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Šalpa ir savišalpa
Nėra nei tokių laikotarpių, nei tokių valstybių, nei 

visuomenės sanklodų, kai jau nebereikėtų nieko šelpti. Ir 
turtingiausiuose kraštuose renkamos aukos, telkiamos lė
šos paremti silpniesiems ar mažiau pasiturintiems.

I
ŠEIVIJA nuo pat pirmųjų iš Lietuvos į Vakarus pasi
traukimo dienų buvo šelpiama. Ir sunkiausiomis ne
nutrūkstamų bombardavimų, karo pralaimėjimo bei 
didelės sumaišties sąlygomis vokiečių organizuotumas pa

bėgėliams teikė minimalią globą bei paramą. Po karo be
namiais ėmė rūpintis okupacinės įstaigos, o iš Šiaurės 
Amerikos, daugiausia iš JAV, Vokietijon plaukė įvairi 
šalpa jau iš tam reikalui suorganizuotų institucijų, kaip ži
nomasis BALF’as ar Amerikos katalikų organizacija 
NCWC, daug pagelbėjusi išeiviams persikelti į JAV-bes ir 
jose įsikurti. Kanadoje veikė įsisteigusios lietuvių šalpos 
grupės, kaip pvz. Toronte žinoma senesniųjų ateivių va
dovaujama “Daina” bei kitos. Netrūko ir pavienių gera
darių, šiandien gal nebežinomų ir primirštų žmonių, ku
rie reiškėsi šalpos darbuose. Pokariniai išeiviai, per keletą 
metų išsiskirstę po laisvąjį pasaulį ir vėliau patys ekono
miškai sustiprėję, jautriai atsiliepė į visus šalpos užmojus 
- steigė finansines institucijas, pajėgias remti lietuviškąją 
veiklą, šelpti paramos reikalingus veiksnius bei atskirus 
projektus užjūriuose, ypač visais būdais ir kanalais Lietu
vą plačiausiąja prasme. Tie užmojai, gal tik jau kiek per
tvarkyti ir pritaikyti naujiems poreikiams, gana plačiu 
mastu ir organizuotai vykdomi toliau. Gilią šalpos darbų 
vagą varo savų parapijų labdaros sekcijos, stambesnėmis 
aukomis reiškiasi jau ne vienas geradaris, dažnai siaurin
damas asmeninę naudą, kad galėtų paremti nesvarbu kur 
gyvenančius ir pagalbos reikalingus tėvynainius. Ne pa
slaptis, kad šitokią geradarystę kai kada jau bando išnau
doti nesąžiningi apsimetėliai, netiesioginiu būdu kenkian
tys ir tiems, kuriuos reikėtų remti.

K
ALBANT apie išeivijos išlikimą ir jos stiprinimą, 
sutariant dėl čia užaugusios kartos įsitvirtinimo 
lietuviškose grandyse, šalia visų kitų gražių užmo
jų, planų bei skleidžiamų minčių, neturėtų būti pamiršta

mos nė bazės, kuriomis jaunimas naudojasi ir be kurių 
šiandien jau būtų sunku įsivaizduoti artimesnį ir glaudes
nį priaugančių kartų bendravimą, ypač vasaros atostogų 
metu. Tai stovyklavietės - nuosavos ir visus telkiančios, 
per daugelį metų jau ir senstančios, reikalingos taisymų ir 
nuolatinės priežiūros. Jomis rūpinasi atskiros organizaci
jos bei parapijos. Remia pavieniai asmenys, daugiausia 
tie, kurių vaikai jomis naudojasi. Tai normalu. Bet sto
vyklos, kaip reikšmingi lietuvybės išlaikymo veiksniai, at
rodo, turėtų susilaukti ir platesnio bendrinio dėmesio, 
virstančio konkrečia parama. Tiesa, finansinės instituci
jos, kai į jas laiku kreipiamasi, kasmet skiria lėšų organi
zacijoms, sambūriams bei kitiems lietuvybę palaikantiems 
vienetams. Tačiau poreikių atžvilgiu tai tik simbolinė pa
rama. Naudingas gal būtų bendruomeninis žvilgsnis. Gal 
vertėtų praplėsti veikiančias švietimo komisijas į jas įtrau
kiant specialius asmenis, kurie ieškoti) būdų kaip remti 
savas stovyklavietes. Kanadoje turime pranciškonų “Kre
tingą”, skautų “Romuvą”, montrealiečių “Baltiją”. JAV- 
bėse sėkmingai veikia plačiai žinoma seselių tvarkoma 
“Neringa”, visiems prieinama “Dainava”, Čikagos skautų 
“Rakas” ir Kalifornijoje “Rambynas”. Tai svarbūs ir labai 
remtini jaunimo veiklos taškai. Remiant tolimus savuo
sius, reikėtų nepamiršti nė artimųjų, čia pat esančių. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanada tarp Castro ir JAV
JAV senate priimtas Helms- 

Burton įstatymas vėl atnaujino 
įtampą tarp JAV ir Kanados dėl 
jos tęsiamos prekybos su F. 
Castro. Ją vis dar nutraukusi 
JAV vyriausybė prekybą su F. 
Castro yra uždraudusi ir ameri
kiečių firmoms Kanadoje bei ki
tose užsienio šalyse. Šiuo metu 
pirmas' viešas grasinimas buvo 
paskelbtas “Sherritt Internatio
nal Corp.” bendrovei. Ji, turinti 
nikelio ir kobaltu vadinamo 
sunkiojo metalo kasyklas Kubo
je, laikoma kanadiška. Tačiau 
iki Kubos revoliucijos veikė 
amerikietišku kapitalu ir buvo 
nusavinta F. Castro režimo. 
Naujasis Helms-Burton įstaty
mas jau pranešė šios bendrovės 
vadovams, kad jie dėl nelegalios 
prekybos su Kuba dabar nebus 
įsileidžiami į JAV. Esą ten ne
galės lankytis net ir jų šeimų 
nariai.

Dabar Kanados užsienio 
reikalų ministeris Lloyd Ax- 
worthy turės išspręsti sunkų 
klausimą, kam iš tikrųjų pri
klauso ta kasyklų bendrovė - 
Kanadai, Kubai, ar JAV. Šiuo 
klausimu, atrodo, turės pasisa
kyti ir JAV prez. B. Clinton. 
Oficialiai vis dar skelbiama, kad 
Kuboje tebėra 5.911 darbovie
čių su amerikiečių kapitalu pa

liktų bendrovių. Esą jų bendras 
kapitalas siekia porą bilijonų 
dolerių.

Trijų karo nusikaltimais 
kaltintų kanadiečių bylas dėl 
teisingumo pažeidimų buvo su
stabdęs teisėjas Bud Cullen. Tie 
teisiamieji buvo Johann Dueck, 
septyniasdešimt šešerių metų iš 
St. Catharines, Helmut Ober- 
lander, septyniasdešimt viene- 
rių iš Waterloo, Erich Tobiass, 
aštuoniasdešimt ketvertų iš To
ronto. Šį kartą jie buvo tik kalti
nami darbo vokiečiams nuslėpi
mu įvažiavimo Kanadon metu. 
Buvo norėta iš tų trijų vokiečių 
tik atimti pilietybes ir ištremti 
Vokietijon. Mat dabar Kanado
je jau neįmanoma laimėti su žu
dynėmis susietų bylų dėl patiki
mų atmintį turinčių liudininkų 
stokos.

Bylos buvo nutrauktos, kai 
federacinio teismo vyriausias 
žydų kilmės teisėjas Julius Isaac 
ir generalinio prokuroro pava
duotojas Ted Thompson buvo 
susitikę išsiaiškinti, kodėl teisė
jas James Jerome taip ilgai už
delsia bylos vykdymą. Apie šį 
pasitarimą sužinojo teisėjas Bud 
Cullen. Pasak jo, Kanados fede
racinio teismo vyr. teisėjas J. 
Isaac neturėjo teisės viešam po-

(Nukclta į 9-tą psl.)

Transatlantinių lakūnų STEPONO DARIAUS ir STASIO GIRĖNO kapas bei paminklas Kauno kapinėse. 
Jiedu žuvo nepasiekę Lietuvos Soldino-Mylisborzo miške 1933 m. liepos 17 d. Nuotr. G. Kurpio

Tautiniai šokiai išeivijoje ir Lietuvoje
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako Lietuvoje pasižymėjusi tautinių šokių švenčių meno 

vadovė ir šokių kūrėja Laima Kisielienė, viešėjusi Toronte ir talkinusi “Gintaro” sambūriui
- Pradėkime nuo biografinių 

bruožų. Kokiais keliais atėjote į 
šokio sritį?

- Gimiau tremtyje, Kazach
stane. 1959 m. grįžau su tėvais į 
Lietuvą. 1972 m. baigiau Klai
pėdos konservatorijos choreo
grafijos fakultetą ir įsigijau ba- 
letmeisterės-pedagogės specia
lybę. Ilgą laiką dirbau Liaudies 
kultūros centre. Nuo 1975 m. - 
visų švenčių baletmeisterė ir 
asistentė. 1994 m. - Pasaulio 
lietuvių dainų šventės ir šokių 
dienos vyriausioji baletmeisterė, 
scenarijaus autorė. Būsimos 1998 
m. Dainų šventės šokių dienos 
vyriausioji baletmeisterė.

Gyvenu Vilniuje. Turiu dvi 
dukras - Jurgą ir Godą. Dėstau 
Vilniaus konservatorijoje, turiu 
privačią vaikų šokių studiją 
“Boružėlė” ir tautinių šokių 
grupę “Kupole”.

- Kaip susipažinote su išei
vijos tautinių šokių vadovais bei 
šokėjais?

- 1992 m., ruošiantis Pasau
lio lietuvių dainų šventei, į Lie
tuvą atvyko D. Viskontienė ir 
R. Karasiejienė, su kuria kartu 
toje šventėje turėjome dirbti. 
Taip bendradarbiavimas pama
žu perėjo į draugystę.

1993 m. buvau pakviesta į 
tautinių šokių kursus Dainavo
je (JAV) supažindinti su busi
mosios 1994 m. šokių šventės 
repertuaru. Ta proga trumpai 
paviešėjau Toronte ir turėjau 
galimybę šiek tiek padirbti su 
“Gintaro” grupe, kuriai pajutau 
ypatingą simpatiją. Grupės 40- 
mečio proga padovanojau spe
cialiai jiems sukurtą šokį “Ma
no protėvių žemė” (J. Baltra
miejūnaitės muzika, B. Braz
džionio žodžiai), kuris ir tapo 
paskata naujai programai su
kurti. “Gintaro” ansamblis pa
ruošė projektą, kurį pristatė 
“Ontario Arts Council” ir gavo 
paramą. Atsirado puiki galimy
bė išbandyti išeivijos scenoje iki 
šiol nematytus choreografinius 
kūrinius, sujungtus į vieną visu
mą ir paruošti teminį koncertą.

- Kaip pavyko Toronto gin- 
tariečiams įveikti nelengvas nau
joves?

- 1995 m. rudenį su R. Ka- 
rasiejiene pradėjome ruošti 
naujus šokius, o man išvykus vi
sas paruošimo krūvis užgriuvo 
ant šokėjų ir vadovės pečių. Aš, 
atvažiavusi tik pavasarį, galėjau 
padaryti tik nežymius pagražini
mus - viskas buvo paruošta!

