edmun
das Gumuliauskas, Vytautas Šva- 
bauskas, Violeta Sagaitytė. Visi 
šio sambūrio nariai yra profesio
nalūs atlikėjai, baigę Lietuvos 
muzikos akademiją.

Iki šiol “Ainiai” yra koncerta
vę Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, Norvegijoje ir ki
tur. Daugiausia jie rodydavosi 
įvairiuose tarptautiniuose festiva

Poezijos paukštė Lietuvoje
1996 m. gegužės mėn. pa

baigoje tradiciškai Lietuvoje ren
giama “Poezijos pavasario” šven
tė. Dalyvauja dešimtys tradicinių 
ar modernių poetų iš daugelio pa
saulio šalių. Tačiau “Poezijos pa
vasaris” ateina ir į provincijos 
miestelius. Čia, greta profesiona
lų poetų, skaito savo kūrybą ir li
teratai. Taigi, neišimtis ir Šakiai. 
Gegužės 25 d. Šakių Pramogų 
centre buvo surengtas “plunksnos 
brolių” susiėjimas. Šakiuose sve
čiavosi poetai: Vacys Reimeris, 
Gasparas Aleksa ir Romas Dau
girdas. Pastarasis pomodernisti- 
niais posmais išbudino tradiciškai 
srovenančią poeziją. R. Daugirdo 
poezijoje vyrauja drastiškos ir 
naujos, gal netgi netikėtos meni
nės formos (pvz. suvirinti upės 
krantai, mėnulio pjautuvas šie
nauja sodo žolę ir pan.). G. Alek
sos posmuose randame kosmopo
litinių idėjų. Dabar išleista trečio
ji jo knyga “Užkeikti barbarus”.

Skaitė savo eiles Šakių raj. li
teratai: V. Vilčinskienė, N. Pleč
kaitienė, V. Korsakas, O. Jasins
kienė (šiais metais išleidusi poezi
jos knygelę “Susikaupimo me

liuose nelietuvių publikai, bet 
niekada neatsisakydavo koncer
tuoti ir tose valstybėse gyvenan
tiems lietuviams. Su savo tautie
čiais jie nemažai bendravo Vo
kietijoje ir Anglijoje.

Apie šį žymų lietuvių sambū
rį plačiai rašė Lietuvos bei kitų 
valstybių spauda. Neseniai gauto
se iškarpose iš įvairiomis kalbo
mis leidžiamų laikraščių bei žur
nalų visi “Ainius” gyrė ir gerai 
vertino.

Šis sambūris turi paruošęs 
įvairių programų: ir rimto kon
certinio pobūdžio, ir pramoginio. 
Taip pat turi programą vaikams ir 
sakralinės muzikos. Žodžiu, sam
būris gali rodytis bet kokiai pub
likai ir bet kurioje vietoje.

Tad su nekantrumu laukiame 
"Ainių” Š. Amerikoje. Juos gra
žiai priėmė, plojo ir gyrė Europa; 
dabar ateina eilė ir mums - Š. 
Amerikos lietuviams. Tad iki pa
simatymo “Ainių” pasirody
muose!

tas”), J. Didžbalis, Alb. Muraus
kas, D. Skaisgirienė, G. Žulys, J. 
Štrimaitienė, A. Krapavickas. Jų 
poezijoje vyrauja amžinos namų 
šilumos žmogaus būties, gamtos 
temos.

Šventėje grojo Lukšių mies
telio muzikantai. Poezijos pavasa
rio dalyviai paskui išvyko į Sin
tautus prie poeto Prano Vaičaičio 
kapo, Santakuose jam buvo ati
dengtas paminklas.

D. Dulaitytė, Šakiai

Dabartinis Lietuvos pašto ženklas 
Nuotr. M. Pranevičiaus

Kautynės dėl Vilniaus
Sovietams grįžtant į Lietuvą, vokiečiams atkakliai ginantis, lenkų “Armia Krajova” ir kiti kariniai 

junginiai bandė vieni patys ir pirmieji užimti Vilnių. Apie tai prisimena tų kovų dalyviai

KAZYS BARONAS, Vokietija
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Politinis įspūdis
“Vilkui” vykdant “Bužy” 

pasiruošimus, staiga atsirado 
naujas planas. Jo autorium 
buvo Naugarduko apygardos 
vadas mjr. Motiejus Kolenkie- 
vič (“Kotvič”). Jo nuomone, po
litinių tikslų negalima realizuoti 
vien tik vokiečių kariuomenės 
puolimais užnugaryje. Šie puoli
mai liktų nepastebėti, taigi poli
tinis įspūdis būtų lygus nuliui. 
Politinės domonstracijos prave- 
dimas - tai užėmimas didelio 
miesto. O juo yra tik Vilnius. 
Užėmus AK daliniams Vilnių - 
kultūrinio mokslinio, visuome
ninio gyvenimo centro šiaurės- 
rytų Žečpospolitos žemėse - 
būtų aiškiai parodytas jo lenkiš
kumas ne tik prieš sovietinę vy
riausybę, bet taip pat ir prieš 
vakarų sąjungininkus.

“Kotrič” pristatė planą, 
“Vilkui”. Jis buvo numatęs prie 
Vilniaus sutelkti visas Vilniaus 
ir Naugarduko sukilėlių pajė
gas, pulti miestą, o tuo pačiu 
metu sukilti daliniams Vilniuje. 
Visa tai turėjo būti įvykdyta dar 
prieš sovietinės kariuomenės 
įžygiavimą. “Vilk” karštai pa
rėmė “Kotvič” planą, o gegužės 
mėn. pabaigoje jis buvo patvir
tintas vyriausioje AK būstinėje. 
Tam puolimui duotas “Ostra 
Brama” (Aušros Vartai) pava
dinimas, tuoj pat įjungiant Nau
garduko dalinius į Vilniaus apy
gardą.

1944 m. birželio mėn. Var
šuvoje įvyko posėdis. Dalyvavo 
abiejų apygardų vadai. Jame 
gen. Bor-Komorovski galutinai 
patvirtino “Ostra Brama” planą 
(Ostra Brama - slaptažodis), 
paskirdamas “Vilką“ viso puoli
mo vadu. Taip pat gen. Bor- 

Komorovski (Varšuvos sukili
mo vadas) įgaliojo “Vilką” pri
sistatyti brigados generolu, už
tikrinant didesnį orumą pasikal
bėjimuose su sovietine vadovybe.

Birželio 20 d. “Vilk” grįžęs j 
Dieveniškes, įsakė štabo virši
ninkui paruošti tikslius puolimo 
įsakymus. Uždavinys labai sun
kus, o laiko nedaug. Trūko prie
šo duomenų apie sutvirtinimus 
priemiesčiuose, karių skaičių ir 
t.t. Nežinoma buvo besiartinan
čios Raudonosios armijos data. 
Pradžioje galvota, kad rusai Vil
nių pasieks liepos 10 d. Tad 
puolimo įsakymą “Vilk” pasira
šė birželio 26 d., tris dienas 
prieš didelę sovietinę ofenzyvą. 
Įsakymas, kurį visų karinių dali
nių vadams perdavė pasiunti
niai, nežymėjo tikslios Vilniaus 
puolimo dienos, nes nebuvo ži
noma sovietinio puolimo sėk
mė. Puolimo tikslas buvo Vil
niaus užėmimas nuosavom AK 
jėgom, ir tai dar prieš sovietinės 
kariuomenės įžengimą.

Blogas įsakymas
Papildytas įsakymas, pažy

mint jame liepos mėn. 7 dienos, 
23 vai. puolimą, buvo išsiųstas 
ankstyvą liepos 3 d. rytą. Tą pa
čią dieną “Vilk” savo štabą iš 
Dieveniškių perkėlė į Valkariš- 
kes, tik 20 km. nuo Vilniaus. 
Deja, duotas įsakymas pasirodė 
netinkamas, nes sovietinė ka
riuomenė artinosi labai greitai. 
Baimė apėmė “Vilką”, kad so
vietai Vilnių gali užimti anks
čiau negu AK. Didelis klaustu
kas: ar yra prasmė vykdyti visą 
“Ostra Brama” puolimo planą? 
Tokioje būklėje vienintelė išei
tis - pagreitinti puolimą 24 va
landom, vykdant jį nakties metu 
iš liepos 6 d. į liepos 7 d. Taip 
būtų įgyvendintas planas, už
imant Vilnių dar prieš Raudo
nosios armijos įsiveržimą.

Neturėdamas kitos išeities, 
“Vilk” pradėjo puolimą, kartu 
abejodamas, ar laiku atvyks kai 
kurie Naugarduko ir Vilniaus 
apygardų AK daliniai. Abejonė 
pasitvirtino. Daug AK dalinių 
nespėjo laiku atvykti prie Vil
niaus. Ir taip Vilniaus puolime 
liepos 7 d. rytą dalyvavo: “Po- 
horeckio” grupuotė nr 1. susi
dedanti iš 2200 karių, “Jare- 
mos” grupuotė nr. 3 su 1400 ka
rių, miesto daliniai (Vilniaus 
miesto Kalvarijos dalies batalio
nas) ir kuopa “Šarych šeregov” 
(pilkos rikiuotės), iš viso apie 
6000 žmonių. Pirmose linijose 
susidarė apie 4200 karių. Tuo 
tarpu abiejų apygardų junginį 
sudarė apie 14 tūkst. karių. Tad 
planas “Ostra Brama” buvo 
vykdomas tik trečdaliu turimų 
pajėgų.

Vilniaus brigados ir Nau
garduko batalionai miestą puo
lė iš vakarų pusės (Kalvarijos ir 
Ukmergės g-vės - K.B.) bei 
pietvakarių, sutikdamos visur 
stiprų pasipriešinimą, nes vo
kiečiai atsikirto stipria šarvuo
čių ir kulkosvaidžių ugnimi, 
lėktuvais iš Kirtimų. Puolimas 
lūžo beveik visame ruože. Tik 
Belmonto apylinkėje AK būriui 
pavyko įsiveržti į priešo sustip
rinimus ir išlaikyti pozicijas iki 
pat sovietinės armijos įsijungi
mo į kovą.

Kartu su sovietais
Raudonosios armijos pa

grindą, įeinančios į trečią Gudi
jos frontą, sudarė šarvuočiai ir 
mechanizuoti daliniai, remiami 
oro laivyno. Nors sovietai puolė 
Vilnių didelėm jėgom, mėgini
mas užimti miestą nepavyko. 
Tad puolimas virto į visą savaitę 
trukusią gatvių kovą. Iš vakarų 
ir pietų įsiveržus sovietiniams 
daliniams, šiaurinėje dalyje į 
kovą stojo AK miesto daliniai 

vad. kpt. “Jan”. Atkaklioje ko
voje, remiant sovietinei artileri
jai, jie užėmė stiprų Šeškinės 
kalno gynimo mazgą, kartu lik
viduodami atskirus atramos taš
kus. Daugumas vokiečių perėjo 
į kairę Neries pusę, susprogdin
dami Žaliąjį tiltą. Pagrindiniai 
AK daliniai, kartu su sovietais 
laisvino vidurmiestį. Į miesto 
kovą įsijungė kpt. “Kmito” kuo
pa, o jos kariai du kartus iškėlė 
baltai-raudoną vėliavą pilies 
kalne (Gedimino bokšte - K. 
B.), tačiau du kartus rusai ją nu
ėmė. Dideliu lenkų laimėjimu 
reikia laikyti vokiškos slėptuvės 
(bunkerio) užėmimą Subačiaus 
g-vėje.

Liepos 13 d. Vilnius buvo 
be vokiečių. Dalis vakiečių įgu
los, apie 3000, tos dienos rytą 
išsiveržė iš miesto. Persikėlę 
per Nerį. Vokos apylinkėse, pa
suko į Kaišiadorius ir Kauno 
pusę. Žygiuojančius vokiečius 
sutiko “Vęgielny” grupuotė, ku
ri dėl nežinomų priežasčių Vil
niaus kovose nedalyvavo, nepai
sant “Vilko” įsakymo Vilnių 
pulti iš šiaurinės pusės. “Vę
gielny” tvirtino, negavęs “Vil
ko” įsakymo ir neturėdamas jo
kio ryšio su “Vilku”, savo inicia
tyva pakluso sovietinei vadovy
bei. Sovietai lenkus panaudojo 
vietinėse kovose šiaurės-rytinė- 
se Vilniaus apylinkėse.

“Vęgielny” daliniai, atsira
dę Kriaučiūnų apylinkėse, neti
kėtai susidūrė su besitraukian
čiais iš Vilniaus vokiečiais. Už
virė karšta kova. Žuvo daug vo
kiečių, daug sužeistų. Vokiečiai 
neteko trečdalio dalinio. Tuo 
buvo baigti “Burzy” veiksmai 
Žečpospolitos šiaurės-rytų pa
kraščiuose.