Manau, kad “Gintaras” 
įveikė labai didelį uždavinį: visų 
pirma, per trumpą laiką (vieną 
šokimo sezoną) paruošė visiškai 
naują programą; antra - šokių 
leksika ir choreogorafija bei 
muzika šokėjams buvo labai ne
įprasta ir reikalavo ypatingų pa
stangų, šokio technikos tobulu
mo; trečia - šioje programoje

LAIMA POŠKAITĖ- 
KISIELIENĖ

šokis nebuvo vien pramoginis, 
teikiantis džiaugsmą, jis turėjo 
didelį emocinį krūvį, siekiantį 
sužadinti kitų jausmus, mintis, 
atverti ir savo sielą; ketvirta - 
grupei šis sezonas nepasibaigė 
ataskaitiniu koncertu - po jo 
grupės laukė visa Dešimtosios 
tautinių šokių šventės Čikagoje 
repertuaro ruoša. Stebiuosi va
dovės R. Karasiejienės reiklu
mu, sveika šokėjų ambicija pasi
ruoši ne bet kaip, o tik geriau
siai, geriau už tuos, kurie “sėdi” 
prie šokių šventės repertuaro 
jau visus metus. Tai tikrai dide
lės pagarbos ir įvertinimo vertas 
šokėjų ir vadovės darbas.

- Ar galėjote dalyvauti De
šimtojoje tautinių šokių šventėje 
Čikagpje?

- Džiaugiuosi, jog “Ginta
ro” dėka ir aš galėjau nuvažiuo
ti į šventę Čikagoje. Ir ne tik 
nuvažiuoti bei pamatyti, bet ir 
dalyvauti. “Gintaro” veteranų 
grupė priėmė mane į savo tar
pą, o Rita “užleido” nepakarto
jamą šokio partnerį J. Kara- 
siejų.

šventė, kurioje programą atliko trys “Grandinėlės” grupės, turinčios 80 
šokėjų. Vadovės - A. BUBLYTĖ ir E. LANIAUSKIENĖ. Viršuje 
studentų grupė šoka “Blezdingėlę”, žemiau - vaikų grupė

Nuotr. VI. Bacevičiaus

- Kokie Jūsų tolimesni pla
nai?

- Po šventės - į Lietuvą ir 
tuojau pat į Klaipėdą. Ten vyks 
tradiciniai tautinių šokių kursai 
Lietuvos šokių grupių vado
vams. Pristatysime ir busimo
sios 1998 m. šokių šventės re
pertuarą. Šventėje tikimės su
laukti ir išeivijos grupių, jų tar
pe ir “Gintaro” vieneto. Tiesa, 
šįkart šventėje išeivija neturės 
atskiro pasirodymo. Šoksime vi
si kartu. Todėl, kiek pailsėjusios 
po šventės Čikagoje, išeivijos 
grupės turės kibti į darbą. 
Stebint pasiruošimą išeivijos 
šokių šventei, patyriau kitą ruo
šos pobūdį.

- Kuo skiriasi išeivijos tauti
nių šokių šventės nuo Lietuvoje 
rengiamų?

- Mūsų šokio aikštėje prin
cipai labai skiriasi nuo išeivi
joje susiformavusių. Lietuvoje 
viskas nuo įėjimo iki išėjimo iš 
aikštės yra paruošiama namuo
se. Šventės metu grupė dau
giausia šoka tik savo vieno 
kvadrato (8 m x 8 m) ribose tą 
pačią kompoziciją, tik kitu ra
kursu. Tai ir sudaro savaiminį 
aikštės vaizdą. Todėl repetici
joms prieš šventę reikia labai 
mažai laiko. Per vieną dieną su
repetuojami visi šventės šokiai 
ir dar paradas! Nenuostabu, 
kad į 1994 m. Pasaulio lietuvių 
šventę Lietuvoje atvažiavę šokių 
vienetai repetuoti prieš savaitę 
traukė pečiais: “Ką mes tiek lai
ko veiksim, mes viską mokam, 
bet...”

Lietuvoje kiti dainų šventės 
šokių mastai. Ilgalaikių švenčių 
Lietuvoje patirtis, baletmeiste
rių profesionalumas, geras šo
kėjų grupių pasiruošimas,

(Nukelta į 4-tą psl.)

Rusijos laiškas JAV 
prezidentui

Lietuvos spaudoje liepos 
pradžioje pasklido nuogąstau
jantys straipsniai apie Rusijos 
prezidento Boriso Jelcino laiš
ką, nusiųstą JAV prezidentui 
Bill Clintonui Baltijos kraštų 
valstybių vadovų apsilankymo 
Vašingtone išvakarėse. Rusijos 
dienraštyje “Izvestijos” paskelb
ta informacija, kad laiškas, ku
riame griežtai pasisakyta prieš 
galimą Baltijos valstybių įstoji
mą į SAS (NATO), neigiamai 
paveikė JAV prezidento susiti
kimą su Baltijos valstybių vado
vais. Kaip rašo “Respublika”, 
šios žinios vėl sukėlė baimę, kad 
dvi didžiosios valstybės gali pa
sidalinti pasaulį įtakos sferomis.

Tačiau laiško įtaka tampa 
abejotina prisimenant, kad laiš
kas pasiųstas antrųjų Rusijos 
rinkimų išvakarėse, kai kandi
datų reklama jau buvo uždraus
ta. Taipgi, kaip spaudai teigė 
Lietuvos ambasadorius JAV dr. 
Alfonsas Eidintas, neįtikėtina, 
kad per tokį trumpą laiką - vos 
savaitę - prieš JAV ir Baltijos - 
prezidentų susitikimą, būtų 
įmanoma paveikti JAV poziciją 
ŠAS plėtimosi klausimu. Lietu
vos URM sekretorius Albinas 
Januška priminė, jog nė viena 
valstybė neturi veto teisės už
drausti kitai stoti j ŠAS. Baltieji 
rūmai įsipareigojo ginti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos “suvere
numą, nepriklausomybę ir sau
gumą”, bet negarantavo net 
Vengrijai, Čekijai ar Lenkijai, 
kad jos bus ŠAS narėmis.

Prezidentas lankėsi Vokietijoje
Liepos 4-5 d.d. Lietuvos 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas lankėsi Vokietijoje. Miun
chene jis su Bavarijos pareigū
nais tarėsi apie investavimo Lie
tuvoje galimybes. Lietuvos eko
nomikos ir vidaus reikalų minis- 
teriams buvo pažadėta parama 
pamokant Lietuvos pareigūnus, 
kaip saugoti pasienį. Oficialaus 
vizito metu nuvykęs į Boną, jis 
susitiko su Vokietijos preziden
tu Romanu Hercogu, su kuriuo 
buvo aptartas regioninis saugu
mas, Baltijos valstybių siekis 
tapti ŠAS ir Europos sąjungos 
narėmis. Taip pat įvyko pokal
biai su kancleriu Helmutu Koh- 
liu bei užsienio reikalų ministe- 
riu Klausu Kinkeliu, kurie irgi 
pažadėjo remti šiuos siekius. A. 
Brazauskas pranešė įsitikinęs, 
kad Lietuvos ir Vokietijos už
sienio politikos principai dėl 
požiūrio į Rusiją bei Nepriklau
somų valstybių sandraugą yra 
nepasikeitę, praneša “Lietuvos 
rytas”.

Naujas rinkimų įstatymas
“Lietuvos aidas” (nr. 128) 

skelbia, kad prezidentas Algir
das Brazauskas liepos 1 d. pasi
rašė seimo priimtą naują rinki
mų įstatymą, kuriuo balsų skai
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Bajorija per šimtmečius gynė gyvybinius tautos interesus 
Rašytojas Vaičiulaitis “Amerikos balse” 
Darbovietė, kurioje visi dirbo visus darbus

čius, reikalingas partijoms pa
tekti į seimą, pakeliamas iki 5% 
balsavusių rinkėjų. Anksčiau 
užteko 4%. Jungtiniams sąra
šams nustatytas 7% skaičius. 
Prezidento nuomone, sugriež
tintomis sąlygomis sudarytas 
mažesnis partijų skaičius pa
lengvins koalicinės vyriausybės 
formavimą, nors daugpartinė 
sistema garantuoja didesnes ga
limybes pasireikšti žmonėms ir 
mažesnių partijų iniciatyvoms.

BNS žiniomis, nauju įstaty
mu panaikintas žemesnis nuo
šimtis anksčiau galiojantis tauti
nių mažumų partijoms. Taip pat 
buvo įvesta nauja tvarka, lei
džianti rinkėjams neigiamai ar
ba teigiamai įvertinti kiekvieną 
kandidatą partijos sąraše. Nu
statydama, kurie kandidatai 
gaus vietas seime, Vyriausioji 
rinkiminė komisija lygins rinkė
jų įvertinimus su partijų prista
tytais sąrašais. Iš 171 vietų, 70 
priklausys nuo balsavimo parti
jų sąrašais.

Raginama panaikinti mirties 
bausmę

RFE/RL skelbia, kad birže
lio 28 d. Europos tarybos parla
mentinis visuotinis susirinkimas 
(asamblėja) priėmė rezoliuciją, 
perspėjančią Rusiją, Ukrainą ir 
Latviją, kad jos gali prarasti ET 
narystę, jei nesustabdys mirties 
bausmės vykdymo ir tos baus
mės nepanaikins. Toks pat pa
tarimas taikomas ir Lietuvai. 
Kaip rašo ELTA, Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas, 
vadovaudamasis žmoniškumo 
principu ir siekdamas paspar
tinti Lietuvos įsijungimą į Euro
pą, pateiks seimui svarstyti įsta
tymo projektą, kuriame yra 
straipsnis, nurodantis, kad mir
ties bausmė Lietuvoje neskiria
ma iki naujojo Baudžiamojo ko
dekso įsigaliojimo ateinančių 
metų vasarą. Seimui pritarus 
šiam projektui, jis bus pritaiky
tas devyniems asmenims, kurie 
anksčiau buvo nuteisti mirties 
bausme.

Šeimų gyvenimo sąlygos
Pirmą kartą Lietuvoje atlik

tas Statistikos departamento ty
rimas, atitinkantis Europos sta
tistikos reikalavimus. Ištyrus 
2133 šeimų pajamas ir išlaidas, 
atrasta, kad pirmąjį šių metų 
ketvirtį vienam šeimos nariui 
teko vidutiniškai 301 litas grynų 
pajamų, praneša BNS. Norint 
patenkinti būtinus jų poreikius, 
šeimos mano, kad ta suma turė
tų siekti 550 litų per mėnesį.

Vienas šeimos narys per 
mėnesį išleido vidutiniškai 321 
litą (mieste - 355, kaime - 301), 
iš jų 197 pravalgė. Būstui, kurui 
ir energijai išleido 41 litą, dra
bužiams ir avalynei teko 19 litų. 
Geriausiai gyvenimo sąlygas 
vertino verslininkai (1.87 % vi
sų apklaustųjų verslo žmonių), 
o blogiausiai - ūkininkai (8.3% 
visų ūkininkų). RSJ
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Kauno kunigų .seminarija ge

gužės 30 d. baigė mokslo metus. 
Katalikų teologijos fakulteto de
kanas kun. dr. Vytautas St. Vai
čiūnas pranešė, kad teologijos ba
kalauro laipsnis suteiktas 13 klie
rikų. Dar 6 mokosi seminarijos ly
giu. Pirmaisiais nepriklausomybės 
metais į seminariją stojo 50 kan
didatų kunigystėn, bet ją baigė 
apie 20. Lietuvos seminarijas per
nai aplankė vizitatorių komisijos 
nariai vysk. P. Baltakis ir prel. 
prof. A. Rubšys. Po to nutarta pa
keisti valdymo struktūrą, įvedant 
ugdytojų pareigybes. Tai padės 
studentams ruoštis kunigystei. 
Taipgi nutarta daryti griežtesnę 
stojančių į seminariją atranką. 
Dekanas linkėjo į seminariją at
vykti apsisprendusiems.

Vilniaus kunigų seminarijoje 
mokslo metai baigėsi gegužės 31 
d. Seminarijos rektorius kun. Ei- 
gantas Rudokas pranešė, kad 
klierikai seminariją baigė viduti
niškai, silpniausiai išlaikyti filoso
fijos dalykai. Ketvirtą teologijos 
kursą pradėjo 10 diakonų, iš ku
rių 8 jau yra kunigai. Stojamieji 
egzaminai į Vilniaus kunigų semi
nariją įvyko liepos 1-2 d.d. Pareiš
kimus studijuoti buvo įteikę 11 
kandidatų.

Telšių kunigų seminarijoje 
studijas baigė 14 auklėtinių. 
Įšventinta 12 kunigų, 7 diakonai 
įdarbinti įvairiose parapijose. 
Vysk. Ant. Vaičiaus žodžiais, Tel
šių vyskupijoje kasmet įšventina
ma daugiau kunigų negu jų mirš
ta. Paskirti trys nauji klebonai pa
rapijoms, neturėjusioms savo ku
nigo. Dar vis 72 parapijos neturi 
savo kunigo. Nuo atsteigtos Tel
šių kunigų seminarijos pradžios 
iki dabar iš viso įšventinti 42 ku
nigai.

Vilniaus pedagoginio univer
siteto (VPU) tikybos mokytojams 
rengti I kursą šiemet baigė 43 stu
dentai, II - 40, III - 26. Baigę ke
turis kursus, gaus bakalauro 
laipsnį. Daugelis studentų jau dir
ba įvairiose Vilniaus mokyklose. 
Tačiau tikybos mokytojų dar vis 
neužtenka. Stojamieji egzaminai 
įvyko liepos 8-9 d.d.

Kauno arkivyskupuos aukš
tesniosios neakivaizdinės kate
chetų mokyklos III-ją laidą baigė 
54 absolventai, kuriems birželio 1 
d. įteikti mokyklos baigimo diplo
mai. Šeši mokyklą baigė su pagy
rimu. Iškilmės pradėtos Mišiomis 
Kauno arkikatedroje bazilikoje, 
kurias su keturiais kunigais kon- 
celebravo arkivyskupas S. Tamke- 
vičius, pasakęs ir pamokslą. Kvie
tė katechetus “žadinti ir atverti 
širdis tų, kurie yra prie tikėjimo 
slenksčio”. Rimta katechezė yra 
susijusi su sakramentine praktika. 
Ragino priešintis pagundai moki
nius mokyti savo išmintimi. Būti

Kun. VALDAS VALDEMARAS, darbavęsis Kanadoje, dabar klebo
nauja lietuvių Dievo Apvaizdos parapijoje Detroite, JAV. Nuotraukoje - 
pas vietos arkivyskupą kardinolą ADAM MAIDA 1996 m. birželio 24 d.

Nuotr. J. Urbono

na yra remtis Evangelija. Diplo
mus įteikė tos mokyklos vadovas 
kun. doc. dr. V. S. Vaičiūnas, pa
linkėjęs visiems pasitikėti Dievu, 
kvietė tęsti studijas.

Kun. Eugenijus Bartulis, ar
kivyskupo S. Tamkevičiaus skyri
mu, laikinai perima Kauno kuni
gų seminarijos rektoriaus parei
gas, kurios jam patikėtos šiuo me
tu, kai nutarta pertvarkyti busi
mųjų kunigų rengimą.

Kun. Liudvikas Čechavičius, 
buvęs Kauno kunigų seminarijos 
prokuratorius, paskirtas Kauno 
Šilainių parapijos altaristų su vi
karo teisėmis. Kauno arkivyskupi
jos patarėjais paskirti: kun. E. 
Bartulis, mons. A. Svarinskas, 
kun. A. Jagelavičius, mons. K. Ja
kaitis, kun. V. Vaičiūnas, kun. J. 
Ivanauskas ir kun. P. Meilus.

Kauno arkivyskupuos tary
bos nariais paskirti: kun. L. Vai- 
čiulionis, mons.V. Jalinskas, mons. 
J. Užusienis, kun. J. Babonas, 
kun. L. Kalinauskas, kun. L. Za
remba, SJ, kun. K. Daknevičius, 
kun. V. Grigaravičius, kun. K. 
Grabauskas, kun. K. Gražulis ir 
kun. V. Brilius, MIC.

Katalikų TV studija Lietuvo
je siūlo originalias laidas ir filmus 
lietuvių kalba. Laidos rodomos 
kiekvieną savaitę per Lietuvos 
valstybinį televizijos kanalą ir su
laukia Lietuvos žiūrovų palanku
mo. Katalikų TV studijos tikslas - 
įtikinamai ir efektyviai skelbti 
Lietuvos žmonėms Jėzaus Kris
taus Evangeliją, priešpastatant ją 
ateistinėms tendencijoms ir nuo
taikoms. Galima užsisakyti televi
zijos žurnalo “Tavo laikas” laidų, 
kurios veržliai ir šiuolaikiškai pra
byla apie amžinas temas, šiame 
laikmetyje įgyjančias specifinių 
bruožų. Katalikų TV studija taip
gi ruošia specialias laidas vaikams.

Už JAV vyskupų konferenci
jos auką buvo nupirkta techninė 
studijos bazė. Pirkdami tas laidas, 
įgaliname kurti ir skelbti Dievo 
Žodį visai lietuvių tautai. Katali
kų TV studija yra vienintelė tokia 
įstaiga Lietuvoje. Įvairiais su tikė
jimu surištais klausimais yra iš
leista keliolika garsajuosčių suau
gusiems ir vaikams. Jų galima 
gauti kreipiantis į V. Kolyčių tel. 
416 654-5481. Vienos juostelės 
kaina $20 ($15 JAV).

Kun. Liudvikas Semaška, 
Juodaičių parapijos klebonas, po 
sunkios ligos mirė birželio 25 d. 
Palaidotas Šiluvoje. Velionis bu
vo gimęs 1925 m. birželio 21 d. 
Kunigu įšventintas 1948 m. 
Trumpai vikaravęs Pagirių para
pijoje, sovietinės valdžios suimtas 
ir nuteistas dešimčiai metų lage
rio, iš kur grįžo 1956 m. Buvo al- 
tarista-vikaras įvairiose parapi
jose.

Trečdalis Lietuvos žemių dirvonuoja
Ano meto žemės reformų prisimenant. Dabartinės reformos nesėkmės. Sugriautas 
Lietuvos žemės ūkis. Dirvonuojantys plotai. Nėra žemės ūkio politikos. Partijos neturi 

žemės ūkio sutvarkymo planų. Šviesios ateities viltys
JONAS DAUGĖLA

Pasaulio istorijos pavyzdžiai 
liudija, kad ir stipriausios im
perijos, kurių žemės ūkis nepa
jėgė išmaitinti tautos, buvo pa
smerktos pražūčiai. Tad sie
kiant sukurti stiprius tautos 
valstybinio gyvenimo pamatus, 
reikia įsisąmoninti, kad kertinis 
šių pastatų akmuo yra žemės 
ūkis. Tai labai gerai suprato 
mūsų tautinio atgimimo pradi
ninkai, kurie, paskelbę Vasario 
16 aktą, tuojau pradėjo kurti 
mūsų tautos valstybinio gyveni
mo pagrindus.

Buvo priimtas žemės refor
mos įstatymas ir visu greičiu 
pradėta vykdyti žemės reforma, 
šios reformos tikslas buvo ša
lyje sunaikinti feodalinę žemės 
ūkio santvarką; išvaduoti bau
džiauninkus iš ponų vergijos; 
aprūpinti žemdirbius, ypač lais
vės kovų didvyrius, nuosava 
ariama žeme.

To meto žemės reforma su
švito regimais laimėjimais. Visa 
Lietuvos žemė buvo sėte nusėta 
tvarkingomis naujakurių sody
bomis. Tas naujai pertvarkytas 
mūsų žemės ūkis sugebėjo iš 
pačių pirmų dienų pagaminti 
pakankamai žemės ūkio gami
nių visai tautai išmaitinti, o ne
trukus buvo suorganizuotas ir 
tų gaminių pertekliaus ekspor
tas. Šio eksporto pajamomis bu
vo apmokama didelė dalis vals
tybės išlaikymo išlaidų.

Taip pat ir Kovo 11 vėl at
stačius Lietuvos nepriklausomy
bę, pirmoje eilėje buvo susirū
pinta žemės reforma. Bet šios 
reformos tikslas buvo panaikin
ti kolektyvinę ūkio sistemą ir 
kiek galint greičiau teisėtiems 
savininkams arba jų įpėdiniams 
sugrąžinti bolševikų atimtus 
ūkius bei jų žemes. Tačiau šį 
kartą žemės reforma nebėjo 
taip sklandžiai. Ir šiandien Lie
tuvos tradicinis žemės ūkis yra 
atsidūręs ne tik apgailėtinoje, 
bet ir apverktinoje būklėje.

Per penkerius vergijos de
šimtmečius bolševikai sugebėjo 
sunaikinti ne tik klestintį mūsų 
žemės ūkį, bet ir visą garbingą, 
darbštų, kūrybingą Lietuvos 
ūkininkų luomą. Daugelis ūki
ninkų buvo nužudyti arba iš
vežti į Sibiro taigas, o likę dar
bininkai buvo suvaryti j kolcho
zus. Prieš kolchozų kasdieninio 
gyvenimo vergiją visai nublunka 
ano meto dvarų baudžiauninkų 
vargai ir kančios.

Kolchozai ir iš viso stambus 
ūkis žemdirbių akyse buvo viso
keriopo blogio šaltinis. Tad tau
ta reikalavo greičiau sugriauti 
kolchozus ir tuo būdu sunaikin
ti šiurpų bolševikinės vergijos 
paveldą. Deja, pirmoji vyriausy
bė neturėjo laiko sudaryti bent 
kiek tikslesnį naujosios žemės 
reformos planą. Buvo padaryta 
labai daug klaidų. O LDDP-jos 
vyriausybė sustabdė žemės ūkio 
reformą. Prezidentas viešai skel
bia, kad Lietuvos ūkininkui ge
riausias gyvenimas buvo kol
chozuose. O jo min. pirminin
kas tvirtina, kad žemės ūkis Lie
tuvai iš viso yra nenaudingas ir 
nereikalingas.

Z. ū. specialistas R. Kašaus- 
kas, 1995 m. vasarą pasidairęs 
Lietuvos laukuose, matė labai 
apgailėtiną vaizdą: “Nešienau
tos, stagarais virtusios kultūri
nės pievos, kuriose šen ten dal
giu iškapotas koks lopinėlis, 
usnimis apaugę dirvonuojantys 
plotai” (“LA” #203).