Vieni patys per silpni
Lenkų partizanams užimti 

Vilniaus nepavyko, nes vokiečiai 
į Vilnių buvo sutraukę 270 pa
trankų, 60 tankų, 50 šarvuočių, 
lėktuvus, šimtus kulkosvaidžių 
bei 17 tūkst. vyrų jėgą. Tuo tar

pu puolantieji lenkų partizanų 
daliniai dauguma buvo ginkluo
ti .vien tik šautuvais, turėdami 
mažą kiekį granatų, kelioms va
landoms šovinių. Taigi karinė 
persvara nulėmė kautynes. Būk
lė nebūtų pasikeitusi, jei vietoje 
trečdalio partizanų būtų dalyva
vę visi Vilniaus ir Naugarduko 
daliniai.

“Lengva kritikuoti nepavy
kusį puolimą”, - rašo lenkas L. 
Tomaševski, - “kuris iš anksto 
buvo nulemtas nepasisekimui”. 
Priežastis - “Vilk” neturėjo tik
rų duomenų. Gaunamos žinios 
iš Vilniaus buvo labai optimisti
nės, pranešant apie siaubingą 
Vilniaus evakuaciją. Susidarė 
įspūdis, kad vokiečiai Vilniaus 
negins. Tuo tarpu iš Vilniaus 
traukėsi tik vokiečių ir lietuvių 
įstaigos, lietuvių policija, Gesta
po, bet pats miestas buvo 
sustiprintas naujais daliniais.

Nėra jokių abejonių, kad 
“Vilk” būtų įvykdęs Vilniaus 
puolimą, jei būtų žinojęs dau
giau. Toliau L. Tomaševski ra
šo, kad kai kurių žinovų teigi
mu, šis puolimas galėjo visai ge
rai tikslą pasiekti, jei iš anksto 
būtų buvę susitarta su Raudo
nąja armija ir su ja bendradar
biauta veiksmuose. Tačiau šios 
prielaidos gynėjai užmiršta 
svarbų politinį tikslą: Raudono
sios armijos politinis tikslas bu
vo Vilnių užimti kaip vieną so
vietinę sostinę. Tuo tarpu AK 
politiniu tikslu buvo ne tik Vil
niaus užėmimas bei patvirtini
mas suvereninių Lenkijos teisių 
į Vilnių ir į visą Vilniaus kraštą, 
bet taip pat parodyti lenkų tau
tos norą ir teisę į nepriklauso
mą gyvenimą. Tačiau, ar galima 
įsivaizduoti AK karių kraujo 
praliejimą už sovietinį Vilnių? 
(“Lithuania”, Varšuva, 1991 m. 
nr. 2, psl. 59-62)

Lietuviai apie Vilniaus 
vadavimą

“Sėkmingai įvykdę operaciją 
‘Bagrationas’, kurios metu buvo 

išlaisvinta broliškoji Baltarusija, 
tarybiniai kariai pradėjo va
duoti Vilnių. Šis sudėtingas ko
vinis uždavinys buvo paverstas 
3-čiojo Baltarusijos ir 1-ojo Pa
baltijo frontų kariuomenei, 
vadovaujamai žymių karvedžių 
- armijos generolo I. Černia
chovskio ir Tarybų Sąjungos 
maršalo L Bagramiano. Mū
šiuose dėl Vilniaus ypač pasižy
mėjo 5-oji armija, kuriai vado
vavo Tarybų Sąjungos maršalas 
N. Krylovas, 5-oji gvardijos tan
kų armija, vadovaujama šarvuo
čių ir tankų kariuomenės mar
šalo P. Rotmistrovo, 3-čiasis 
gvardijos mechanizuotas korpu
sas, vad. tankų kariuomenės 
gen. pik. V. Obuchovo, aviaci
jos junginiai, vad. aviacijos 
maršl. E. Savickio. Miesto va
duotojams daug padėjo partiza
nai, kurie kartu su raudonar
miečiais kovėsi Vilniaus gatvėse 
ir kiemuose (nerašoma, kokie 
tie partizanai! - K.B.). Įsiveržu
sius tarybinius dalinius hitleri
ninkai įnirtingai kontratakavo ir 
privertė juos laikinai atsitraukti. 
Persigrupavę ir papildę šaud
menų atsargas, tarybiniai kariai 
liepos mėn. 7 d. užėmė Vilniaus 
rytų ir šaurės rytų rajonus. Lie
pos mėn. 9 dieną mūšiai prasi
dėjo pačiame miesto centre. 
Liepos 10 d. Gedimino pilies 
bokšte suplevėsavo raudona 
vėliava. Tačiau hitlerininkai, su
laukę desanto, dar bandė prie
šintis. Liepos 12 dieną ir naktį j 
liepos mėn. 13 d. vyko mūšiai. 
Miesto centre, patyrę pralaimė- 
jjmą, okupantai ėmė trauktis 
Žvėryno tilto pusėn. Tarybinis 
batalionas jiems užkirto kelią. 
Liepos 13 dieną hitlerininkai su 
40 tankų ir 100 automašinų, 
aviacijos palaikomi, iš Vievio 
dar bandė ateiti į pagalbą besi
ginantiems. Netrukus jie buvo 
priversti trauktis. 1944 m. liepos 
13 dieną 17 vai. iš Vilniaus galu
tinai išvaryti hitlerinės kariuo
menės likučiai”. (Algirdas Vi
leikis, “Vilnius Tarybų Lietuvos 
sostinė”, Vilnius, 1986 m. 
“Minties” leidykla, psl. 33).

Garsi siuvėja
Kada į Vilnių atvyko A. 

Sniečkus ir J. Paleckis? Tikslių 
žinių neradau, tačiau susipaži
nau su abiejų šeimų siuvėja Sir- 
jatavičiene (vardo neprisime
nu). Į Vakarus ji buvo iškviesta 
sūnaus ir dukros. Draugavau su 
sūnum Robertu, tad ne vieną 
kartą teko su Sirjatavičiene pa
sikalbėti apie Lietuvos KP sek
retorių ir Lietuvos “prezidentą” 
J. Paleckį. Nespėjo Sirjatavičie- 
nė pasitraukti iš Vilniaus, kur 
pergyveno kovas dėl Vilniaus 
universiteto rūsyje. Ne vieną 
kartą lenkų partizanai, įbėgę j 
rūsį, ieškojo pasislėpusių gyven
tojų - “ar yra lietuvių?” Mokė
dama Vilniaus krašto aplenkė
jusių lietuvių-rusų, gudų, lenkų 
kalbų “mišrainę” (po proste- 
mu), pirma šaukdavo “niema - 
nėra”. Neatsimenu kokiu būdu 
Sirjatavičiene tapo siuvėja, ta
čiau darbo ji turėjo pakanka
mai: vieną savaitę lopydavo bal
tinius, drabužius, adydavo koji
nes vienoje šeimoje, kitą savaitę 
- kitoje, padėdavo namų dar
buose. A. Sniečkaus ir J. Palec
kio šeimos Sirjatavičienę laikė 
kaip savo narę, sodindavo pie
tums ir vakarienei prie bendro 
stajo. Pajudindavau intymius 
klausimus, tačiau Sirjatavičiene 
vis vengdavo atsakyti - gal kada 
nors vėliau...

Prie universiteto iš pasalų 
buvo nušautas vokietis karys. 
Vokiečiai, surinkę aplinkiniuo
se rūsiuose pasislėpusius gyven
tojus, nutarė kas dešimtą sušau
dyti. Suimtieji netoli Bonifratrų 
šventovės pradėjo giedoti religi
nes giesmes. Susijaudino aust
ras katalikas karininkas, įsakė 
visus paleisti.

Kalbama, kad Žvėryne len
kai suėmė Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos direktorių 
Marceliną Šikšnį ir vedė jį, kaip 
ir visus lietuvius, sušaudyti. 
Lenkas karininkas, atpažinęs di
rektorių kaip “gerą” lietuvį, jį 
paleido.

(Pabaiga)

http://weber.u.washing-ton.edu/%7Escand
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Lietuvos Operos ir baleto teatro šiaurinės sienos skulptūros, vaizduojančios spektaklių personažus
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O h III llilll II VEIKLOJE
Dramatiški lietuviško baleto žingsniai į sceną 
Lietuvos operos ir baleto teatre. Jiems reikalinga 

išeivijos lietuvių parama

likimas 
užbaigtą

Vilnius
Vlado Jakubėno baletą 

“Vaivos juosta”, parašytą pagal 
lietuvių literatūros klasiko Vin
co Krėvės-Mickevičiaus apsaky
mą “Perkūnas, Vaiva ir Straub
lys” (1920), reikia pastatyti Lie
tuvos operos ir baleto teatre, 
minint kompozitoriaus mirties 
20-ąsias metines 1996 
dyje.

“Vaivos juostos” 
dramatiškas: 1943 m.
veikalą autorius įteikė Valsty
bės teatrui, kurio užsakymu ir 
buvo sukurtas, bet karo audrose 
sudegė partitūra.

Gyvendamas JAV, Vladas 
Jakubėnas nepamiršo savo kūri
nio - iš klavyro atkūrė ekspozi
cinę baleto “Vaivos juosta” dalį 
ir ją pavadino “Miško švente”. 
Kaip koncertinis kūrinys ši or
kestrinė siuita ne kartą buvo at
likta JAV.

- It happens often, not only 
to you! - ant “Miško šventės” 
partitūros užrašė garsiausio Či
kagoje simfoninio orkestro 
(įsteigto Fritz’o Reiner’io) mu
zikantai, 1954 m. dėkodami 
Vladui Jakubėnui už kūrybinį 
džiaugsmą atliekant lietuvišką 
kūrinį.

Po to sekė dar daug “Miško 
šventės” koncertų įvairiuose 
JAV miestuose. Šį kūrinį yra di
rigavę pasaulinio garso dirigen
tai - Nikolajus Malko, Igoris 
Markevičius, taip pat lietuviai - 
Jeronimas Kačinskas, Vytautas 
Marijošius, Alvydas Vasaitis, 
Balys Dvarionas ir pats auto
rius.

Įsteigus Vilniuje kompozi
toriaus Vlado Jakubėno drau
gijos Lietuvos skyrių (1992), ne
mažai nuveikta restauruojant 
baletą “Vaivos juosta”. Pasirū
pinta baleto klavyro sugrįžimu į 
Lietuvą, veikalo instrumentaci- 
ja, kurią atliko kompozitorius 
Jurgis Juozapaitis 1994 m. Lib
retą ir choreografiją 1994-1995 
m. sukūrė baleto artistas Jonas 
Katakinas, “Vaivos juostos” ba- 
letmeisteris-statytojas.

Taigi viskas paruošta, bet... 
lėšų nėra. O kompozitorius 
Vladas Jakubėnas vylėsi: “Jei 
kada griūtų geležinės uždangos 
ir mes vėl susitiktume su krašte 
išlikusia tauta, (...) ką parodytų 
emigracija? (...) Mūsų simfoni
nė muzika buvo, ypač Ameriko
je, ne kartą atlikta ir susilaukė 
palankių amerikiečių kritikų at
siliepimų (...), todėl, palaikyki
me mūsų šventa pirmaeile pa
reiga išgelbėti mūsų kompozi
torių emigrantų kūrinius nuo 
sunykimo, juos dokumentuoti, 
įamžinti, kai mūsų nebebus gy
vų”. (Muzikos žinios, 1976).

“Vaivos juostos” pastaty
mas Vlado Jakubėno 20-to- 
sioms mirties metinėms (1996 
m. gruodžio 13) - būtų tiesiogi
nis atsiliepimas į šio kompozito
riaus testamento vykdymą.

Šio užmojo vykdytojų tarpe 
yra ir kompozitorius Darius La
pinskas. Jo įvairiapusišką talen
tą labai vertino pats a.a. Vladas 
Jakubėnas ir nemažai rašė apie 
jauną savo kolegą. Ypač žavėjo
si, kad D. Lapinskas ne tik

Lietuva
Kas tautą šiandien mūs pažino: 
(Tai ne blogybių sietuva!) 
prie Baltijos kvapnių pušynų - 
tai gintarėlių Lietuva.

Nesyk parduota ir išbarta, 
nesyk marinta, bet gyva' 
prie Šiluvos ir Aušros Vartų - 
žaliųjų rūtų Lietuva!

Dar nepražuvus, tilt suklupus - 
pagairėj vėjų alyva...
Prie Nemuno ir prie Šešupės - 
Rūpintojėlio Lietuva!

Marijampolė - liepų sodas - 
taip artima ir taip sava...

Svečius ir tautiečius priglobia - 
MARIJOS žemė Lietuva...

Teofilija Žemaitytė,
Marijampolė

kompozitorius, bet ir preciziš
kas dirigentas, žaismingai įvei
kiantis pačią sudėtingiausią 
metroritmiką.

Kadangi tokių ritminių keb
lumų nestokoja ir baleto “Vai
vos juosta” partitūra, Darius 
Lapinskas pakviestas talkon. Jis 
mielai sutiko ir susipažinęs su 
baleto partitūra pasakė: “Vie
nas malonumas diriguoti”.