Šiandieninė vyriausybė ne
turi jokios žemės ūkio politikos. 
Ekonomistas V. Palukas sako: 
“Pasaulyje negirdėta, kad vals

tybės valdžia pirktų tolimiau
siuose užsieniuose apgedusius 
produktus, apkrėstą kiaulieną, 
kai savi ūkininkai neišmano kur 
dėti savus tuos pačius sunkiu 
triūsu išaugintus produktus” 
(“LA”, #114).

Kiekvienos žemės reformos 
tikslas yra sukurti tokį žemės 
ūkį, kuris galimai naudingiau iš
naudotų kiekvieną ariamos že
mės pėdą ir sudarytų geresnes 
ūkininkavimo sąlygas.

To negalima pasakyti apie 
dabartinę žemės reformą. Pa
čioje pradžioje kažkaip netyčia 
ir labai greitomis buvo sukurta 
400.000 trihektarių ūkių. Jie už
ima apie 800.000 ha. ariamos 
žemės. Šitokie ūkiai net ir ūkių 
vardo neužsitarnauja. Tiesa, jie 
padeda sklypininkams išsimai
tinti, tačiau bendrajam šalies 
ūkiui jie yra visai nenaudingi.

Dalis kolchozų žemės buvo 
atiduota buvusiems savinin
kams. Tačiau daugelis jų net ne
pradėjo ūkininkauti. Tad ir jų 
žemės dirvonuoja. Kolchozai 
šiandien yra pavadinti ž. ū. 
bendrovėmis. Tik kelios jų gerai 
verčiasi, o kitos bankrotuoja ir 
jų žemių niekas nearia. Tad ir 
dar apie 800.000 ha. dirvonuoja. 
Tuo būdu šiandien Lietuvoje 
piktžolėmis ir usnimis yra ap
augę maždaug 1,5 mil. ha. aria
mos žemės - maždaug 30% viso 
žemės ūkiui naudingo ploto. 
Lietuvos vyriausbė į tai visai ne
kreipia dėmesio. Tai tikras nu
sikaltimas.

Naikinant kolektyvinę že
mės ūkio reformą, buvo pradėta 
griauti ne tik pati sistema, bet ir 
kolchozų sodybos. O vis dėlto 
per tuos penkis dešimtmečius 
tose sodybose buvo pastatyti 
modernūs pastatai, kolchozai 
buvo aprūpinti moderniomis že
mės įdirbimo ir derliaus nuva
lymo mašinomis. Visa tai yra 
valstybės turtas. Šiandien šis 
turtas yra naikinamas. Įrankius 
išgrobstė kolūkių administraci
jos pareigūnai, o neprižiūrimi 
pastatai griūna ir nyksta. Likę 
darbininkai jau baigia kolchozų 
turtą išmainyti į svaigalus ir rū
kalus. Tai tragiškas mūsų na
šaus žemės ūkio likimas.

Ilgų metų patyrimas -rodo, 
kad šalyje našiausias ir pelnin
giausias ūkis yra tas, kurį valdo 
vienas ūkininkas, savo šeimos 
narių padedamas. Tad norint 
sutvarkyti ž. ū. bendroves, rei
kia ieškoti būdų jose įtvirtinti ir 
pilnai įteisinti individualų ūki
ninką. Stambus ūkis nėra blogy
bė. Ribotas jų skaičius gali būti 
naudingas ir kitiems apylinkės 
smulkesniems ūkiams. O ypač 
šiais laikais, kai ūkininkai ūkio 
darbams nebenaudoja arklių jė
gos, o žemės ūkio technikos įsi
gijimas yra surištas su nepake
liamomis išlaidomis. Prie bend
rovių galėtų būti suorganizuota 
techninė tarnyba, kuri aptar
nautų visus tos apylinkės ūki
ninkus.

Visose ž.ū. šalyse geriausiai 
pasiteisino vidutinis (30-50 ha.) 
ūkis. Tačiau šie ūkiai susiduria 
su tais pačiais sunkumais. Jie 
galėtų būti sprendžiami tik su
telktinėmis kelių apylinkės ūki
ninkų jėgomis. Tad yra būtina 
greičiau sukurti ir išplėsti ko
operatinį judėjimą. O ž.ū. pra- 

, monei sukurti vietos koopera
tyvai turėtų burtis į kooperatyvų 
centrus. Anuo metu Lietuvoje 
tokie centrai buvo “Pienocent
ras”, “Lietūkis”, “Linas”, “So
dyba” ir kt.

Bet žemės ūkiui tinkamai ir 
galimai greitesniu laiku sutvar
kyti vyriausybė turi turėti ir tau

AtA
Kun. IGNĄ MIKALAUSKĄ, OFM, 

palydėdami j Visagalio prieglobstį užsitarnautan 
poilsin, plačiai keliavusį ir besidarbavusį buvusį 
Šiluvos Marijos parapijos Londone, Ont. kleboną 
(1981-89), nuolankų Dievo tarną ir ryžtingą 
bendruomenės veikėją, mename jo prisirišimą ir 
meilę muzikai, buvę jo nuoširdžiai įvertinti - asmeni
nėmis “cecilijomis” - lyros statulėlių apdovanojimu. 
Jos visad primins choristams velionies meilę ir pa
garbą lietuviškai giesmei ir dainai, tiek šventovėje, 
tiek bendruomenėje. Gerbdami jo šviesų atminimą, 
meldžiam Aukščiausiąjį jam maloningo atpildo.

Kanados Londono choro “Pašvaistė” nariai

tai paskelbti aiškią žemės ūkio 
politiką. Šiandieninė vyriausybė 
tos politikos neturi ir tuo reika
lu visai nesirūpina.

Artinasi seimo rinkimai. Vi
si tiki, kad šalies valdymą per
ims demokratinės politinės jė
gos. Tokiomis viltimis gyvena ir 
mūsų šalies ūkininkai. Rinki
muose ketina dalyvauti gan di
delis politinių partijų skaičius. 
Bet labai gaila, kad nė viena jų 
dar nėra išryškinusi žemės ūkio 
politikos.

Gaila, kad žemės pertvar
kymo potvarkiai ir įstatymai yra 
ruošiami Vilniuje ministerijų 
kabinetuose. Juos ruošia asme
nys, kurie niekada savo amžiuje 
nėra ūkininkavę ir net savo aki
mis matę kolchozus. Tad mūsų 
politinės partijos turėtų, ruo
šiant žemės ūkio tvarkymo pro
gramas, pasitelkti žemės ūkyje 
patyrusius specialistus. Kolcho
zuose dirbo daug išmokslintų 
agronomų. Jiems yra įkyrėjusi 
LDDP diktatūra. Jie mielai tal
kintų partijoms, sudarančioms 
tolimesnės žemės reformos pla
nus. Nederėtų nuo šio darbo at
stumti ir patikimus, sąžiningus 
buvusius kolchozų pirmininkus.

Labai gaila, kad šiuo atveju 
užsienio lietuvių pagalba yra la
bai ribota. Neteko girdėti, kad 
bent vienas JAV ar Kanados 
lietuvis būtų įsigijęs stambesnį 
ūkį ir jame ūkininkautų. Mūsų 
agronomai pelnė duoną auto
mobilių fabrikuose. Ir tik vie
nam kitam pavyko įsitvirtinti 
žemės ūkio mokslinėse įstaigo
se. Tiesa, Kanadoje keliolika 
lietuvių įsigijo tabako ūkius ir 
sėkmingai juos tvarkė. Bet tai 
jau yra visai išimtina žemės ūkio 
sritis, ir jų patyrimas vargu ar 
galėtų būti naudingas mūsų ša
lies ž. ūkiui.

Tad belieka tikėti, kad busi
moji Lietuvos vyriausybė suda
rys sąlygas mūsų ūkininkams 
išvykti į kitas Europos ž. ūkio 
šalis ir ten pasimokyti šių dienų 
modernaus ūkininkavimo. Šią 
programą stengiasi vykdyti Lie
tuvos ūkininkų s-ga. Tikimasi, 
kad jos pastangas parems ir 
naujoji demokratinė Lietuvos 
vyriausybė.

Žemės ūkio pertvarkymas ir 
našaus naujo ūkio sukūrimas, 
be abejonės, yra ilgų metų dar
bas. Bet jis turi būti pradėtas 
šiandien ir tai neatidėliotinai. 
Juk Lietuva nenori sugriūti, 
kaip sugriuvo didžiosios imperi
jos, kurių žemės ūkis nesugebė
jo išmaitinti tautos. Politinės 
partijos, eidamos į sekančio 
seimo rinkimus, turi tautai pa
skelbti savąsias žemės ūkio po
litikos programas, kad Lietuvos 
ūkininkai galėtų bent gyventi 
šviesesnės ateities viltimis.

PADĖKA
AtA

ZENONAS KUČINSKAS 
palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, 

Ont. 1996 m. birželio 4 d.

Velionies šeima dėkoja visiems, kurie mus užjau
tė ir pagelbėjo šią netekties valandą. Nuoširdus ačiū Pri
sikėlimo parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, 
kunigams - Eug. Jurgučiui, OFM, J. Sasnauskui, OFM ir 
E. Putrimui už maldas, gedulines Mišias ir palydėjimą j 
kapines. Ačiū už puikias gėles ir skirtas aukas velionies 
atminimui -

D. Kačinskienė ir šeima

PADĖKA
AtA

EDVARDUI BUTKUI
iškeliavus amžinybėn 1996 n. birželio 8 d., 

nuoširdžiai dėkojame kun. Pijui Šrapnickui, OFM, už 
velionies lankymą ligoninėje ir Mišias, klebonui kun. A. 
Simanavičiui, OFM, už Mišias, kun. E. Jurgučiui, OFM, 
už Mišias, palydėjimą į kapines ir maldas prie karsto.

Nuoširdi padėka Danguolei Radikienei už giedo
jimą ir vargonavimą per Mišias, karsto nešėjams, drau
gams bei visiems pažįstamiems už pareikštas užuojautas 
asmeniškai ir raštu, užprašusiems Mišias ir gėles.

Dėkojame B. Stanulienei už pietų paruošimą, po
nioms už pyragus ir visiems, dalyvavusiems koplyčioje ir 
kapinėse.

Liūdinti žmona Jadvyga, duktė Angelė, 
sūnus Edmundas ir Andrius su šeimomis

PADĖKA
a. a. ALEI PAŠKEVIČIENEI 

mirus 1995 m. rugpjūčio 21 d.,

a. a. ALBINUI PAŠKEVIČIUI 
mirus 1996 m. liepos 4 d.,

nuoširdžiai dėkoju kun. dr. V. Skilandžiūnui už palaidoji
mą ir jų paminėjimą spaudoje, L. Plečkaitienei už lai
dotuvių nuotraukas. Didžiausią padėką reiškiu Sofijai ir 
Vytautui Balsevičiams už nuolatinį ir nepailstantį velio
nių globojimą ligos metu ir už abiejų laidotuvių su
rengimą.

Tegul Dievas atlygina -
sesuo Marija Macevičiūtė

PADĖKA
AtA

KLEOPUI DALINDAI
1996 m. gegužės 15 d. iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. J. Staškui ir kun. L. Ja
nuškai, OFM, už maldas koplyčioje, Mišias ir laidotuvių 
apeigas.

Nuoširdžiai dėkojame D. Radikienei už giedoji
mą ir vargonavimą per Mišias. Dėkojame karsto nešė
jams, visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, pa- 
reiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Ačiū 
visiems už užprašytas Mišias, gėles ir aukas “Tremtinių 
grįžimo fondui”, “Vaiko tėviškės namams”, “Caritas”, 
kovai su vėžio liga Lietuvoje ir Tėvynės sąjungai.

Dėkojame aukų rinkėjoms, P. Lukoševičiui už 
gražų atsisveikinimą kapinėse. Ačiū B. Stanulienei už 
paruoštus pietus, ponioms už skanius pyragus ir visiems 
už atsilankymą -

seserys - Ona ir Kazimiera su šeima, 
broliai - Kazimieras ir Povilas su šeima



Reikia ir pasitarti... Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios vadas 
JUOZAPAS ANTANAVIČIUS ir vicepirmininkė ALDONA 
KRIVICKIENĖ

Statoma Lietuvos kankinių šventovė
Kauno artumoje pradėta statyti prasmingo vardo šventovė dėl Lietuvą ištikusios 

ekonominės krizės negali būti užbaigta be dosnios išeivijos pagalbos

Atkurtosios draugijos 
pirmasis gimtadienis

Domeikava - stambi Kauno 
rajono gyvenvietė, sparčiai au
gantis busimasis Kauno miesto 
mikrorajonas. Šiuo metu čia gy
vena 7000 gyventojų. Gyven
vietė yra labai geroje strateginiu 
požiūriu vietoje - ją kerta arba 
netoli jos praeina svarbūs res
publikinės reikšmės keliai: au
tostrada Vilnius-Klaipėda, Kau- 
nas-Panevėžys, vakariniu jos pa
kraščiu bus tiesiama projektuo
jama autostrada “Via Baltica”, 
todėl neabejotina, kad Domei
kavos gyvenvietė augs ir atei
tyje.

Minima situacija visu aštru
mu iškėlė žmonių dvasinio-kul- 
tūrinio aptarnavimo problemą. 
Tik prasidėjus tautiniam atgimi
mui, atsirado galimybė įsteigti 
Domeikavos parapiją. Parapijos

mas ir apšvietimas elektra, van
dentiekis ir kanalizacija bus pri
jungti prie Kauno miesto tinklų.

Šventovė statoma iš tikin
čiųjų ir jos statybą remiančių 
bendrovių bei firmų aukų. Ne
paisant labai sudėtingų Lie
tuvos ekonominių sąlygų, Do
meikavos tinkintieji nuo švento
vės statybos pradžios paaukojo 
77.000 Lt., Kauno arkivyskupija 
skyrė 63.000 Lt., Tarptautinis 
SAF koncernas - 465.000 Lt., 
Lietuvos seimas paaukojo 300 
Lt., dabartinė Lietuvos vyriau
sybė šventovės statybai neskyrė 
nė vieno lito.

Iki šiol yra atlikta statybos 
ir montavimo darbų už 549.000 
Lt. Tai sudaro 40% šventovės 
pastato vertės. Jau pilnai išmū
rytas šventovės rūsys ir sienos

piai bus skirti Lietuvos vals
tybės formavimosi kovų laiko
tarpio, maro ir badmečių, suki
limų prieš carizmą, nepriklau
somybės kovų laikotarpio, rusų 
ir vokiečių okupacijos, laisvės 
kovų sąjūdžio didvyriams, bol
ševikinio genocido ir 1991 m. 
sausio 13-sios aukoms atminti. 
Atminimo koplytstulpis bus 
skirtas dėl okupacijų ir karų po 
visą pasaulį išblaškytiems Lie
tuvos vaikams - emigrantams.

Šiuo tikslu į Domeikavos 
seniūniją pasitarti buvo sukvies
ti žinomi Lietuvos tautodai
lininkai ir architektai, kurie pri
tarė memorialinių koplytstulpių 
statymo idėjai, jau sukūrė pro
jektus, kurie suderinti su šven
tovės statybos komitetu.

Prie Lietuvos kankinių

Lietuvos katalikių moterų 
sąjunga atšventė savo atsikūri
mo pirmąjį gimtadienį. Praėjo 
tiek nedaug - vieneri metai nuo 
atkuriamojo suvažiavimo, bet 
jau galima pasigirti nuveiktais 
darbais.

LKMS valdyba surengė 
bendrus posėdžius su Sveikatos 
apsaugos ministeriu A. Vinku- 
mi bei atsakingais ministerijos 
skyrių vedėjais, kalbėjo apie 
varganą moterų medicininę 
priežiūrą kaime, nėščių moterų 
sunkią padėtį bei vaikų mo
kyklose ir darželiuose būklę. 
Švietimo ministerijoje, susitiki
me su Bendrojo ugdymo depar
tamento direktoriumi R. Motu
zą bei kitais atsakingais dar
buotojais, buvo kalbama apie ti
kybos pamokų svarbą, dorinį 
mokinių auklėjimą, mokymo 
programas bei žinių perteikimą 
mokiniams. Ypač daug kritikos 
katalikės moterys išsakė tarybos 
posėdyje, kuris vyko Socialinės 
apsaugos ministerijoje, kai daly
vavo ministeris M. Mikaila. 
Skaudu, kai toks žemas pragy
venimo lygis, kai motina negali 
išmaitinti savo vaikų, kai šeimai 
neberūpi dvasiniai dalykai, o tė
vai vos sugeba aprengti bei leis
ti j mokyklą mažamečius.

Valdyba aktyviai prisidėjo 
svarstant valstybinę programą 
“Šeimos politikos koncepcija ir 
veiksmų kryptys”, pasiūlė kon
krečius šio įstatymo punktus, 
užkirto kelią šio netobulai pa
ruošto projekto svarstymui bei 
priėmimui.

Veiklą apsprendžia ne tik 
posėdžiavimai ministerijose ar 
kabinetuose. Ypač įsimintina 
LKMS tarybos viešnagė Pane
vėžyje, kur katalikės moterys iš 
visos Lietuvos apsilankė miesto 
mokyklose, darželiuose, supra
to, kaip gražiai ir katalikiškai 
galima tvarkytis darbo vietose, 
pasidalino savo patirtimi.

Katalikės moterys aktyviai 
rinko parašus seimui, kad iš 
mokyklų nebūtų išstumtos tiky
bos pamokos, kad kuo didesnis 
dėmesys būtų skirtas doriniam 
jaunimo ugdymui. Šiuo klausi
mu Vilniuje buvo surengta 
konferencija, kurioje dalyvavo 
tokie garbingi svečiai, kaip pro
fesorius dr. Z. Zinkevičius, 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
sekretorius kun. G. Grušas, 
“Dienovidžio” redaktorė A. Že
maitytė ir kt.

Sąjunga buvo atstovaujama 
ir tarptautiniuose renginiuose. 
LKMŠ dvasios vadas mons. 
Juozapas Antanavičius lankėsi 
Australijoje įvykusiame Pasau
lio katalikių moterų suvažiavi
me, kelios valdybos narės lan
kėsi Švedijoje įvykusioje Balti
jos šalių moterų konferencijoje. 
Organizacija nėra turtinga, to
dėl jos narės negali dalyvauti 
tarptautiniuose renginiuose, nors 
kartais ir yra kviečiamos.

Gražiai paminėta socialinio 
darbo savanorio diena, pagerb
tos tos moterys, kurios savo 
energiją, šilumą atiduoda vieni
šiems žmonėms bei našlaičiams 
vaikams. Neužmiršti ir vaikai - 
jiems buvo surengtos Kalėdų 
eglutės, pagal galimybes pasvei
kinti vaikai Velykų proga.

Sąjungos pirmininkės Gra
žinos Paliokienės rūpesčiu bei 
pastangomis pavyko gauti orga
nizacijai patalpas Vilniaus cent
re netoli Aušros Vartų. Vasaros 
pabaigoje LKMS ruošiasi įkur
tuvėms - smagu, kad čia galės 
rinktis katalikės moterys, veiks 
moterų kultūros ir švietimo 
centras.

Sveikinimai Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos pirmininkei 
GRAŽINAI PALIOKIENEI

Sunkokai, tačiau katalikės 
moterys uoliai darbuojasi savo 
miesteliuose bei miestuose. Ne
noriai apie jų nuveiktus darbus 
praneša respublikinė spauda, 
dažnai jas aplenkia turtingos 
Moterų partijos narės. Katali
kių moterų draugijos stengiasi 
ne tik padėti savo parapijų ku
nigams, organizuojantiems įvai
rias šventes, bet ir atgaivina sa
vas krašto tradicijas, į savo 
veiklą bando įtraukti kuo dau
giau šviesių asmenybių, organi
zuoja moterų švietimą bei kul
tūrinę veiklą. LKMS narės su
pranta, kad ne visada jų darbas 
yra vertinamas bei gerai priima
mas, nedažnai jos susilaukia ir 
padėkos. Iš veiklos jau pasitrau
kė tos, kurios į draugiją žiūrėjo 
tikėdamosios materialinės ar ki
tokios asmeninės naudos.

Ramiai, gražiai ir dvasingai 
dirbdamos, Lietuvos katalikės 
moterys įžengė į savo atkurtos 
sąjungos antruosius gyvavimo 
metus.

Romualda Gasparaitytė,
LKMS valdybos narė

steigiamasis susirinkimas įvyko 
1990 m. gruodžio 2 d. Tada bu
vo nutarta statyti Domeikavos 
šventovę. Greitai pradėti pro
jektavimo darbai. Architektūri
nę šventovės dalį projektavo 
Vilniaus Archtprojektas, o 
konstruktyvinę - Kauno Žemp- 
rojektas. Šventovės projekto vy
riausias architektas - K. Pempė. 
Lietuvos architektams, soviet
mečiu neprojektavusiems šven
tovių, tai buvo nauja mažiau ži
noma tema, todėl projektavimo 
darbams buvo pasitelktas užsie
nyje žinomas šventovių statyto
jas lietuvių išeivijos architektas 
R. Mulokas.

Kertinis šventovės akmuo 
buvo pašventintas 1993 m. bir
želio 14-tąją, masinio bolševi
kinio lietuvių tautos genocido 
dieną. Tą dieną prisimintos Bir
želio trėmimo aukos, už kurias 
Mišias atnašavo monsinjorai A. 
Svarinskas ir L. Vaičiulionis. 
Busimajame šventoriuje buvo 
pašventinta tautodailininko V. 
Žilinsko išdrožta skulptūrinė 
grupė ir kryžius.

Kol statoma šventovė Do
meikavos parapijos tikintieji 
meldžiasi iš mašinų garažo kop
lyčiai pritaikytoje patalpoje, ku
ri net ir paprastą sekmadienį 
negali sutalpinti visų norinčių 
pasimelsti. Pastoracinis darbas 
tokiomis sąlygomis labai sun
kus, todėl šventovės pastatymas 
Domeikavoje - labai aktuali 
problema.

Pagal projektą šventovės 
naudingą lotą sudaro 1414 m“ 
Pirmame aukšte ir balkone tilps 
1458 žmonės. Statoma tokiu bū
du: pamatai betono, sienos ke
ramikinių plytų, tinkuojamos, 
perdengimai gelžbetonio konst
rukcijos, langai ir durys me
dinės, grindys “teraco”, šildy-

Naujoji kalbinė žargonija
ANTANAS MUSTEIKIS
Prieš keletą metų pirmą 

kartą po karo apsilankęs tėvy
nėje, vaje, buvau kone apstul
bintas Lietuvoje atrastos naujos 
“kilties”, kuri vadinosi “Avu
tei!”. Ta proga aš pateikiau 
skaitytojams kokį šimtą būdin
giausių tos kalbinės “kilties” pa
vyzdžių, kuriais lietuvių kalbos 
kamieno saugotojai kaimiečiai 
galėjo užspringt!. Pasirodo, tą 
“kiltį” sudaro tik išsimokslinę 
aukštieji valdininkai, literatai ir 
ypač žurnalistai.