Baletmeisteris Jonas Kata
kinas po triumfo tarptautiniame 
konkurse Japonijoje (1996 m. 
vasario mėn.), kur jo parengti 
šokėjai skynė laurus ir gavo 
aukso medalį, nuo pavasario vėl 
dirba “Vaivos juostai”. Pagrin
diniais šio veikalo atlikėjais jis 
paskyrė visus pastarąjį} dvejų 
metų tarptautinių baleto kon
kursų laureatus. Taigi “Vaivos 
juostoje” sužėrės visas Lietuvos 
baleto žvaigždynas!

Paremkite visų jų triūsą ir 
tuo įamžinsite savo vardus ne 
tik “Vaivos juostos” spektaklio 
teatrinėje programoje, bet ir 
Lietuvos meno rėmėjų istori
joje.

Laukiame ir Lietuvių fondo 
užsienyje dėmesio. Pirmųjų įna
šų laukiame 1996 m. rudenį. 
Mūsų einamosios sąskaitos Lie
tuvos valstybiniame komerci
niame banke (Basanavičiaus 7): 
valiutinės nr. 07040392, litais 
nr. 1700640, kodas 260101586). . 
Adresuoti: Kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno draugijos Lietuvos 
skyriui. Dėl Lietuvos bankų ne
patikimumo būklės siūlyčiau rė
mėjams tiesioginį kontaktą su 
“Vaivos juostos” pastatymo ini
ciatyvine grupe. Galintys ir no
rintys remti baleto “Vaivos 
juosta” pastatymą gali skambin
ti baletmeisteriui-statytojui Jo
nui Katakinui šiais telefonais 
Vilniuje: 417-080 (namų), 618- 
617 (darbo); kompozitoriui Da
riui Lapinskui Vilniuje tel 41- 
46-85 (namų) ir Vlado Jakubė
no draugijos Lietuvos skyriaus 
vedėjai Irenai Skomskienei tel. 
44-36-62 (namų telefonas, nes 
draugija savo patalpų iki šiol 
neturi).

Pageidautina, kad neliktų 
nuošalyje ir Vinco Krėvės lite
ratūrinis sambūris bei taptų 
mūsų iniciatyvinės grupės dali
mi, padėtų mums surasti reikalų 
vedėjo (“Vaivos juostai” statyti) 
pareigoms tinkamą asmenį.

Kadangi Lietuvos kultūros 
ministerija, skirstydama lėšas 
visuomeninėms organizacijoms, 
nė cento neskyrė Vlado Jakubė
no draugijai (monografijos apie 
Vladą Jakubėną leidybai), tiki
mės jog taip nepasielgs Lietuvių 
fondas, kurio prašėme paramos 
“Vaivos juostos” pastatymui. 
Priešingu atveju - Vlado Jaku
bėno mirties metinės bus gedu
lingos.

Kadangi krėviškoji Vaiva su 
jakubėniškos muzikos aureole 
išreiškia pačios Lietuvos likimą, 
suremkime pečius ir nutieskime 
Vaivos juostą per Atlantą į Lie
tuvą. Tai bus nemažiau reikš
minga, kaip Baltijos kelias.

Bum*1*’

SHANE STEPONAS, dalyvavęs UNICEF ir UNESCO surengtoje 
paveikslų parodoje Columbus salėje Toronte, buvo vienas iš 20 
laimėtojų. Parodoje dalyvavo moksleiviai iš 180 valstybių, tarp jų 35 iš 
Lietuvos. Laimėtojų paveikslai dabar bus siunčiami j Japoniją, po to - j 
kitas valstybes. Shane, torontiečio mokytojo Ernesto Stepono sūnus, 
yra 8 metų, lanko specialią mokyklą gabiems (gifted) vaikams

Ramaus gailavimo lyrika
Pasitinkant poeto Juliaus Kelero “Saują medaus”

VYTAUTAS A, JONYNAS
Atvykęs iš Lietuvos kultūri

nių mainų politikos dėka gilinti 
studijų lituanistinėje Ilinojaus 
universiteto katedroje, Julius 
Keleras įsitraukė palyginti grei
tai į lietuviškąją veiklą. Visų 
pirma skelbdamas “Drauge” 
naujausius savo kūrinius. Vė
liau, skardendamasis savo spal
vingais ir nebanaliais reporta
žais išvykų į Lietuvą progomis. 
Netrukus pasirodė knygų rinko
je ir jo lyrikos knyga “Baltas 
kalėdaitis” (išleista išeivijoj), 
kurią skaitančioji visuomenė 
pasitiko palankiai. Tuo pat me
tu Keleras palaikė ryšį ir talkino 
Lietuvoj einančiam kultūriniam’ 
žurnalui “Metai” savo eilėraš
čiais, recenzijom (apie Ž. Bilai- 
šytę), vertimais (Cz. Milosz’o 
“The Year of the Hunter”).

Žodžiu, J. Kelero asmenyje 
aptinkam veržlų, darbštų ir kul
tūringą žmogų. Nuo 1996 m. 
pradžios jisai pakviestas perimti 
niujorkinio “Darbininko” re
daktoriaus pareigas.

Visai neseniai pasirodė taip 
pat Lietuvoj ir trečiasis poeto 
lyrikos rinkinys “Sauja me
daus”. Paėmus jį į rankas, kaž
kaip prisimena Jono Aisčio pa
tarimas “idėjos broliam” kny
goje “Apie laiką ir žmones”. Jis 
skambėjo maždaug taip: “Ne- 
gaišuokit, gink Die, nelaikyki! 
stalčiuj savo eilių, bet, sukurpę 
tris ar keturis tuzinus, stenkitės 
kuo greičiausiai juos išleist. Tai 
vienas būdas išlavėt ir prasi
muši”. Ar Kelerui buvo girdėtas 
tas Aisčio patarimas, nežinia, 
bet jau vien savo išore naujasis 
leidinys atitinka Aisčio pagei
davimus.

Tai nedidelio formato, sko
ningai išleista 62 puslapių kny
gelė, spėjamai apimanti nese
niai sukurtas eiles. Ji papuošta 
Viliaus Kelero iliustracijom, 
įrodančiom, kad fotografo esa
ma ne vien budrių, pastabių 
akių, bet ir jautrios sielos me
nininko.

Leidyklos pastaboje knygos 
turinys ir pobūdis aptariami la
koniškai. Primenama, kad tai 
trečiasis iš eilės poeto rinkinys, 
kad jame praskambantys “Vil
niaus metafizikos kultūrinių mi
tų variacijų ir grįžimo poetiniai 
motyvai”, priduriama, jog pa

stebima anglosaksiškos poezijos 
“įtaiga”. Šios užuominos, kad 
Kelero rinkinyje esama “meta
fizikos”, “kultūrinių mitų varia
cijų” (ne parodijų), neužginčija
mai įtaigoja jį esant modernaus 
braižo, didžiai hermetišką, šif
ruotą, atseit, nelabai įkandamą 
neišprususiam skaitytojui. Se
niau tokia “mokyta iki alkūnių 
(learned poetry) poezija buvo 
išvadinama formalistine, užsi
dariusia “dramblio kaulo bokš
te”, “menas - menui” lyrika.

Be abejonės, tam tikro už
darumo, hermetiškumo Kelero 
poezijoj, kaip ir kitų jo kartos 
poetų, lyrikoj esama. Bet tai sa
kykim “vaikiškos ligos”, kuriom 
visiems poetams tenka persirgti. 
Tai manierizmai, pasireiškią pa
lyginimų mandrumu ir perkro
va. Tai ne visada logika pateisi
namos metaforos, kaip, saky
sim, “sausas, išdžiūvęs lietus”. 
Jau pats rinkinio pavadinimas- 
verčia skaitytoją pakraipyt gal
vą. Skamba jis gražiai ir įtaigiai, 
kaip “pluoštas” ar “rieškučios”. 
Bet medus - lipni medžiaga ir j 
delnus nesipila. Nebent meš
kai?...

Per didelio afišavimosi savo 
erudicija ar prismaigstymo už
uominų į mitologiją Kelero lyri
koj nesama. Sumirga poroj vie
tų Mocarto pavardė, pamini
mos dar dvi kitos pavardės, bet 
visumoj poslinkiai į giliamintiš
kumą, į metafiziką, ačiū Dievui, 
nereikšmingi ir nežymūs.

Išskirtinas bruožas yra ne
bent tas, kad Keleras atmeta 
tradicinius ketureilius ir rimavi
mą, pasirinkdamas verlibrą, 
laisvąsias eiles. Bet' tai nėra 
naujovė mūsų poezijoje.

Antra vertus, jei iš pirmo 
žvilgsnio Kelero lyrika atrodo 
hermetiška, uždara, tai įsiskaitę

Balio Augino “Kalėdų paukštė
ALĖ RŪTA

O, Lietuva,
Balta lyg paplotėlis šventas, 
Kuriuo dalinasi visa šeima. - 
Tėvynėj baigėsi adventas, 
Nors dar žvarbi, gili žiema. (61 psl.)

Stiprus lyrikas Balys Augi
nąs nebarsto savo knygų dažnai, 
nors yra kūrybingas, dosnus 
eilėraščiais periodinėje spaudo
je. Štai iki šiol jo kūrybos der
liaus vaizdas: rinkiniai - “Pama
žu vis degu” - 1940, “Paparčio 
vėduoklė” - 1956, “Giesmės žy
dėjimo metas” - 1979, “Metafo
rų smuikas” - 1992, “Kalėdų 
paukštė” - 1995.

“Metaforų smuikas”, ar tik 
nebus gausiausia gilmenų eilė
raščiais jo. knyga. Ten buvo mi
rusios gyvenimo draugės netek
ties skausmas, tenai nostalgija 
tėvynės, jaunystės, - vis tai jaut
riausių sielos stygų užgavimas, 
vis tai beveik raudos... Lyg 
smuiko garsų aukščiausi ir gi
liausi virpėjimai, poeto išreikšti 
išradingomis metaforomis.

“Kalėdų paukštė” - ir kny
gos tūriu bei forma, ir temų ne- 
gausumu - visiškai kitokia nei 
“Metaforų smuikas”. Čia beveik 
tik viena gaida ir viena tema - 
Kalėdos, švenčių nuotaika ir 
mintys, susijusios su Kalėdomis 
praeityje. O iš praeities atsive
ria tamsūs ir kieti posmai:
Mano žemėje jau nebėra 
Ramių ir tyliųjų naktų: 
Išnykimo dagtim 
Paženklinta 
Brolių būtis,
Suanglėję gyvenimo metai 

joję aptinkame dviejų tipų eilė
raščius. Vieni jų tikrai “sarkofa- 
giniai” - sandariai užkamšalioti, 
kad neįeitų oras. Bet jų nedaug. 
Tai Šekspyro dramų veikėjų 
vardais pavadintos eilės. Gal tai 
tos “mitų variacijos”, kurias mi
ni leidyklos pastaba.

Kitą, kur kas gausesnę, gru
pę sudaro aprašyminio - medi
tacinio pobūdžio eilėraščiai. 
Juos skaitytojui įveikti ne per 
daug sunku; tenka vien įsiskai
tyti porą kartų. Nors iš pirmo 
žvilgsnio jie panašūs į prozą, jų 
ritmika įvairi, jie nėra mono
toniški. nes užlūžtančios eilutės 
dažnai sulaužo sakinio sintaksę; 
esama kai kurių vaizdų pakar
tojimo refrenų, kai kada jos su
daro monologo su savimi įspū
dį. Tada atsiranda panašumo į 
muzikinį kūrinėlį - etiudą, so
natiną...

Šia prasme yra tikrai sunku 
rasti Kelero poezijai lipnią, ne
atplėšiamą etiketę. Didelė dalis 
eilėraščių, kaip rodo patys pa
vadinimai, yra aprašyminio po
būdžio: “Miestas naktį”, “Vi
duržiemio jūra”, “Rudens pei
zažas užmiestyje”, “Peterburgas 
1824 m. vasarą” ir t.t. Tai im
presijos, reminiscencijos, įrašai 
dienoraštin po iškylų į priemies
čius, po vaikštynių po ištuštėju
sius paplūdimius. Bet pavadinti 
juos reportažais būtų užgaulu 
ir netikslu. Pro įvaizdžių griūtį 
bei sampynas girdisi lyriška gai
da, jaučiasi originalus, savitas 
poeto grožio supratimas.

Labiausiai turbūt skaitytoją 
pavergia Kelero tono šiltumas, 
draugiškumas, artimumas. Jis - 
miesto vaikas (kaip Judita Vai
čiūnaitė) ir jo įsigavimas į beto
no ir asfalto kuždesius sielai yra 
užkrečiantis. (Bus daugiau)

Pavirto į kietą 
Vergijos degutą. 
Argi galiu, Viešpatie, 

. Giedoti Kalėdų žvaigždei, 
Jei širdis - užgesusi žvakė, 
Jei esu - stnilkstąs nuodėgulys 
Sudegusiam tėvo sode? (33 psl.)