Psichologinės šios “kilties” 
šaknys yra gilios, didele dalimi 
jas galima vadinti tradicinėmis. 
Tai savo asmens, visuomenės, 
tautos, kultūros bei kalbos ne
pilnavertiškumo liga, kuria pra
eityje buvo susirgusi mūsų ba
jorijos dalis. Nors nėra civili
zuotų tautų su netobula kalba, 
bet savo kalbą nuvertinę Lietu
vos aristokratai to nežinojo. Ir 
dabartiniai “Avuteil” kalbos 
vartotojai, giliau nepasimokę 
bei nepažinę savo gimtosios lie
tuvių kalbos, dažnai nė nesi
stengė rasti svetimybių žargono 
pakaitalų savo turtingame žody
ne ir pasidavė, amerikiečių 
prastakalbe tariant, “monkey 
see, monkey do” įpročiui - bež- 
džioniavimui. Beje, buvo pasek
ta “vyresniuoju broliu”, kuris 
sirgo ta pačia liga ir užkrėtė 
mūsiškės “kilties” silpnuolius. 
Čia pateikiu šios gajos “kilties” 
kalbos pavyzdžių.

Dviračio šuva (šou - radi
nys), mėgiamas adekvačių avu- 
teilaičių, degustuoja stipriai do
zuojamą virtuvės receptūrą ir 
nereglamentuotą nacionaliai ope

ratyvų ekskrementą. Konsisten
cijos bumas piko valandą asoci
juojasi su inovaciniais normaty
vais. Dislokuota fotografija tira
žuojama. Buklerinės šeimos 
koncepcija komfortabiliai fik
suoja kaimo kultūros inkliuzus 
ir disponuoja produkcijos pro
duktų permanentiniais asorti
mentais. Komunikabili mergina 
akumuliuoja gausybę šuns (šou) 
ingredientų ir kad ir ekstrama- 
liomis sąlygomis personaliai 
eksponuoja_ fakultatyvius eks
ponentus. Ūkį kuruojantys sub
jektai perspektyviai rajonuoja 
topines daržovių veisles. Eta
puoti trilerio stabizdukai mu
tuoja sąžinę ir rezonuoja ažio
tažą. Denonsuotas autoservisas 
su agroservisu kardinaliai funk
cionuoja bukletais ir mobiliais 
ryšiais. Autsaideriai balotiruoja- 
si be amo. Ofiso periferijoje 
peripetijos šokiruoja rakursu. 
Šunų populiacijos specifika re
kreacinėse zonose sertifikuota. 
Vakcinuota supermanekenė ren
gia ekvivalentinės infrastruktū
ros performansus. Rezultaty
vios lygiosios stabilizuoja eks
ploatuotas realijas. Anonsai su 
grifu eskaluoja frustraciją. Kre
ditinis auditas regresyviai rege
neruoja generaciją. Video kon
cepcija nelimituoja konsultaci
jos inicijavimo. Ligitimuotų ba
jorų mediatyvinė funkcija star
tuoti ekskliuzyviausią cerebra- 
lilnį servisą yra rezultatyvi.

Perspektyvu: postpirminin- 
kas ir postsekretorius taps post
modernizmo ir postkomuniz- 
mo etalonais.

Ar supratote?

iki 9,7 m. aukščio.
Kadangi šiuo metu Lietuva 

išgyvena sunkią ekonominę kri
zę, netekome šventovės statybą 
rėmusių firmų paramos, todėl 
statybos darbai nutrūko. 1996 
m. šventovės užbaigimui (be vi
daus įrengimo) reikia 534.991 
Lt. Be to, vargonų įsigijimui ir 
sumontavimui reikėtų apie 
110.000 Lt., varpo įsigijimui - 
20.000 Lt., altoriaus, klausyklų, 
sakyklų, stočių įrengimas kai
nuotų apie 70.000 Lt., šventovės 
teritorijos tvarkymo darbai ir 
čia numatytų koplytstulpių pa
statymas kainuotų apie 70.000 
Lt. Prie šių sumų pridėjus būti
niausio inventoriaus įsigijimo, 
elementariausio papuošimo ir 
simbolikos įrengimo išlaidas, 
susidarytų apie vienas milijonas 
litų. Valstybės mastu tai nėra 
didelė suma, tačiau dabar ne
galime tikėtis iš šio šaltinio jo
kios paramos. Taigi lėšų trūku
mas gali tapti rimta kliūtimi 
šventovės statybos užbaigimui. 
Palikus žiemai iki galo neiš
mūrytas sienas ir neuždengtą 
stogą, gali pradėti irti pastato 
sienos.

Domeikavos šventovės sta
tyba turėtų sudominti viso pa
saulio lietuvius,ores, jai suteiktas 
garbingas ir kiekvieną tėvynės 
patriotą įpareigojantis vardas - 
Lietuvos kankinių šventovė. Po 
Kanadoje Mississaugos mieste 
jau esančios Lietuvos kankinių 
šventovės tai būtų antroji pa
saulyje lietuvių tautos kančią 
įprasminanti šventovė. Garbin
gas vardas nusako šventovės 
veiklos turinį, todėl norime Do
meikavos Lietuvos kankinių 
šventovę pastatyti ir įrengti taip, 
kad ji primintų visais laikais už 
katalikų tikėjimą ir Lietuvos 
laisvę žuvusiuosius, kad ji taptų 
lietuvių tautos kančios atmi
nimo šventove - memorialu. 
Tuo tikslu prie šventovės sta
toma koplyčia, kurios sienose 
įmūrytose marmuro plokštėse 
bus įamžintas Lietuvos laisvės 
kovotojų ir kankinių atminimas, 
įrengta tą atminimą primenanti 
vaizdo ir garso simbolika.

Be to, prie šventovės esan
čioje teritorijoje numatyta pa
statyti 14 ąžuolo koplytstulpių, 
menančių atskirus Lietuvos ko
vų už nepriklausomybę ir tautos 
kančių kelio etapus. Koplytstul-

šventovės esančiame žemės 
sklype bus sudarytos galimybės 
pasaulio lietuviams statyti ne
žinia kur palaidotiems savo ar
timiesiems paminklus - kenota
fus (paminklas be mirusiojo pa
laidojimo), tokiu būdu pager
biant jų atminimą. Manome, 
kad ši idėja turėtų sudominti 
pasaulio lietuvių bendruo
menes.

Domeikavos šventovės ti
kintieji gerai supranta, kad įgy
vendinti šias gražias idėjas be 
visų lietuvių paramos bus sun
ku. Visus darbus numatoma at
likti tam tikrais etapais. Pir
maeilis ir svarbiausias iš jų - 
šventovės statybos užbaigimas.

Kelyje į mūsų šventovę lau
kia nemažai sunkumų, tačiau 
mes giliai įsitikinę čia išsakytų 
idėjų prasmingumu ir tikime, 
kad Dievo ir Jūsų padedami 
juos nugalėsime. Domeikavos 
parapijos tikintieji viliasi, kad jų 
kilnius tikslus supras viso pa
saulio tautiečiai, kad visų pa
stangomis bus pastatyta Lietu
vos kankinių šventovė, kuri taps 
tragiškos ir garbingos tautos 
praeities įamžinimo, lietuvių 
vienybės simboliu, savo veikla 
padės Lietuvai grįžti prie krikš
čioniškųjų vertybių.

Norime priminti, kad auko
tojų pavardės bus įrašytos į 
Lietuvos kankinių šventovės au
kotojų knygą, jų sąrašai bus pa
skelbti pašventinimui skirtame 
leidinyje, didžiausių rėmėjų pa
vardės įrašytos į fundatorių 
marmuro plokštę.

Laukiame Jūsų aukų ir ta
riame: tepadeda Jums Dievas!

Mūsų adresas ir banko sąs
kaitų numeriai: Lietuvos kanki
nių šventovė, 4302 Domeikava, 
Kauno rajonas, Lithuania. A/s 
701315, kodas 260101780, va
liutinė sąskaita 707070860, “Li- 
timpeks” bankas Kauno filialas. 
Tel. 554247.

Kun. Robertas Skrinskas,
Domeikavos parapijos klebonas

Pritaria:
tVysk. Sigitas Tamkevičius, 

Kauno arkivyskupas metropolitas

Pastaba. Nuo 1996 m. birželio 10 
d. “Litimpeks” bankas atnaujino savo 
veiklą, todėl nematėme būtinybės ati
daryti valiutinę sąskaitą kitame banke. 
Šventovės statybos atsiskaitymai, kaip ir 
anksčiau, vyks per minėtąjį banką.

Tikintieji Domeikavos koplyčioje pamaldų metu

Statoma Lietuvos kankinių šventovė Domeikavoje

Paminklas Marijampolėje su įrašu: “1940-1956 kovojusiems už 
Lietuvos laisvę, žuvusiems, nukankintiems, mirusiems atminti. 1996 m. 
birželio 14 d. LPKTS”. Jis pastatytas iš tremtinių sodybų surinktų 
akmenų Nuotr. K. Linkevičiaus

Lėlė, išgelbėjusi gyvybę
Lietuvoje plačiai paminėta SS-rių metų sibirinių trėmimų sukaktis. 
Marijampolėje pastatytas paminklas iš akmenų, surinktų iš tremtinių 
sodybų. Jo pašventinimo iškilmėje kalbėjusi buvusi tremtinė paminėjo 
lietuvišką lėlę, kuri išgelbėjo nuo bado mirties - už ją gavo kibirą bulvių...

STASYS ILGŪNAS, Marijampolė
Marijampolėje, kaip ir visoje 

Lietuvoje, ši atmintina diena - 
birželio 14-toji buvo deramai pa
minėta. Šv. Vincento šventovėje 
buvo aukojamos Atminimo Mi
šios. Po jų žmonės nuėjo prie 
Kančių koplytėlės, kuri pastatyta 
Atgimimo metais, netoli senojo 
miesto sodo. Po koplytėle ilsisi 
bolševikų nužudytos aukos. Čia 
susirinkę moksleiviai, mokytojai, 
gėlėmis, žvakėmis ir žodžiu pa
gerbė paaukojusių už Tėvynę sa
vo gyvybes atminimą. Gaila, jog 
jaunų veidų buvo tiek mažai...

Nuotraukų paroda
14 v. P. Kriaučiūno vardo 

bibliotekoje atidaryta fotografijų 
paroda - Kazimiero Liukevičiaus, 
Romo Linionio ir buvusio mari
jampoliečio Valentino Juraičio 
meniškos nuotraukos. Buvo ir ke
letas autentiškų fotografijų išsau
gotų nuo KGB nagų, kurias 1948- 
1949 m. fotografavo partizanai - 
K. Juknevičius (išlikęs gyvas) ir 
A. Žygas (1953 m. sušaudytas). 
Nuotraukose: Žaliosios girios 
(Aukštaitijoje) partizanų kasdie
nybė.

Taip pat buvo pristatytas vie
nintelis trijose Baltijos šalyse fo- 
tožurnalas “Vyzdys”. Redaktorius 
- V. Juraitis. Yra ir istorinių, 
prieškario miesto vaizdų, fotogra
fuotų neseniai mirusio fotografo 
St. Rūškio. Gražus žiūrovų būrys 
stebėjo įamžintus gimtinės vaiz
dus, stribų nukankintų aukų, per
laidojimų akimirkas, portretus. 
Tai savotiškas paminklas mūsų iš
gyventai istorijai.