Žinoma, ne visos praeitį 
primenančios eilutės ir lyrikos 
metaforos yra tamsios,- vergiją 
mūsų tautai primenančios; yra 
ir šviesaus religinio pagrindo, iš 
kurio B. Augino sąmonėje gimė 
lengvi, giedros nuotaikos pos
meliai. Štai gamtos ir žmogaus 
širdies lengvutis dvelkimas:

O žemė - lyg sidabrinė ašara 
Šiurkščiausiam šerkšno mile 
Ir sieloj amžina vasara 
Su amžių paslaptim gilia - 
Gloria in Excelsis - 
Skamba dausų keliuos - 
Vidunaktį žemė melsis, 
Žmogaus širdis spinduliuos. (31 psl.)

Religinės giedros ženklą 
poetas Balys Auginąs jau rodo 
ir turinio skyriais: Vilties 
žvaigždė ir Taikos giesmė. Tai 
pagrindinės žmogaus sielos gai
rės; ir čia poetas duoda gražių, 
skambių religinių posmų, ku
riuos gera skaityti ir kurie ver
čia ne tik susimąstyti, bet ir nu
siteikti džiugiai, šventiškai.

Balys Auginąs, KALĖDŲ 
PAUKŠTĖ. Dievo Motinos 
nuolatinės pagalbos parapi
jos Cleveland, Ohio, leidi
nys. 1995 m. Tiražas - 500 
egz. Gaunama: 18022 Neff 
Road, Cleveland, Ohio, 44- 
119-2644, USA.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje Čikagoje gegužės 3 d. buvo 
atidaryta iki rupjūčio 30 d. veiksianti 
Valterio Tomalio spalvotų fotonuo
traukų paroda. Jos yra skirtos Kryžių 
kalnui prie Meškuičių, Šiaulių ra
jone, ir Raganų kalnui Kuršių ne
rijoje. Kryžių kalnas yra plačiai ži
nomas ne tik Lietuvoje, bet ir toli už 
jos ribų, ypač po popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymo. Dabar ten 
yra kalno papėdėje pastatyta medinė 
koplyčia, kurioje jam teko laikyti Mi
šias. Mažiau žinomas Raganų kainas 
Kuršių nerijoje prie Juodkrantės. 
Mat juo vadinamos pušimis apau
gusios smėlio kopos, nuo kurių ma
tosi Baltijos jūra. Tarp pušų yra iš
dėstytos Lietuvos tautodailininkų su
kurtos medinės pasakų veikėjų 
skulptūros, tarp kurių yra ir raganų, 
šioms kopoms atnešusių Raganų 
kalno pavadinimą.

Aldonos Vasiliauskienės ir 
dail. Aloyzo Janulio knygą “Sta
sio Antano Bačkio gyvenimo ir 
veiklos bruožai” pusės tūkstančio 
egzempliorių tiražu Lietuvoje iš
leido Lietuvių katalikų moksle 
akademija. Išleidimą savo lėšo
mis finansavo čikagietis mecena
tas prel. dr. Juozas Prunskis. 
Šiame leidinyje išsamiai atsklei
džiama ne tik diplomatinė, bet ir 
visuomeninė S. A. Bačkio veikla.

Dr. Kazio Griniaus fondas 
Čikagoje gegužės 8 d. paskyrė 
dvi žurnalistines premijas po 
tūkstantį dolerių. Šiomis premi
jomis yra įvertinti du ilgamečiai 
žurnalistai ir varpininkų veikėjai 
- Varpininkų filisterių draugijos 
leidžiamo “Varpo” red. Antanas 
Kučys, daugelio rašinių bei min
čių autorius Jonas Daugėla. Pre
mijų paskyrimą pranešė Dr. Ka
zio Griniaus fondo pirm. Meči
slovas Mackevičius.

Kpt. Jono Noreikos (“Vėt
ros), KGB nukankinto Žemaiti
jos sukilimo vado, atminimas bus 
įamžintas memorialine bareljefo 
lenta. Ją žadama atidengti 1941 
m. birželio sukilimo penkiasde
šimt penktųjų metinių proga 
Kaune, prie buvusios Prez. Anta
no Smetonos karo mokyklos 
Aukštojoje Panemunėje, kur žu
vusiam kpt. Jonui Noreikai teko 
dirbti ir gyventi. Bareljefinės 
lentos sukūrimą ir įrengimą suti
ko finansuoti Čikagoje gyvenanti 
velionies dukra dr. Dalia Norei- 
kaitė-Kučėnienė, viešėjusi Lietu
voje ir ten susitarusi su Kauno 
burmistru Vladu Katkevičiumi.

Dail. Viktoras Petravičius, žy
musis grafikas, gimęs 1906 m. gegu
žės 12 d. Bedaliuose, dabartiniame 
Šakių rajone, mirė 1989 m. rugsėjo 
16 d. Union Pier vasarvietėje prie 
Mičigano ežero, netoli nuo Čikagos. 
Algimantas Kezys velioniui įamžinti 
paruošė du tomus monografinio po
būdžio Viktoro Petravičiaus kūrinių 
albumo. Pirmasis jau yra išleistas, o 
antrajam telkiamos lėšos. Šiemet mi
nint velionies devyniasdešimtąsias gi
mimo metines, pagalbos buvo susi
laukta iš Lietuvos dailininkų. Ją liu
dija ten trisdešimt devynių dailininkų 
suaukotas daugiau kaip šimtas kūri
nių parodai “Dovana Petravičiui”, 
atidalytai balandžio 27 d. Ilinojaus 
Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje. 
Ši pardavimui dovanotų kūrinių pa
roda veiks iki rugsėjo 30 d. Už juos 
gautomis lėšomis bus išleistas Algi
manto Kezio paruoštas antrasis mo
nografinio pobūdžio V. Petravičiaus 
kūrinių albumas.

Mariaus Katiliškio ir Liūnės 
Sutemos premijos moksleiviams už 
geriausius 1995-96 m. kūrinius buvo 
paskirtos Vilniuje gegužės pradžioje. 
Tos dvi premijos po 150 litų gegužės 
15 d. Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijoj buvo įteiktos: M. Kati
liškio premija už geriausią prozos 
kūrinį - Kauno Radvilėnų vidurinės 
mokyklos dvyliktokui Pauliui Jura- 
šiui, Liūnės Sutemos už geriausią 
eilėraštį - Petro Vileišio vidurinės 
mokyklos Pasvalyje vienuoliktokei 
Agnei Žagrakalytei. Jiem taipgi bu
vo įteikti ir šių pren. '•tureatų 
diplomai. Vertintojų komisijos narys 
rašytojas Algirdas Zurba aptarė Pau
liaus Jurašio prozos kūrinį, o ver
tintojų komisijos narė rašytoja Ma
rija Kontrimaitė iškilmės dalyvius su
pažindino su Agnės Žagrakalytės 
poezija. Prozos premiją savo vyro 
Mariaus Katiliškio (1914-1980) at
minimui jau 1993 m. įsteigė JAV 
gyvenanti poetė Liūne Sutema (Zi
naida Nagytė-Katiliškienė). Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerija, pa
skyrusi dvi pirmąsias Mariaus Kati
liškio premijas, nutarė kartu paskirti 
ir jo žmonos Liūnės Sutemos poezi
jos premiją.

Makedonijos Strugoj sureng
to] IlI-čiojoj tarptautinėj meninės 
nuotraukos parodoj “Tiltai 95” 
aukso medalį laimėjo klaipėdie
tis Vaclovas Straukas už keturias 
nuotraukas iš savo serijos “Ko
pos”. Laureatas yra vyresniosios 
kartos atstovas, priklausantis 
tarptautinės meninės fotografi
jos federacijai.

Literatūrinė 1996 m. Žemai
tės premija birželio 2 d. Kelmėje 
buvo įteikta vilniečiui rašytojui 
Ričardui Kalyčiui už pirmąjį ro
maną kaimiška tema “Verksmo 
vieta”, kurį septyniolika metų 
tremtyje praleidęs R. Kalytis, Lie
tuvon grįžęs 1961 m. yra dedika
vęs tėvo, brolio, tėvų žemės ir 
prarastos Lietuvos atminimui. 
Žemaitės premiją, įsteigtą 1966 
m., paskiria Kelmės rajono savi
valdybė, šiemet ją padidinusi iki 
trijų tūkstančių litų.

Prof. Pranas Dovydaitis 
(1896-1942), Lietuvos nepriklau
somybės akto signataras, filosofas 
tomistas, ateitininkų steigėjas, ne
grįžo Lietuvon, pirmajame soviet
metyje išvežtas iš jos su masine 
tremtinių banga. Šiemetinę Ge
dulo ir vilties dieną velionis buvo 
prisimintas šimtas dešimtųjų gim
tadienio ir penkiasdešimt penk
tųjų ištrėmimo metinių proga. 
Kauno rajono Čekiškėje buvo at
našautos Mišios, atidengtas pa
minklinis kryžius šventoriuje, o jo 
gimtajame Runkių kaime, dabar
tiniame Marijampolės rajone, pa
dėta gėlių ir uždegtos atminimo 
žvakutės.

Fondą karaimų ir totorių 
kultūros paveldui išsaugoti yra 
įsteigusi Trakų rajono taryba. 
Fondo įsteigimą paskatino ruo
šimasis sekančių metų vasarą pa
minėti karaimų ir totorių įsikū
rimo Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje šešių šimtų melų su
kaktį. Sigitos Nemeikaitės prane
šimu “Lietuvos ryto” skaityto
jams, Trakuose gyvena nepilnas 
šimtas karaimų, o visoje Lietu
voje jų yra apie 300. Savo sostine 
jie laiko Trakus. Mat ten Vytauto 
Didžiojo laikais iš Krymo buvo 
atvežti jų protėviai. Trakuose te
bėra kenesa vadinami karaimų 
maldos namai ir jų bendruo
menės namai su šeštadienine mo
kyklėle. Turkų atstovų Trakuose 
yra mažiau. Savo centru jie laiko 
Grigiškes. Kultūriniu požiūriu 
turkai yra gerokai atsilikę nuo ka
raimų.

Kristijono Donelaičio klebo
nijoje Tolminkiemyje birželio 
pradžioje buvo atidaryta nuolati
nė paroda, papildanti ten įrengtą 
muziejų. Pasak atnaujinimui va
dovavusio architekto N. Kitkaus
ko, tuščią klebonijos pastatą buvo 
nutarta panaudoti K. Donelaičio 
muziejui su jo gyvento laikotarpio 
aplinka. Lietuvos dailės muzie
jaus direktorius R. Budrys, pasi
rašęs bendradarbiavimo sutartį su 
Karaliaučiaus dailės bei istorijos 
muziejaus dabartiniais vadovais, 
K. Donelaičio nuolatinei parodai 
gavo XVIII-XIX š. baldų, “Me
tų” faksimilių, Mažosios Lietuvos 
XVIII š. žemėlapių kopijų. Nuo
latinės parodos atidarymo iškil
mėje dalyvavo valdžios ir seimo 
atstovai, kiti svečiai iš Lietuvos. 
Atstatytoje Tolminkiemio švento
vėje įvykusiame koncerte giedojo 
Šiaulių pedagoginio instituto cho
ras, eilėraščius skaitė Šiaulių dra
mos teatro aktorė Olita Dautar
taitė.

Paminklinis akmuo, atideng
tas buvusiame Kloniškių kaime, 
Kauno rajone, skelbia: “Aušri
ninkui, varpininkui, 1863 m. su
kilimo dalyviui, Garibaldžio kovų 
kovotojui - poeto Andriaus Viš- 
telio-Višteliausko gimtinė 1837- 
1912”. Paminklinis akmuo pasta
tytas Kauno rajono patariamo
sios švietimo komisijos iniciaty
va. Akmens atidengime prane
šimą apie Argentinos Buenos 
Aires sostinėje 1912 m. rugpjū
čio 2 d. mirusio poeto A. Viš
telio-Višteliausko kūrybą skaitė 
Maironio lietuvių literatūros mu
ziejaus mokslinė bendradarbė 
Regina Mažukėlienė, jo eilėraš
čius - poetas Robertas Ketur
akis ir Kauno dramos teatro 
aktorius Viktoras Valašinas. Pro- 
gramon įsijungė ir Jonučių vidu
rinės mokyklos moksleiviai, su
tvarkę paminklinio akmens ap
linką su Noreikiškių vidurinės 
mokyklos moksleiviais. Taip da
bar gimtinėje buvo prisimintas 
toli nuo jos Argentinoje miręs 
poetas ir laisvės kovotojas And
rius Vištelis-Višteliauskas. V. Kst.
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p.
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.

©^SPORTAS Lengvosios atletikos 
pirmenybės

1996 m. Šiaurės Amerikos bal-

LIETUVIŲ

AKTYVAI per 61 milijonu dolerių
MOKA UZ:
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 UZ:
Asmenines 
paskolas 

nuo............. 7.75%
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.

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

D\/| ELECTRICAL
DVL 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.

LEDAS REI I{I(iEI{ \TI()\ 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

Veiklos žinios
Lietuvos krepšininkės - ant

ros. Lietuvos krepšinio rinktinė da
lyvavo Europos krepšinio čempio
nato B grupės atrankos žaidynėse, 
įvykusiose Prancūzijoje. Lietuvaitės 
čia užėmė antrą vietą ir pateko į 
Europos žemyno baigmę, kuri bus 
žaidžiama 1997 m. Vengrijoje. Ten 
iš šios grupės taip pat rungtyniaus 
ir pirmoje vietoje atsistojusi Čekija 
bei trečioje likusi Bosnijos-Herco
govinos rinktinė. Paskutinėse pir
menybių rungtynėse Lietuva įveikė 
Lenkiją 98-79. Geriausios varžybų 
žaidėjos prizas atiteko lietuvaitei 
Štreimikytei, kuri pelnė 121 tašką.

Kėgliai Lietuvoje. Amerikoje 
labai populiarus yra “bowlingo” 
žaidimas, kurį Lietuvoje vadina 
kėgliavimu. Neseniai Lietuvoje bu
vo įteisinta Lietuvos kėglių federa
cija ir gegužės mėnesio pabaigoje 
buvo surengtos pirmosios oficialios 
kėglių varžybos, pavadintos atviro
mis Kauno miesto kėglių pirmeny
bėmis. Jos vyko vienintelėje Rytų 
Europoje tokio lygio kėglių salėje, 
esančioje Kaune. Pirmą vietą bend
roje įskaitoje varžybose laimėjo Ha
roldas Nevidauskas.

Stipriausias Lietuvoje. Klaipė
dietis stipruolis Stasys Miečius lai
mėjo Lietuvos stipriausiųjų vyrų- 
galiūnų konkursą, pavadinta “Lie
tuvos galiūnas-96”. Varžybos vyko 
dvi dienas Klaipėdoje ir čia dešim
tyje rungčių galynėjosi vienuolika 
stipruolių. Miečius yra laimėjęs pa
našias varžybas ir pernai.

Moterys stipruolės. Pasirodo, 
kad ne vien tik Lietuvos Vyrai yra 
stiprūs. Nuo jų neatsilieka ir mote
rys. Štai Italijoje įvykusiame Euro
pos rankų lenkimo čempionate du 
nugalėtojų titulus pelnė Lietuvos 
sportininkės. Čempionėmis tapo 
šakietė Danguolė Pališkienė (iki 45 
kg.), laimėjusi dešinių rankų varžy
bas. Dešine ranka rungėsi ir kita 
pirmos vietos laimėtoja Laima 
Janutienė (70 kg. kategorijoje). 
Dalia Medžiausytė (per 80 kg.) tris 
kartus buvo antra.

Apie Lilenhamerio olimpiadą. 
Kalbant apie žiemos sportą, galima 
prisiminti ir žiemos sporto šakų 
olimpinius žaidimus, įvykusius Li- 
lenhameryje, Norvegijoje, 1994 m. 
Kaip žinome, čia varžėsi ir Lietuvos 
“baltojo” sporto atstovai, o taip pat. 
buvo ir būrelis Lietuvos radijo, te
levizijos bei spaudos žurnalistų. Vi-

sai neseniai vienas iš jų - Aleksand
ras Krukauskas - išleido knygą apie 
šias žaidynes ir ją mums atsiuntė. 
Tai 96 puslapių leidinys, gausiai 
iliustruotas daugeliu spalvotų nuo
traukų. Čia rašoma apie varžybų 
laimėtojus, bet daugiausia vietos 
skiriama lietuviams sportininkams. 
Vienas lapas yra paskirtas sant
raukai anglų kalba. Knygelė išleista 
tik dviejų tūkstančių egzempliorių 
tiražu. Beje, jos autorius yra vienas 
iš “Lietuvos sporto” laikraščio re
daktorių.

Lietuvis - amerikiečių trene
ris. Vienas iš JAV olimpinių rinkti
nių, biatlono sporto šakos treneris 
yra lietuvis Algimantas Šalna, du
kart pasaulio ir kartą buvęs olimpi
nis čempionas. Jis JAV Lake Placid 
vietovėje gyvena jau nuo 1991 m. 
Jis čia praleidžia daug laiko, o taip 
pat dalyvauja įvairiose varžybose 
plačiame pasaulyje. Kadangi biatlo- 
nas Amerikoje buvo nepopuliari 
žiemos sporto šaka, Šalnai buvo pa
tikėtas jaunų, stiprių vyrų surinki
mas bei jų paruošimas. Šis darbas 
jam pavyko neblogai, ir štai jau 
1995 m. JAV biatlono rinktinė pa
saulio čempionate iškovojo 6 vietą.

Kartu su Algimantu Šalna La
ke Placide gyvena ir jo žmona Ne
ringa, Kaune buvusi istorijos moky
toja, o čia dirbanti dantų gydytojo 
asistente. Su tėvais gyvena ir moko
si jų dukrelė Iveta ir sūnus Tautvy
das. Amerikiečiai mūsiškiu yra la
bai patenkinti ir neseniai pratęsė su 
juo sutartį.

Ed. Šulaitis
* * *

Rita Ramanauskaitė teikia 
daug vilčių olimpiniam medaliui. 
Luzanoje vykusiose leng. atletikos 
varžybose ieties metime laimėjo 
antrą vietą, nusviedusi ietį 65.40 m. 
Pirmą vietą laimėjo Steffi Nerius 
(Vokietija).

Arvis Pizikis dalyvauja “Tour 
de France” dviračių lenktynėse. Vi
suomet atskirus nuostolius užbaigia 
dešimtuoju.

Skaudūs prisiminimai. Po to, 
kai sovietai 1940 m. birželio 15 d. 
atskyrė Lietuvą nuo vakarų pasau
lio, prasidėjo sporto veiklos ir tra
dicijų naikinimas. Sporto klubai bu
vo uždaromi, buvo draudžiama dė
vėti buvusių klubų uniformas, spor
tinius ženklus ir taures įsakė ati
duoti metalo laužui. Šį naikinimą 
tęsė ir 1944 m. Visą Kūno kultūros 
rūmuose išlikusį turtą savanorių 
pagalba sudegino. A.S.

(iečių ir lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyks 1996 m. rug
sėjo 7 ir 8 d.d., Aldershot High 
School, 50 Fairwood Place, Bur
lington. Ont. Pirmenybes vykdo 
ŠALFASS lengvosios atletikos ko
mitetas, talkininkaujant Toronto 
“Aušros”. "Vyčio” ir Hamiltono 
"Kovo” klubams. Lietuvių pirmeny
bės išvedamos iš balt iečių.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, molerų, jaunių A (17-19 m.); 
jaunių ir mergaičių B (15-16 m.). C 
(13-14 m.). D (11-12 m.), E (9-10 
m.), F (žemiau 9 m.); vyrų ir mote
rų “Sub-masters” (35-39 m.) ir visų 
klasių "Masters” - (40-44 m.), (45- 
49) ir t.t. kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - pagal 
dalyvio amžių 1996 m. gruodžio 31 
d. "Sub-masters" ir “Masters” - pa
gal dalyvio amžių varžybų dieną. 
Dalyvių skaičius neapribotas visose 
klasėse.

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 7 d.. 1.30 v.p.p. Registracija 
- nuo 12 vai. Sekmadienį varžybų 
tąsa nuo 10 v. ryto. Dalyvių regist
racija - iki rugsėjo 4 d. imtinai šiuo 
adresu: Mrs. Irena Wilkinson, 
2783 Kinnerton Cresc., Mississau
ga. Ont. L5K 2B3. Tel. 90S 822- 
0302. Papildomi ryšiai: Algis Mali
nauskas. varžybų vadovas, 905 844- 
7694; Algirdas Bielskus 216 486- 
0889.

Smulkios informacijos prane
šamos visiems sporto klubams. 
Jiems nepriklausą dėl informacijų 
gali kreiptis į Ireną Wilkinson, Algį 
Malinauską, Algirdą Bielskų ar į 
bet kurį lietuvių sporto klubą.

Šių metų varžybos bus prave
damos platesne apimtimi. Atgaivi
nant ankstyvesnes tradicijas, šiais 
metais svečių teisėmis yra pakviesti 
dalyvauti ir vietiniai suomių, ukrai
niečių ir lenkų lengvaatlečiai. Daly
vavimas laisvas visiems lietuvių 
lengvaatlečiams. Klubai ir pavieniai 
lengvaatlečiai kviečiami šiose var
žybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS centro valdyba ir 
ŠALFASS lengvosios atletikos k-as

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

Kiti patarnavimai

Kanados įvykiai

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 EIMIUI RAMUI 

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

INSURANCE BROKERS LIMITEDCHOLKAN —--------------------------------------------------------------------
- I iį^i 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

(Atkelta iš 1-rao psl.) 
teisinęsi, kad jie pagarbos Ka
nados vėliavai su klevo lapu ne
pažeidė. Esą tai vėliavai ją ati
duoda kasdien du kartus, kai ji 
iškeliama ant stiebo ir nuo jo 
nuleidžiama. Ant popieriaus at
spausdintą vėliavėlę jie laiko tik 
žaisliuku. Negi ją žaisliuku laikė 
ir svečiai Haityje, pakviesti į 
Kanados dienos šimtas dvide
šimt devintąjį minėjimą?

Kanados imigracijos minis
terija 1995 m. įsileido 212.128 
pilnas teises gavusių ateivių. 
Ontario provincijoje įsikūrė 
115.600, Britų Kolumbijoje - 
44.311, Kvebeke - 26.582, Al
bertoje - 14.819. Statistika taip
gi liudija, kad pernai Kanados 
pilietybė buvo suteikta 222.951 
ateiviui. Net 17.109 naujieji Ka
nados piliečiai buvo ateiviai iš 
Hong Kongo.

Remiantis statistikos duo
menimis, šiemet Kanados gy
ventojų skaičius pasieks trisde
šimt milijonų rugpjūčio ir rug
sėjo mėnesį. Iš pernykščių atei
vių 82.000 įsikūrė metropolinia
me Toronte, tapusiame didžiau
siu miestu Kanadoje. Sparčiau
siai betgi visoje Kanadoje dabar 
auga automobilių gamybos cent
ras Ošava (Oshawa) Ontario

n-mr iuM.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

provincijoje. Pastarajame penk
metyje Ošavos gyventojų skai
čius padidėjo 11% iki 276. 233. 
Problemą ateityje Kanadai su
darys didėjantis amžiaus vidur
kis, 2000 m. pasieksiantis trisde
šimt septynerius metus.

Rasiniu požiūriu ryškiau
siai matomų mažumų skaičius 
iki 2016 m. padidės trigubai ir 
iškops iki 7,1 milijono. Tada di
džiausiai matomais taps du mi
lijonai kiniečių. Antroji vieta su 
1,3 milijono teks juodosios ra
sės atstovams, trečioji vieta su 
1,2 milijono - ateiviams iš Pietų 
Azijos, ketvirtoji su milijonu - 
iš Vakarų Azijos ir arabų kraš
tų. Tada vienas iš keturių gimu
sių vaikų jau turėtų būti ryškiai 
matomos rasinės mažumos at
stovas. V. Kst.

Skautų veikla
• “Romuvoj” po 33 metų di

džiajam pastatui ir virtuvei uždeng
tas naujas stogas, prijungtas ir pa
tikrintas vanduo bei elektra. Birže
lio 22-23 d.d. buvo surengta talka, į 
kurią suvažiavo 12 tėvų ir sk. vado
vų. Išvalyti ir aptaisyti nameliai, ap
tvarkytos pastovyklės ir ežerų pa
krantės, nupjauta žolė. Jūrų sk. pa
stovyklės pastatui įdėtos naujos du
rys su užraktais, atlikti kiti pataisy
mai. Pradėtos tvarkyti didžiojo pa
stato grindys. Dar daug darbų lau
kia savanoriškų rankų prieš stovyk
lą, kuri prasidės rugpjūčio 3 d. Kad 
viskas lengviau būtų atlikta, liepos 
20-21 d.d. rengiama antroji talka. 
Prašoma iš anksto ruoštis joje daly
vauti ir pagelbėti užbaigti numaty
tus darbus. Praeitos talkos daly
viams nuoširdi padėka, o ypatinga 
sesei N. Marijošienei už šeiminin
kavimą. Visus darbus planavo ir pa
ruošė rajono vadasj.ps. R. Sriubiškis.

• Nuoširdi padėka rėmėjui inž. 
R. Rusliui už daug naudingų elek
troninių daiktų padovanojimą “Ro
muvai”.

• Kanados lietuvių fondas pa
skyrė po $250 “Romuvai”, “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” tuntams. Nuo- 
širdus ačiū.