Vyskupo žodis
18 v. bazilikoje vysk. Juozas 

Žemaitis aukojo šv. Mišias už žu
vusiuosius. Nors po savaitės dar
bų (penktadienio pavakarė) žmo
nės ir nuvargę, tačiau gana gau
siai dalyvavo iškilmėje. Per pa
mokslą vyskupas priminė mūsų 
tautos Golgotas, ne tik Stalino 
laikais, bet ir 1831-1863 metų su
kilimų didvyrius, knygnešius ir 
tautos šviesuolius, kurie jau tuo
met grūdinosi Sibire, ruošdami 
dirvą mūsų nepriklausomybei.

Po pamaldų, sugiedoję Tau
tos himną, žmonės keliavo į Kan
čių paminklo šventinimo iškilmes.

Akmenų paminklas
Vėjuotą ir šaltoką vakarą ge

dulinga eisena žygiavo miesto 
gatvėmis, paženklintomis uždeg
tomis žvakėmis, kviečiančiomis į 
senąją geležinkelio stotį, kur dau
gelio tremtinių kojos paskutinį 
kartą lietė Tėvynės žemę...

Eisenos priekyje žengė jauni 
Lietuvos kariai, nešdami ąžuolų 
lapų pynes. Juodais kaspinais pa
ženklintos trispalvės liūdnai ple
vėsavo vėjyje. Jas lydėjo tautiniais 
drabužiais apsirengusios tremti
nių choro dalyvės, šaulių rinktinė, 
miestiečiai, tarp kurių buvo ir ne 
vienas asmeniškai pergyvenęs tos 
dienos siaubą...

Baigiamas atnaujinti geležin

kelio stoties aikštės kairėje pusėje 
pastatytas aukštokas lauko akme
nų paminklas. Akmenys buvo su
rinkti iš daugelio ištremtųjų sody
bų vietų, kur gyveno išvežtieji iš 
Marijampolės apylinkių. Ant ak
menų - juodais dažais užrašytos 
negrįžusiųjų pavardės, vardai, 
kaimų, iš kurių buvo išvežti, pava
dinimai. Pažymėta jų paskutinio 
poilsio vieta Sibire. Paminklo pa
pėdėje dalyviai uždegė žvakes, 
apjuosė ąžuolo lapų pynėmis, su
giedojo Tautos himną.

Ateis geresnės dienos
Aktorė ir tremtinė Alvyda Si- 

pienė paskaitė šiai dienai tinka
mas eiles. Miesto tarybos deputa
tė Onutė Dulinskienė priminė ne 
tik praeities skriaudas, bet ir da
bartinės LDDP valdžios padarytą 
žalą Lietuvai. Miesto meras A. 
Žvaliauskas paminėjo žuvusius, 
padėkojo paminklo statytojams ir 
pakvietė pasiklausyti seimo nario 
A. Endriukaičio pasisakymo, ku
ris susirinkusiems įkvėpė viltį su
laukti geresnių dienų. Žodį tarė ir 
Čečėnijos atstovė spaudai Lietu
voje A. Salijeva. Ji kalbėjo apie 
savo tautos didvyrišką kovą su ru
sų okupantais ir sakė puikiai su
prantanti lietuvių tragediją, nes ir 
čečėnai pokaryje iš savo tėvynės 
buvo deportuoti.

Mokytoja D. Stankevičienė 
papasakojo savo, dar mažos mer
gaitės, pergyventus prisiminimus 
iš ledo šalies. Ypač sujaudino 
žodžiai apie jos lėlę, kurią stribai 
leido vežtis į Sibirą. Ta mažylės 
rankų sušildyta lėlė leido šeimai 
atšiauriame krašte savaitei iš
sigelbėti nuo bado mirties, - buvo 
išmainyta į bulvių kibirą...

Kalbant D. Stankevičienei, 
pro susikaupusią minią prakrypa- 
vo girtas senas rusas, šūkauda
mas: ’’per mažai buvo išžudyta 
lietuvių...” Policijos arti nesimatė, 
tad keletas šaulių triukšmadarį 
nuvedė į šalį...

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos atstovas V. Raibikis pa
dėkojo susirinkusiems, o A. End
riukaitis prisidėjusiems prie pa
minklo statymo žmonėms įteikė 
dar prof. V. Landsbergio vado
vaujamos Aukščiausiosios tarybos 
stenogramų knygas. Paminklą pa
šventino kun. A. Liepa. Trumpa
me pamoksle retoriškai klausė: 
“Tremtiniai, kur šiandien jūsų 
vaikai ir anūkai?..” Iš tiesų 50.000 
turinčio miesto gyventojams čia 
atstovavo tik 500 žmonių! Nejau
gi tiek daug abejingų piliečių yra 
tarp mūsų, kuriems brangesnis sa
vas kampas nei tautos žuvusieji?..

Tremtinių choras sugiedojo 
“Marija, Marija”. Daugelis atėju
siųjų Paminklą papuošė gėlėmis. 
Dalyviai, susikibę už rankų, už
dainavo: “Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos...” Kol Lietuvoje ąžuolai 
žaliuos, kol žmonėms, paaukoju
siems už mūsų laisvę savo gyvy
bes, dar uždegs atminimo žvakes, 
tol Lietuva bus gyva viltimi ir 
meile!
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RUSIŠKAS ALMANACHAS
“Žaliakalnio” vidurinės rusų 

mokyklos moksleiviai Klaipėdoje 
išleido “Lotoso” almanachą rusų 
kalba, redaguotą direktoriaus pa
vaduotojos J. Lukjanovos. Alma- 
nachan prozos ir poezijos kūrinė
liais įsijungė trys dešimtys jaunų 
autorių iš Klaipėdos rusiškų vidu
rinių mokyklų.

TELŠIUOSE IR RAINUOSE
Birželio dvidešimt trečiąją, 

sekmadienį, Telšiuose buvo pa
minėtos dvi iškilmės - vyskupijos 
septyniasdešimtmečio ir Rainių 
tragedijos penkiasdešimtpenkme- 
čio. Vyskupijos sukakčiai Kultū
ros rūmų ir Katedros aikštėje at
našautas Mišias žemaičių vysk. 
Antanas Vaičius skyrė jaunimui. 
Tad jose giedojo net penki vaikų 
ir jaunimo chorai, dalyvavo jėzui
tai ir pranciškonai, globojantys 
katalikiškąsias mokyklas. Pen
kiasdešimt penktųjų Rainių miš
kelio tragedijos metinių minėji
mas buvo pradėtas birželio 22 d. 
vakarą Žemaitės teatro suvaidin
tu spektakliu “Kęstaičių žemai
čiai”, pagal poetės Meilės Kuda- 
rauskaitės poemą paruoštu ir re
žisuotu Laimos Pocevičienės. Ofi
cialioji minėjimo dalis birželio 23 
d. popietę buvo pradėta dalyvių 
susitikimu prie Telšių kalėjimo, 
Skausmingosios Dievo Motinos 
“Pieta” paminklo atidengimu 
Telšių kapinėse, kur yra palaidoti 
nužudytieji kankiniai. Pustrečio 
metro aukščio paminklinę Mari
jos statulą iš akmens yra nukalęs 
vilnietis skulptorius Antanas 
Kmieliauskas. Iš kapinių dalyvių 
procesija nužygiavo Rainių miš- 
kelin, kur jų laukė graži koplyčia. 
Telšių katedros šventoriuje jau 
baigiami valyti rūsiai. Juose įren
giamos laidojimo kriptos. Viena 
bus skirta tarp Tuskulėnų aukų 
Vilniuje palaidoto vysk. Vincento 
Borisevičiaus surastiem palaikam.

LIETUVOS RADIJO SUKAKTIS
Dabartinėje Lietuvoje buvo 

plačiai prisiminta ir paminėta ne
priklausomybės metų Kauno ra
dijo septyniasdešimtmečio sukak
tis. Tas visai Lietuvai tada tarna
vęs Kauno radijas darbą pradėjo 
1926 m. birželio 12 d., siųstuvą 
sumontavus konkursą laimėjusiai 
prancūzų SFR firmai. Kauno ra
dijo 3,5 kW galingumo siųstuvas, 
turėjęs 153 metrų aukščio anteną 
ant 75 metrų kalvos, savo pajė
gumu tada užėmė dešimtą vietą 
dvidešimt aštuonių Europos radi
jo stočių grupėje. Vėliau kitos su
modernintos stotys gerokai pra
lenkė Kauno radijo stotį. Radijo 
programon buvo įsijungę rašyto
jai ir poetai Petras Babickas, Liu

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario

das Gira, Kazys Inčiūra, Antanas 
Miškinis, Jonas Graičiūnas, Vla
das Nausėdas, radijo reporteriai 
Kazys Beleckas, Vincas Rastenis, 
Bronys Raila. Programa turėjo 
skyrius “Ūkis ir gyvenimas”, “Na
mai ir moteris”, “Gimtosios kal
bos valandėlė”, “Pupų Dėdės pa
stogėje”, “Linksmieji broliai” (ak
toriai Viktoras Dineika, Jurgis 
Petrauskas ir Juozas Siparis), Pu
pų Dėdė (Petras Biržys) su Ro
zalime (A. Sadauskaite) ir Mar
celiute (M. Juškevičiūte). Popu
liarūs buvo net kelias dešimtis ra
dijo spektaklių paruošę aktoriai 
Antanas Sutkus (1892-1968) ir 
Juozas Gučius, miręs Australijos 
Adelaidėje 1978 m. vasario 22 d. 
Kauno radijui taipgi talkino kom
pozitoriai Juozas Gruodis, Jurgis 
Karnavičius, Juozas Tallat-Kelp- 
ša, kalbininkai J. Balčikonis, P. 
Skardžius, A. Salys, A. Dambriū- 
nas, P. Jonikas.

“METAI KAIP VIENA DIENA”
Taip yra pavadintas Lietuvos 

radijo septyniasdešimtmečiui skir
tas dokumentinis Lietuvos televi
zijos filmas apie veikėjus Lietuvos 
radijo tarnyboje. Šio filmo scena
rijaus autorius yra Valentinas 
Strazdelis, režisierius - Viktoras 
Snarskis, operatorius - Gedimi
nas Zalieckas, garso režisierius - 
Algis Apanavičius. Filman įjungta 
gyvų ir mirusių Lietuvos radijo 
veteranų nuotraukų ir atsimini
mų, bet šiuose kadruose nėra iš
tęsimo. Laikas ribotas. Nėra ap
mąstymų, minčių gelmės. Birželio 
10 d. Vilniuje, “Arkos” galerijoje, 
buvo atidaryta ilgamečio Lietuvos 
radijo pranešėjo Juozo Šalkaus
kio nuotraukų paroda, atsklei
džianti daugelio Lietuvos radijo 
darbuotojų kasdienybę ir šventes. 
Lietuvos radijo septyniasdešimt
mečiui skirtas minėjimas birželio 
12 d. įvyko Lietuvos filharmonijos 
salėje. Sveikinimai buvo pradeda
mi įvadiniais Lietuvos radijo žo
džiais: “Alio alio, kalba Kaunas, 
Lietuva”. Memorialinė lenta 
Kaune buvo atidengta prie pasta
to, iš kurio Kauno radijas yra pra
dėjęs savo transliacijas 1926 m. 
birželio 12 d. Atminimo lenta bu
vo pagerbtas ir pirmasis Lietuvos 
radijo inž. Alfonsas Jurskis. Tą 
lentą istoriniame Lietuvos radijo 
techninės įrangos pastate atiden
gė jo dukra Snieguolė Jurskytė.