• Dar neužsiregistravę į “Ro
muvos” stovyklą prašomi skambinti 
v.sk. Ilonai Tarvydienei tel. 416 234
-1088. M.

Klivlando “Neringos” tunto prityrusios skautės po įžodžio. Iš k.: K.
Stankutė, V. Civinskaitė, L. Rukšėnaitė ir M. Mascinskaitė

Nuotr. V. Bacevičiaus

«is^ TED STANDUS
_______ š______

- 769-1616Maty ac. . _

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

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

1 metų.............
2 metų.............
3 metų.............
4 metų.............

.... 6.25%

.... 6.75%

.....7.25%

.... 7.50%
5 metų.............

(fixed rate)
.... 7.75%

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

Kredito kortelė
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 kokybė. 
TEL. 416 252-6741 
66 Mimico Avė. Torouto, Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

'SAMOGITIA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

ANTANAS 
GENYS

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 j 
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:
- IŠ TORONTO, MONTREALIO IR OTTAWOS - TIK $1,200.00,
- IŠ VANCOUVERIO, CALGARY IR EDMONTONO - TIK $1,350.00.

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

Per Paryžių - TIK 12 DOLERIŲ DAUGIAU!
Ieškantiems kelionių j kitus (ar per kitus) Europos miestus visomis Oro 
Linijomis - GALIMYBĖS NERIBOTOS.

Rekomenduojam skrydžius per AMSTERDAMĄ IR HELSINKĮ.

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.

ALGIS 
MEDELIS

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
SUNKIAUSIAS PRISIMINIMAS

Štai per žaliąsias pievas, per 
siūbuojančius javų laukus atskubėjo 
Gedulo diena - birželio 14. Man tai 
sunkiausias prisiminimas. Mat vai
kystėje buvo sužalota mano širdis, 
kai sovietiniai agentai pirmąją ma
no mokytoją įgrūdo į nešvarius gy
vulinius vagonus su jos vyru ir pu
santrų metų dukrele. Tai buvo nie
kuo nekalta mokytoja Sartienė nuo 
Novos krantų, kuri mus mokė skai
tyti, gerumo ir Tėvynės meilės.

V. Stelmokas, Garliava

AKADEMIJA DOTNUVOJE
Savo rašinėlyje bandžiau trum

pai papasakoti seno Dotnuvos dva
ro - dabar Akademijos istoriją, su
griovimus, kuriuos patyrė ši gyven
vietė okupacijų metais. Buvo su
griauta ne tik bažnyčia, tautos isto
rijos kelius žymintys paminklai, bet 
ir žmonių dvasia. Dabar ji bando 
keltis. Kiekvieno paminklo atstaty
mui reikėjo dvasios jėgų ir materia-, 
linių išteklių, kurių radome savyje. 
Mažos bažnytėlės atstatymui savų 
jėgų nepakaks. Prašome paremti 
mūsų kylančią dvasią.

Dr. A. Zimkuvienė, Dotnuva

DINGSTANTYS LAIŠKAI
“TŽ” buvo išspausdintas J. 

Paslausko, LR laikinojo reikalų pa
tikėtinio Kanadoje, paaiškinimas 
dėl laiškų dingimo Lietuvoje. Jau ir 
pernai buvo nusiskundžiama, kad 
laiškai masiškai yra valomi, kai tik 
jie sunčiami Kalėdų ar Velykų

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)

švenčių laikotarpiais. Bet tada dar 
buvo nesusigalvota kaltinti Kana
dos paštą. Buvo sakoma, kad Lietu
vos pašto tarnautojai nekalti, jeigu 
vandalai išplėšia pašto dėžutes 
žmonių gyvenamųjų namų laiptinė
se. Bet kur tada nueidavo paštas, 
jei ir laiptinėse nebuvo jokių išplė
šimų; kai bent šiek tiek sąžininges
nis paštininkas įmesdavo į laiptinių 
dėžutes jau patikrintus, kelis kartus 
perklijuotus apskurusius v,okus?

Dabar gi turime išklausyti nau
ją versiją: dingo maišai. Kanados 
paštas daro klaidų, kaip ir kiekvie
nos kitos valstybės paštas, tačiau 
čia žmonės, nesąžiningai atitekan
tieji savo darbą, yra stipriai bau
džiami. Jie nesuinteresuoti tikrinti 
korespondenciją ir juo labiau kaž
kur nudaigoti pašto maišus. Būtų 
daug geriau visiems, jei Lietuvos 
pašto viršininkas vietoje keistų pa
siaiškinimų, panaudotų savo ir kitų 
atsakingų tarnautojų energiją, nau
dingam šios problemos išsprendi
mui, o ne kokiems vis naujiems pa
siaiškinimams. Be to, mes savo pri
vačią korespondenciją siunčiame 
tais pačiais keliai, kaip ir įvairius 
mokėjimus ar straipsnius j Lietuvos 
laikraščių redakcijas. Bet ten viskas 
gana tvarkingai pristatoma. Kodėl, 
nesunku atsakyti: Lietuvos pašto 
tarnautojas žino, kad šiandien už 
prenumeratas mes mokame jau ne
be grynais pinigais! Na, o siųsti 
kiekvieną laišką registruotu paštu 
yra daugiau negu keistas dalykas. 
Juk yra žmonių, kurie rašo ne po 
vieną, o po kelis laiškus per savaitę 
giminėms ar draugams į tėvynę, to
dėl registruotiems laiškams reikia 
ne tik daug laiko, bet ir finansinių 
išteklių. Ir išvis - į kokį dar pasau
lyje laisvą, civilizuotą kraštą žmo
gus savo laiškus gali saugiau per
siųsti tik registruotu paštų?

Nijolė Bagdžiūnienė,
Montreal, Que.

Kanados valdžios kvietimu 1996 m. gegužės 17-24 d.d. Toronte lankėsi Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministeris dr. ANTANAS VINKUS (kairėje) ir Lietuvos seimo narys JULIUS BEINORTAS (trečias iš kairės). 
Nuotraukoje svečiai su Humber kolegijos vicedirektore KRISTINA GATAVECKIENE ir KLB krašto 
valdybos pirm. ALGIRDU VAIČIŪNU
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius 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.

Atėjo švelnesnės žurnalistikos 
laikas?

kandidatams daryti spaudimą, 
kad jie savo rinkimų vajuose ne
siimtų neigiamos politikos.

Dantų gydytoja
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 j g 530-1070

Paieškojimas
Ieško savo giminių Jokūbo 

Velžos dukra Danutė. Jie kilę iš 
Algirdavos kaimo, Naujamiesčio 
valsčiaus, Panevėžio apskr. Jei kas 
nors žinotų apie juos gyvus ar mi
rusius, prašyčiau pranešti: Danutei 
Baltienei, Margių 37-2, Panevėžys 
(5.307), Lithuania-Lietuva.

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.

RE^VIKK West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9

1996 m. gegužės 18 d. The 
Globe and Mail dienraštyje bu
vo aprašyta naujo pobūdžio ži
nių agentūra - “American News 
Service” (ANS). Jos būstinė yra 
Vermonto valstijoje, vadinama
me “Center for Living Demo
cracy”. Centro ir agentūros stei
gėjai yra Paul Martin Du Bois, 
kelių knygų autorius, buvęs ko- 
legijps viceprezidentas, ir Fran
ces Moore Lappe, parašiusi pla
čiai žinomą Diet for a Small Pla
net, kurioje išdėstė mitybos są
ryšį su aplinkosauga.

Abu yra demokratijos puo
selėtojai, prieš dvejus metus 
parašę knygą The Quickening of 
America, kurioje sukauptos gai
rės įvairiom problemom spręsti. 
Rengdami šį vadovą, autoriai 
stebėjosi, kad niekur nerašoma 
apie jų atskleistus įvykius ir nu
tarė naują, teigiamą žinių sklai
dą įvesti žurnalistikon, kuri šiais 
laikais pasižymi dideliu negaty
vumu. Su laiku bus matyti, ar 
tai yra nereali svajonė, ar itin 
reikalinga “prekė” šių dienų ži- 
niasklaidoje.

ANS agentūra teikia straips
nius ne išskirtinai apie konflik
tus, bet daugiau apie santarvės 
siekimą ir susiklausymą. Jeigu 
populiarioje žiniasklaidoje api
būdinami tikinčiųjų konservato
rių susikirtimai su pasauliečiais 
liberalais, arba narkomanijos

aukų istorijos, tai ANS skelbia 
žinias apie konfliktų sprendimą 
ir pergalės pavyzdžius kovoje su 
narkotikais.

Nors ANS agentūra pradė
jo veikti tik prieš keletą mėne
sių, yra atkreipusi žurnalistikos 
srities darbuotojų dėmesį. Pata
riamojoje agentūros taryboje 
dalyvauja spaudos žymūnai - 
kritikas Edwin Diamond, buvęs 
Time žurnalo redaktorius Jim 
Gaines, žurnalistikos žinovas 
Jay Rosen. ANS straipsnius pri
ima “Knight Ridder/Tribune” 
žinių agentūra. KRT redakto- 
riaus-vedėjo nuomone, ANS 
darbas yra prasmingas. Jo agen
tūra perduoda ANS straipsnius 
350-čiai laikraščių.

Tai nėra nerealaus optimiz
mo žurnalistika, bet sumaniai 
parašyti, pozityvūs straipsniai 
apie nusikaltimus, ekonomiką, 
švietimą, kuriuose pabrėžiami 
teigiami būdai spręsti įvairias 
problemas. Pavyzdžiui, neseniai 
buvo pranešta, kaip verslo va
dovai ir tikybinės organizacijos 
San Antonio mieste sudarė 
bendrą veiklos programą. Taip 
pat buvo aprašytas “Mediation 
Mobile” vienetas, kurio nariai 
važinėjo Klivlando rytiniuose 
rajonuose ir patarinėjo jauni
mui, kaip susikalbėti užuot ren
gus muštynes. Ročesteryje 
“Project Positive” tikslas buvo

Pasak P. M. Du Bois, ANS 
žinios yra apie iššūkius, apie 
darbą, apie pasisekimus ir pasi- 
mokymą iš nesėkmių, kitaip sa
kant žinios, kurios žmonėms 
naudingos. Ateinančiais metais 
ANS, nepelno orgailizacija, ku
rią finansuoja įvairūs fondai, 
mėgins pardavinėti žinias. Tada 
paaiškės, ar skaitytojams tikrai 
nusibodo populiarioji žurnalisti
ka, ar jau atėjo laikąs švelnesnio 
pobūdžio žiniasklaidai.

Vienos pernykštės apklau
sos duomenimis, tik 8% laikraš
čių, gaunančių ANS žinias, at
sakė visai nesidomintys, 26% 
naudojosi jų žiniomis ir gana di
delis nuošimtis rodė susidomėji
mą. Daugeliui redakcijų rūpi 
krintantis skaitytojų skaičius, 
bendras jų nusivylimas. Stengia
masi išgauti skaitytojų nuomo
nes ir atsiliepimus, o dažnas jų 
nusiskundimas būna, kad “sklei
džiamos tik blogos žinios”.

P. M. Du Bois ir F. M. Lap
pe tiki, kad jų agentūra nu
šviečia įvykius, kurie žada daug 
geresnę ateitį, negu galima ma
nyti skaitant populiariąją spau
dą. Skaitytojai patys parodys, ar 
jie ieško pusiausvyros žinia- 
sklaidoje. RSJ

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

Nemokamas namų įvertinimas

Pranešimas
AUDRA TRAVEL CORPORATION

nauju pavadinimu
ATC CRUISE WORLD,

Šiuo metu jau persikėlė j naujas 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).

Toronto Maironio mokyklos 1995-96 mokslo metų baigimo iškilmėje 
gegužės 31 d. kankliuoja aštuntojo skyriaus abiturientės. Joms padeda 
mokytojos D. RAD I KIENĖ (kairėje) ir Ž. JANELIŪNIENĖ

Nuotr. R. Puterio

Mokinė
Mokytoja: “Ir vėl, Elyte, pa

vėlavai į mokyklą”.
Mokinė: “Mamytė labai ilgai 

pusryčius virė”.
Mokytoja: “O ką gi tu valgei 

pusryčių?”
Mokinė: “Silkę su duona”.

Viltis
Šeimos galva, labai turtingas 

savininkas, guli mirties patale. 
Šalia esančiame kambaryje susi
rinko susirūpinę giminės. Prie iš 
ligonio kambario einančio dak
taro skubiai prieina vienas iš lau
kiančių giminių ir rūpestingu bal
su taria:

- Daktare, ar dar yra kokia 
viltis?

- Žiūrint, kas kokią viltį turi!

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.

2T7 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

jpTEVlSKES ŽIBURIAI
' THE. LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti "Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00) 

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

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

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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA I
■

Siunčiu prenumeratą.................dol., auką.................. dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius 

Telefonai - 416 864-2734 
1 800 387-1883 (toll free)

Įstaiga veikia nuo 1923 metų. 
Asmeniškai pataria apie 
“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

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

TORONTE
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

ĮĮĮdresher
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

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

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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 *

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
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'U! TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

- Anapilio parapijos klebonas 
kun. J. Staškus išvyksta atostogų 
nuo liepos 8 iki 29 dienos.

- Midlande lietuvių pamaldos 
šiais metais bus rugpjūčio 4, sek
madienį. Pamaldos bus pradeda
mos Kryžiaus keliais 2.30 v.p.p. 
Prašome Kryžiaus keliams rinktis 
prie lietuviškojo kryžiaus. Po Kry
žiaus kelių šventovėje 3 v.p.p. bus 
laikomos Mišios, kurių metu giedos 
mūsų parapijos choras, o pamokslą 
pasakys kun. Julius Sasnauskas, 
OFM.

- Kanados lietuvių kunigų vie
nybė išleido naują papildytą “Ma
žojo apeigyno” laidą. Tai praktiška 
bei naudinga knygelė kiekvienam 
lietuviui kunigui ir puiki dovana 
Lietuvos kunigams. Ją galima įsigy
ti Anapilio knygyne, o taipgi ir Pri
sikėlimo parapijoje. Kaina - $15.

- Mišios liepos 14, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Jadvygą Gabrė- 
nienę, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 10 v.r. už Čepų ir Kalpokų šei
mas.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, liepos 7 d. po

pietėje dalyvavo 155 asmenys.
- Svečių knygoje pasirašė Juo

zas Petkūnas iš Racine, WI, Stasė 
Veličko iš Vilniaus. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narys Valteris DreŠeris.

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

- Liepos 14. sekmadienį, įvyks 
LN vyrų būrelio ir “Atžalyno” ge
gužinė “Boyd Conservation” parke. 
Autobusas išvažiuos 12.30 v.p.p. 
nuo LN ir “Vilniaus” rūmų. Kelio
nė nemokama, bet prašoma užsire
gistruoti LN raštinėj tel. 416 532- 
3311.

- Toronto Lietuvių Namų po
ilsio stovykla rengiama pranciškonų 
vasarvietėje “Kretinga”, Wasagoje, 
rugpjūčio 10-18 d.d. Stovyklos už
baigimo gegužinė įvyks rugpjūčio 
17, šeštadienį, 7 v.v. Dėl informaci
jos ir registracijos prašome skam
binti Augustinui Sukauskui, tel. 416 
614-7739.

- “Lokio” svetainės lankytojai 
prašomi pasinaudoti pasiūlymų bei 
pageidavimų dėžute.

- Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvusoe arba siųsti ad
resu: Labdaros fondas. Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto Ont., M6P 1A6.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 - R. Bražukienė.

Anapilio muziejaus staty
bos vajui aukojo: $300 - F. V. 
Mockai, E. A. Zolpiai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - F. V. Mockai, R. 
Bražukienė.

Tikinčiosios Lietuvos šal
pai aukojo; $100 - R. Bražu
kienė.

“Vaiko tėviškės namams” 
Lietuvoje aukojo: $100 - F. V. 
Mockai.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 
416-979-8822 arba 1-800-267- 
1177. Palikti adresą su pašto 
kodu. Kuo daugiau bus užre
gistruota adresų, kuriems vė
luojasi laikraščio pristatymas, 
tuo bus atkreiptas didesnis 
dėmesys.

WASAGOJE išnuomojamas 3 mie
gamųjų vasarnamis atskiromis sa
vaitėmis liepos mėn. arti Gerojo 
Ganytojo lietuvių šventovės. Skam
binti Jonui tel. 416 654-5354.

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.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 47 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai” 
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. ... .... .“TZ leidėjai

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, liepos 7 

per visas Mišias pamokslus sakė 
svečias iš Romos, kun. Robertas 
Pukenis, priklausantis Panevėžio 
vyskupijai, šiuo metu Šv. Kazimiero 
kolegijoj siekiantis teologijos dak
tarato teisės srityje.

- Kelionei į Kanados kankinių 
šventovę Midlande, rugpjūčio 4 d. 
registruotis galima parapijos rašti
nėje. Autobusas išvyks 12 v. nuo 
Prisikėlimo parapijos ir grįš apie 7 
v.v. Kelionės kaina $17. Kanados 
lietuvių katalikų centro rengiama 
maldininkų kelionė šiais metais turi 
tikslą paminėti lietuvių kančias, 
pergyventas per ilgus priespaudos 
metus. Mišios bus 3 v.p.p., pamoks
lą sakys kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Prieš Mišias bus einami kry
žiaus keliai. Nepalankiam orui 
esant, bus kalbamas rožinis švento
vėje.

- Pranciškonų stovyklavietėj 
“Kretinga”, Wasagoje, stovyklų 
metu Mišios sekmadieniais laiko
mos 11 v.r. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami jose dalyvauti.

- Parapijos raštinėje galima įsi
gyti Lietuvos katalikų TV sukurtų 
filmų: “Kryžiaus kalnas” ir “Popie
žius Jonas Paulius II Lietuvoje”.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino mūsų parapijos kongregacijos 
Mišios ir susirinkimas vyks šį ket
virtadienį, K) v.r.

- Stovykla lietuviškai kalban
tiems vaikams prasidėjo liepos 7 d. 
ir tęsis iki liepos 20 d. Didysis 
laužas, į kurį kviečiami visi, vyks 
liepos 13 d., 7.30 v.v. Antroji sto
vykla lietuvių kilmės lietuviškai ne
kalbantiems vaikams vyks nuo lie
pos 21 iki rugpjūčio 3 d.

- Mišios sekmadienį, liepos 14: 
8.15 už a.a. Mariją ir Tadą Nor
mantus; 9.15 už a.a. Jolandą Salie- 
nę, 10.15 - už a.a. Bronių Genčių, 
a.a. Agotą ir Juozą Vainus, a.a. 
Elzbietą Murauskienę; 11.30 už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas Anapilyje per “Young 
Canada Works” valdžios pro
gramą, gali įdarbinti šiuo metu 
Kanados universitete studijuo- 
jantį-čią studentą-ę pilnalai- 
kiam katalogavimo darbui lie
pos ir rugpjūčio mėn. Atlygi
nimas - $11 valandai. Ieškoma 
asmens, laisvai rašančio lietuvių 
bei anglų kalbomis, mokančio 
savarankiškai dirbti, pateikian
čio patikimas rekomendacijas ir 
pažįstančio Kanados lietuvių 
veiklą. Skambinti 905 566-8755 
(palikti įrašą). Inf.

Anglų kalbos pedagogikos 
programos “Canadian-Baltic 
Educator Partnership Project” 
vyksta Skuodo vidurinėje mo
kykloje liepos 3-21 d.d. Anglų 
kalbos mokytojų apmokymo 
trečiąją sesiją vykdyti išvyko 
programos koordinatorė Vida 
Juozaitytė, Aušra Baršauskienė, 
Aušra Karkienė, Vida Yčaitė, 
Aldona Aušrotaitė (visos iš On
tario), Vida Petrašiūnaitė iš 
Britų Kolumbijos ir Elvyra Cel- 
torius-Mikalajūnaitė iš Kvebeko.

Metodikos programoje da
lyvauja 120 lietuvių mokytojų iš 
Mažeikių, Plungės, Kretingos, 
Naujosios Akmenės ir Skuodo. 
Kanados grupei talkininkauja 8 
anglų kalbos specialistai-ės. Pro
jektui vadovauja Skuodo švieti
mo skyriaus inspektorė Bronė 
Rušinskienė, kurso vykdyme 
talkininkauja pedagogikos sky
riaus vedėja Regina Klepačienė 
ir jos padėjėja Audronė Opuls- 
kytė.

Kanados mokytojos-dalyvės 
reiškia padėką “Paramos” ir Pri
sikėlimo parapijos kredito ko
operatyvams už suteiktą finansi
nę paramą ir medžiagas, o Ka
nados lietuvių bendruomenei už 
paramą perkant kurso daly
viams anglų kalbos žodynus.

Ši sesija yra paskutinė trijų 
dalių programos, kuri vyko per
nai Kaune, o prieš dvejus metus 
Šiauliuose. Estijos ir Latvijos iš
eivijos pedagogai taipgi dalyva
vo šiame projekte, kurį finan
siškai parėmė Kanados tarptau
tinės plėtros agentūra (Cana
dian International Develop
ment Agency). Inf.

BANGA RENOVATIONS, namu re
monto bei pataisymu 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, 

(tel. 416 760-7181.

Toronto gintarietės, dalyvavusios X-toje tautinių šokių šventėje Čikagoje 1996 m. liepos 6 d.
Nuotr. J. Tamulaičio

“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.

Koncertai Toronto rotušės 
aikštėje pradedami liepos 10 d., 
trečiadienį, 12 vai. - 2 v.p.p. To
mis dienomis ir tuo pačiu laiku 
jie tęsis iki spalio 2 d. Numatyta 
labai įvairi programa. Įėjimas 
visiems nemokamas. Daugiau 
informacijų teikia T. Johnson, 
tel. 416 392-7806.

Olando meno istoriko Wim 
van der Beek knygos “Sabelis 
Symphony” pristatymas ir Hui- 
bert Sabelis meno darbų paroda 
įvyks liepos 16 d., 7 v.v. “The 
Gallery” patalpose, Neilson 
Park Creative Centre, 56 Neil
son Dr., Etobicoke, Ont. Paro
dą atidarys Olandijos konsulas 
P. Schellekens. Bus meninė 
programa. Paroda tęsis iki lie
pos 29 d. Galerijos lankymo 
valandos nuo antradienio iki 
penktadienio 12-4 v.p.p. Šešta
dieniais ir sekmadieniais 12-4 
v.p.p. (tik ši paroda). Galerijos 
tel. 416 622-5294. Inf.

Kauno miesto muzikos an
samblis “Ainiai” liepos 19 d. 
atvyksta koncertuoti į JAV. Jis 
yra koncertavęs Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje, Norvegi
joje. Kanadoje koncertas numa
tomas Wasagoje rugpjūčio 4, 
sekmadienį, o Toronto Lietuvių 
Namuose - rugpjūčio 6, antra
dienį. “Ainių” repertuaras su
darytas pagal lietuvišką liaudies 
muziką, mitologiją bei šiuolai
kinių lietuvių kompozitorių kū
rybą. Inf.

Tėvynės sąjungos Toronto 
židinys liepos 21, sekmadienį 
Wasagoje (Springhurst Beach) 
rengia gegužinę, kuri įvyks po 
10 v.r. Mišių parkelyje už Ge
rojo Ganytojo koplyčios.

Parašas po nuotrauka “TŽ” 
1996 m. 27 nr. antrame pusla
pyje turėjo būti šis: Naujas da
lykas Lietuvoje - moksleivių 
Mišios. Nuotraukoje - Kazlų 
Rūdos klebonas kun. TADAS 
VALLIANAS atnašauja pirmą
sias moksleivių Mišias.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
ramaus būdo 3 metų amžiaus šu
nelį St. Catharines, Ont. nuo liepos 
27 d., trijų savaičių laikotarpiui. 
Skambinti tel. 905 937-2659.

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).

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

Toronto Lietuvių Namų ir “Atžalyno” 

GEGUŽINE
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”*

Dešimtąją! tautinių šokių 
šventei, įvykusiai Čikagoje pra
eitą savaitgalį, liepos 5-6-7 d.d., 
Kanados lietuviams atstovavo 
Toronto “Gintaras” ir “Atžaly
nas”, Flamiltono “Gyvataras” 
bei Londono, Ont. tautinių šo
kių grupė. Dauguma šokėjų ir 
vadovų grįžo praeitą sekmadie
nį ir pasidalino įspūdžiais apie 
šį didžiulį renginį. Iš viso šven
tėje šoko apie 2000 šokėjų iš 
Šiaurės bei Pietų Amerikos 
valstybių ir Lietuvos. Žiūrovų 
buvo mažiau negu praeitose 
tautinių šokių šventėse. (Plates
ni aprašymai kt. nr.).

Kanados tautos fondui Va
sario 16 proga aukojo: $200 - 
P. Markuškis; $100 - B. Sergan
tis, P. Vilutis, J. Kliorikaitis, D. 
B. Vaidila, St. Urbantas, B. 
Laučys, V. Bireta, L. Balsienė; 
$75 - J. Riauba; $50 -Pr. Basys, 
J. B. Vaidotai, A. Z. Stančikai, 
P. M. Krilavičiai, V. Daugėla- 
vičius, V. D. Bigauskas; $30 - J. 
Kirvaitis; $25 - J. Z. Didžbalis, 
J. Gudavičius, B. Saplys, K. P. 
Budrevičius, A. Zalagėnas, A. 
Kantvydas, J. Lelis; $20 - H. 
Sukauskas, J. V. Arštikaičiai, J. 
Dabrowski, V. Butkys, M. Za
bulionis, V. M. Vaitkevičius, J. 
Krasauskas; $10 - L. Stulgins- 
kas, A. Petryla; $5 - B. Stun
džia, A. Artičkonis. Visiems au
kotojams dėkoja

Kanados tautos fondo valdyba

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

CANDLELIGHT CATERING

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

PICK YOUR OWN
& READY PICKED

STRAWBERRIES
Wlilttamorc’s

wwjf M Berry Fann
Located on Steeles Ave.

6 km. East of Markham Rd. (Hwy. 48)

Phone: (905) 294-3275

Sveikatos ministerija per
spėja, kad visas importuotas 
uogas ir vaisius reikia gerai nu
plauti prieš valgant, nes Onta
rio provincijoje “cyclospora” 
bacilomis jau užsikrėtė 63 as
menys, galbūt dar 35 yra užsi
krėtę, daugiausia Toronte. Už
krėtimo simptomai - viduriavi
mas, nuovargis, pilve skausmai, 
apetito praradimas - gali užsi
likti 9-43 dienas. Taip pat pra
nešama, kad būtina gerai nusi
plauti rankas ir visus įrankius 
ruošiant šviežią žuvį. Nuo įbrė
žimų odon gali patekti “strepto
cocci iniae” bacilos ir sukelti 
odos uždegimą. Inf.

“Panevėžio balsas” 1996 m. 
birželio 15 d. laidoje, pirmame 
puslapyje tarp keturių reikš
mingų iliustracijų išspausdino 
G. Rinkūnienės straipsnį “Ber
čiūnų kalvarijose prisiminta 
Kristaus ir žmonių kančia”. 
Rašoma, kad jau antri metai į 
Berčiūnų šilą renkasi kaimų ir 
miesto gyventojai paminėti 
tautžudytės tragedijos. Nauja
miesčio klebonas kun. R. Gu
delis priminė, kad 1941 m., tre
miant žmones į Sibirą, čia buvo 
statoma šventovė. Ji būvusi vie
nas pirmųjų paminklų tautos 
kančiai. Dabar iš jos vėl belikę 
pamatai. Tačiau iškyla skulp
toriaus A. Kmieliausko iškaltas 
“Kristaus Prisikėlimas”. Seimo 
narys Julius Beinortas prisiėmė 
atsakomybę, kad jau ketveri 
metai einama ne tuo keliu. Ki
tos valstybės įstatymais jau at
skiria aukas nuo budelių, mes 
betgi dar painiojamės. inf.

Aukojo “T. žiburiams”
$40 - A. Zebertavičius, G. Pa

lūpis; $26 - K. Bubelis; $25 - B. 
Stonkus; $20 - R. Dunphy, M. Ge
lažius; $10 - A. Leiberis, L. Ragas, 
G. Janušonis, L Vaitkūnas; $5 - B. 
Zeikus, J. Kregždė; $4 - S. Andru- 
lienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - J. Povilauskas, A. Leibe

ris, K. Mačiulis, P. Rašimas, P. 
Tunkūnas, B. Underys, V. Šniuolis, 
Z. Pajaujis, P. Norvilas, L. Klimas, 
A. Liutkus, A. Vaivada, dr. B. Gir
nius, Z. V. Gualda, A. Kernius, J. 
Kiaulėnas, I. Pavilonis, A. Bugailiš- 
kis, L Stanius, D. Ivaška, M. Gela
žius, B. Gudinskas, B. Lukas, E. 
Lukavičius, K. Tylius, R. Styra, M. 
Remienė, J. Asipavičius, J. Paran
sevičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$60 - L Dunčia, J. Prasauskas. 

A. Zebertavičius, G. Palūpis, V. 
Pošius.

Garbės prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė: K. Grunys, A. Mi- 
čiūnas.

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

VYRIŠKIUI, kuris norėtų ramiai ir 
gražiai gyventi, yra išnuomojamas 
kambarys. Skambinti tel. 416 252- 
3009.

Kun. Juozo Aranausko, SJ, 80 
metų amžiaus sukakties minėjimas, 
įvykęs birželio 30 d., prasidėjo Auš
ros Vartų šventovėje iškilmingomis 
Mišiomis. Jas atnašavo pats sukak
tuvininkas, asistuojamas lietuvių jė
zuitų Amerikoje provincinio kun. 
Antano Saulaičių, SJ, ir kun. J. 
Lipski. Pamokslą pasakė kun. A. 
Saulaitis. Mišių metu giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas muz. 
Aleksandro Stankevičiaus, bei so
listai - Gina Čapkauskienė ir An
tanas Keblys. Vargonais pritarė 
muz. Mme M. Roch. Koordina
torius - Antanas Mickus.

Po pamaldų į gražiai papuoštą 
salę susirinko arti dviejų šimtų jubi
liato gerbėjų. Susėdus visiems prie 
stalų, šio renginio pravedėja Aldo
na Vaičekauskienė trumpai ir 
sklandžiai nusakė kun. J. Aranaus
ko žymesnes gyvenimo datas ir pa
kvietė sol. G. Čapkauskienę atlikti 
keletą dainų. Ji pasirodė su trimis 
liksmomis dainomis, pianinu prita
riant A. Stankevičiui.

Ilgą eilę sveikinimų pradėjo 
pati pranešėja, sveikindama Jūros 
šaulių kuopos “Neringa” vardu. Ši 
kuopa ir paruošė visą šios dienos 
minėjimą. Po to sveikino dr. Petras 
Lukoševičius iš Toronto ir įteikė 
sukaktuvininkui Kanados lietuvių 
katalikų centro laišką. Aušros Var
tų parapijos komiteto vardu svei
kino pirm. Albertas Jonelis. KLB 
Montrealio apylinkės valdybos 
pirm. Arūnas Staškevičius. Taip pat 
sveikino Putnamo seselių provin- 
ciolė seselė Paulė, kun. A. Sau
laitis, KLKM dr-jos Montrealio 
skyriaus pirm. Genovaitė Kudžmie- 
nė, Šv. Onos draugijos vardu - Ma

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija 

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

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 noĮparelgoja apsidrausti.

Įvairios žinios
“Tremtinys”, Lietuvos poli

tinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos savaitraštis, nr. 22 (211) 
persispausdino dalį “TŽ” nr. 22 
vedamojo, kuriame palyginami 
nacių ir komunistų įvykdyti nu
sikaltimai. Taipgi ir “Lietuvos 
rytas” birželio 10 d. laidoje ci
tuoja to vedamojo ištrauką, pa
vadintą “Neatsakytieji klausi
mai”.

Tautinė vasaros stovykla 
“Ramuva 96” įvyks rugpjūčio 5- 
11 d.d. prie Šeduvos, kurios 
apylinkėje nemažai istorinių ir 
kultūrinių tradicijų. Stovyklau
tojai klausys paskaitų, lankys 
žymesnes apylinkės vietas, da
lyvaus derliaus šventėje ir vaka
ronėse. Stovyklos centras - 
Raudondvario dvaras, kuriame 
bus gyvenama (5 Lt už parą). 
Leidžiama statyti palapines. In
formaciją teikia Radviliškyje E. 
Pranscevičius (kodas 8.292;- 
53211), Vilniuje, J. Trinkūnas 
8-22 n.262966 arba T. Šidiškis 
8-22 n.221040.

Lietuvos seimo opozicijos 
atstovė spaudai Rasa Rastaus- 
kienė išsiuntinėjo 1996 m. bir
želio 19 d. datuotą pranešimą 
apie Tėvynės s-gos pirmininko 
V. Landsbergio išplatintą seime 
pareiškimą, kuriame tarp kitko 
sakoma, kad “kai generolas A. 
Lebedis sudarė sąjungą ir su B. 
Jelcinu (...) svarstyklės pakrypo 
į koreguojamos B. Jelcino poli
tikos pusę, kuri (...) laikėsi 
bendradarbiavimo su Vakarais 
(...). Todėl ir Lietuvai Jelcino 
politika būtų priimtinesnė”. 
Geru ženklu V. Landsbergis 
pavadino ir JAV Respublikonų 
partijos rezoliuciją, pritariančią 
mūsų įsijungimui į ŠAS (NA
TO).'

e Jeigu įsitikintume, kad 
ant medžių auga pinigai, pusė 
visų mergaičių, kurias aš pa
žįstu, tuoktųsi su beždžionė
mis. (D. Lilly). 

ry Vaupshienė, Žvejotojų-medžio- 
tojų draugijos “Nida” - Edis Vaiče
kauskas, skautų - Romas Otto, 
Aušros Vartų parapijos choro - Al
dona Morkūnienė ir “Rūtos” klubo 
- Bronius Staškevičius. Šaulių cent
ro valdybos išeivijoje, LK Mindau
go šaulių kuopos ir “Nepriklauso
mos Lietuvos” darbuotojų vardu 
sveikino Juozas Šauliulis. Dar buvo 
pranešta, kad gauti sveikinimai iš 
Lietuvos telefonu kun. Petro Ba
niulio ir telefaksu Reginos ir Juozo 
Piečaičių šeimos. Raštu sveikino 
kun. Paulius Mališka iš Brazilijos, 
kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas iš 
Otavos, Emilija ir Juozas Paunks
niai, dalyvaują išvykoje į Lietuvą. 
Buvo perskaityta eilė sveikinimų iš 
parapijiečių, kurie dėl įvairių prie
žasčių negalėjo dalyvauti. Kai kurie 
sveikintojai įteikė ir dovanėlių. Visi 
kalbėjo taupiai, todėl nespėjo nusi
bosti. Užbaigiamąjį padėkos žodį 
tarė pats kun. J. Aranauskas.

Kun. A. Saulaičiui, SJ, palai
minus dalyvius ir valgius, prasidėjo 
puikios vaišės, paruoštos Edžio 
Vaičekausko su talkininkais. Kun. 
J. Aranauskui visi sugiedojo "Il
giausių metų”. Svečių matėsi iš Lie
tuvos, JAV-bių ir Kanados įvairių 
vietovių - Vankuverio. Otavos, To
ronto ir kitur.

A.a. Klemensas Janušas mirė 
birželio 23 d. Palaidotas birželio 28 
d. Notre Daine dės Neiges kapinė
se. Liko duktė, sūnus, vaikaičiai ir 
daug giminių.

A.a. Magdalena Kasperavičie
nė, 78 m. amžiaus, mirė birželio 28 
d. Iš Aušros Vartų šventovės palai
dota liepos 2 d. Liūdi vyras ir ar
timieji. B.S.

Nijolė Sadūnaitė, ta “gyvoji 
tautos legenda” šiandien tar
tum primiršta. Taip rašo sa
vaitraštis “Šeimininkė”. Jolanta 
Vazbutaitė pokalbį su ja pava
dino “Nijolė nepavargo gyven
ti” (1996 m. vasario 14 d. laida). 
Iš jo aiškėja, kad Nijolė šiuo 
metu gyvenanti su vienuole se
serimi IJronyte nedideliame bu
telyje Vilniaus centre. Į klau
simą, iš kur ta stiprybė, Nijolė 
atsako, kad paslaptis paprasta: 
meilė žmonėms ir Dievui. 
“Dievą mylime per žmones. Bū
dama pensijoje, turiu daug lai
ko ir lankau vargšus”. Toliau ji 
dėsto: kai buvome prispausti, 
turėjom daugiau vilties ir tikė
jimo. Žmogus turi būti laisvės 
vertas. Okupacija atpratinusi 
nuo atsakomybės. Ne dėl tokios 
Lietuvos kovojusi. Šiandien val
džia tų pačių. A. Brazauskas 
buvo pirmasis LKP sekretorius, 
“kai KGB vyrai mane stipriai 
sumušė”. Dievo siųsti išbandy
mai vieną kartą pasibaigs. Į po
litiką nesikišanti. Žmogaus tei
sių gynimas - tai artimo meilė, 
ne politika. Jei liūdna, “padaryk 
ką nors gero kitam”.

Atsakydama į anketą (“Vei
das” 1996. II. 10), Nijolė sako, 
kad “atsimetimas nuo komuniz
mo reikalauja asmeninės au
kos”. Neokomunizmo doktrinos 
skirtos amžinam komunistinės 
nomenklatūros viešpatavimui. 
Laisvės šaukliu ir toliau pasi
liekąs V. Landsbergis. Apie lie
tuvių kultūros aukso amžių so
vietmečiu gali kalbėti tik Mask
vos tarnai. Ekonomiją gali iš
gelbėti pagalba doriems žem
dirbiams bei verslininkams. 
Tarp dešiniųjų ir kairiųjų nie
kada nebus nieko bendro, ne
bent kairieji darytų nuoširdžią 
atgailą darbais. Valdžia turėtų 
vadovautis 10-timi Dievo įsaky
mų. Jei vyriausybė bus teisinga, 
neliks nei mafijos, nei korupci
jos. Lietuvą išgelbės tik idea
listai. Kas atrodo žmogui neį
manoma “Dievui įmanoma”. Inf.
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