TRŪKSTA LITŲ MAŽVYDUI

Klaipėdoje norima pastatyti pa
minklą Martynui Mažvydui, kai 
sekančiais metais bus minima pir
mąja lietuviška knyga tapusio jo 
“Katekizmo” 450 metų sukaktis. 
“Lietuvos ryto” korespondentas 
Gediminas Pilaitis praneša, kad 
skulptorius R. Midvikis jau kala 
paminklą, kuris turėtų būti pa
statytas Lietuvininkų aikštėje. Jos 
pertvarkymo projektą yra paruo
šęs architektas V. Mazurkevičius. 
Lėšomis rūpinasi organizacinis 
komitetas, vadovaujamas Kovo 
vienuoliktosios akto signataro A. 
Žalio. Paminklas ir jo pjedestalas 
kainuos 350.000 litų. Buvo tikė
tasi, kad lėšų pakaks. Mat jų su
aukojo pajūrio bendrovės, evan
gelikų ir liuteronų bendrijos, iš
eivijos atstovai ir moksleiviai. 
Žurnalistui G. Pilaičiui A. Žalys 
nusiskundė, kad šiuo metu dar 
trūksta 135.000 litų. Esą jų ne
trūktų, jei surinktų pinigų nebūtų 
“įšaldęs” Vakarų bankas. Pirmo
sios lietuviškos knygos sukakčiai 
paminėti buvo sudaryta valstybi
nė Lietuvos komisija, kuriai tre
jus metus vadovavo buvęs prem
jeras A. Šleževičius. V. Kst.

1996 m. birželio 19 d. Lietuvos respublikos ambasadoje Otavoje lankėsi 
Estijos garbės generalinis konsulas Toronte Ilmar Heinsoo (kairėje) ir 
Latvijos ambasados Otavoje patarėjas (diplomatinės atstovybės vadovo 
pavaduotojas) Martins Lacis (dešinėje). Pokalbyje su Lietuvos laiki
nuoju reikalų patikėtiniu J. Paslausku (viduryje) pasikeista nuomonė
mis dėl glaudesnio trijų Baltuos valstybių diplomatų Kanadoje bendra
darbiavimo siekiant Užsitikrinti Kanados paramą Baltijos valstybių 
jungimosi į Europos ir kitas tarptautines struktūras procese

Tautiniai šokiai išeivijoje...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

orientacija į reginį, t.y. koncer
tą, o ne į džiugų susiėjimą, su
formavo visiškai kitą pasiruoši
mo šventei specifiką, šokių pie
šinių sprendimą.

Mūsų šventėje vienu metu 
aikštėje šoka 48 arba 64 vie
netai, o po jų vėl ir vėl kitos to
kio gausumo tik kito amžiaus 
grupės. Koncertas vyksta lauko 
stadione, standartinėje futbolo 
(europietiško) aikštėje, tad sa
vaiminis, kaip įprasta išeivijoje, 
šventės piešinys būtų per smul
kus. Todėl jį reikia stambinti, 
daug jungti, daryti efektingu, 
nepasikartoj ančių.

- Ar taip daryti verčia skir
tingos sąlygos? O gal ten skirtingi 
ir žiūrovų lūkesčiai?

- Žiūrovas Lietuvoje ne 
toks jausmingas, kaip išeivijoje. 
Jis nepradės balsu ir plojimais 
reikšti jausmų, nuaidėjus pir
miesiems “Malūno” taktams. 
Jis priprato būti stebinamas 
kaskart kuo nors nauju, nema
tytu. O tai verčia baletmeis
terius ieškoti originalių piešinio 
sprendimų duotos choreogra
fijos ribose. Ir taip šokėjai per 
savaitę šoka visiškai naują to 
paties, paruošto namuose, šo
kio kompoziciją. Todėl išeivijos 
šokėjams tai yra labai neįprasta, 
ir Lietuvoje bus kiek kitam, nei 
įprasta savoje aikštėje. Čia di
delis krūvis teks ir vadovui, ruo
šiant grupę į Lietuvą, nes mūsų 
darbas orientuotas į profesiona
lų vadovą. Todėl ypač prieš šią 
šventę reikėtų norintiems vykti į 
Lietuvą vadovams, kiek pasito
bulinti, pasikvietus specialistus 
iš Lietuvos, arba atvažiuoti į 
mūsų ruošiamus šokių vado
vams kursus.

Nenoriu įžeisti išeivijoje 
dirbančių mėgėjų vadovų. Suti
kau ir labai profesionaliai dir
bančių; toli ieškoti nereikia, vi
sų pirma tai Rita Karasiejienė. 
Gaila, patyriau, kad ne visada 
išeivijoje yra panaudojama jos 
darbo patirtis, įvertinti jos su
gebėjimai...

- Minėjote, kad Lietuvoje

Windsor, Ontario
KLB VEIKĖJO a.a. PETRO 

JANUŠKOS mirties 10-čio Mišios 
bus atnašaujamos liepos 27 d. Šv. 
Mykolo Arkangelo šventovėje Kau
ne ir Šv. Gabrieliaus šventovėje 
Windsore, o liepos 28 d. - Šv. An
tano šventovėje Detroite, MI, kur 
velionies našlė Birutė daugelį metų 
gieda šios lietuvių parapijos chore. 

tautinių šokių srityje orientuoja
masi į profesionalius vadovus. 
Koks vaidmuo tenka mėgėjams?

- Šventėje dalyvauja nepro
fesionalūs šokėjai. Tik viena 
grupė per visą Lietuvą yra pro
fesionali - tai Dainos ir šokių 
ansamblis “Lietuva”. Už šokį 
šiame vienete jie gauna atlygini
mus. Jokios kitos grupės, kaip 
profesionaliai jos beatrodytų 
šokančios, daro tai savo laisva
laikio sąskaita, savo malonu
mui, negaudamos už tai jokio 
atlyginimo.

Visai kas kita - grupių va
dovai. Dauguma jų (aišku, su iš
imtimis) - profesionalai, t.y. 
baigę tos srities mokslą (specia
lų vidurinįjį arba aukštąjį) ir įgi
ję šokio mokytojo profesiją. Iš 
to jie gyvena, t.y. gauna nors ir 
menką atlyginimą. Ne paslaptis, 
jog kultūros darbuotojų atly
ginimai Lietuvoje yra patys že
miausi. Daugelis paliko šią pro
fesiją ir išėjo pragyvenimo šalti
nių ieškoti kitur. Yra vadovų, 
kurie savo darbą grupėse, kaip 
ir pas jus, dirba be atlyginimo, o 
pinigus uždirba dėstydami šo
kius mokyklose.

Išeivijoje vyrauja nuomonė, 
jog šokių mokytojas - ne profe
sija. Juk išeivijoje šį darbą atlie
ka mėgėjai, ir išeivija po šiai 
dienai šoka. Taip, įvertinu tai. 
Tai nuostabu, jeigu į tai žiūrėsi
me tik lietuvybės išlaikymo as
pektu. Jaunimui patinka šokti ir 
jie jungiasi į lietuvybės gretas 
per šokį. Bet... Apmaudu, nes 
pati turėjau progą įsitikinti, kad 
tie patys metų metais šokti šo
kiai tampa atgrasūs tiek juos šo
kantiems, tiek juos žiūrintiems. 
Retas vadovas turi noro ir laiko 
ieškoti ko nors naujo. Mažai iš
eivijoje yra ir šokių kūrėjų (p. 
Breichmanienė, p. Matulaitienė 
ir dar vienas kitas). Tad ir suka
si ta pati karuselė - “Malūnas”, 
“Blezdingėlė”, “Kubilas” ir t.t.

Lietuvių kredito kooperatyvo 
valdyba “TALKA” rengia metinę

1996 m. liepos 27, šeštadienį, 12 vai. p.p., 
Giedraičio klubo sodyboje ir kviečia visus savo 
narius su šeimomis, draugais bei pažįstamais.

“Talkos” valdyba

Mirties 
dešimtmetis

1986 m. liepos 28 d. Windsor, 
Ontario, Kanadoje mirė Petras Ja
nuška. Gedulines Mišias Šv. Gab
rieliaus šventovėje atnašavo kun. 
James Chaseley ir Šv. Antano lietu
vių parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas. Giedojo Šv. Gab
rieliaus parapijos choras. Tą pačią 
dieną, rugpjūčio 1, velionis buvo 
palydėtas į Šv. Jono lietuvių kapi
nes Mississaugoje, Ont., kur laido
jimo apeigas atliko kun. Jonas Staš- 
kus. Su velioniu atsisveikino ir šei
mai užuojautą pareiškė Kanados 
lietuvių fondo tarybos pirm. inž. H. 
Lapas ir G. Norvaiša.

Petras Januška gimė 1916 m. 
balandžio 16 d. Janonių km., Uk
mergės apskr. Užaugo aštuonių vai
kų šeimoje. Studijavo ekonomiką ir 
dirbo “Lietūkyje”, vyr. buhalteriu, 
o vėliau instruktoriumi ir revizoriu
mi. Petro ir Birutės Januškų jung
tuves palaimino kun. A. Sabaliaus- 
kas-Žalia Rūta Kaune. Jie užaugi
no ir išmokslino sūnų Arūną, duk
ras - Rūtą ir Birutę.

1947 m. atvyko į Kanadą ir ap
sigyveno Winnipege. 1950 m. persi
kėlė pastoviam gyvenimui į Wind- 
sorą, kur aštuoniolika metų dirbo 
“General Motors” bendrovėje. Įsi
gijęs motelį “Cadillac” Windsore, 
ten su šeima dirbo iki pensijos.

Petrą Janušką pažinau jau pir
maisiais išeivijos metais JAV kaip 
Lietuvių žurnalistų Detroito sky
riaus valdybos sekretorių ir Wind- 
soro lietuvių apylinkės veikėją. Ne
pamirštinos Petro Januškos pa
stangos organizuojant šeštadieninę 
mokyklą, lietuviškas pamaldas ir ra
dijo transliacijas Kanadai Vasario 
16-tosios progomis, suredaguojant 
specialius pranešimus anglų kalba 
ir palydint lietuviška muzika ir dai
nomis. Daugelį metų buvo Bend
ruomenės pirmininku Windsore, 
dirbo SLA kuopoje, Tautos fonde, 
BALFe, ALB radijo klube, LŽ sky
riuje Detroite. Petras Januška pa
laikė glaudžius ryšius su Detroito 
lietuvių telkiniu, dalyvaudamas or
ganizacinėje veikloje. Velionis bu
vo ramaus ir sugyvenamo būdo, 
mėgo muziką. Jau 1961 m. sūnus 
Arūnas ir dukra Rūta dainavo 
DLK Birutės dr-jos mišriame jau
nimo chore Detroite. Kiek vėliau 
Birutė Januškienė įsijungė į Šv. An
tano lietuvių parapijos chorą Det
roite, kuriame iki šios dienos tebe- 
gieda.

Noriu išreikšti velioniui dėkin
gumą ir pagarbą, kad, iškeliavęs 
amžinybėn, mums paliko gerą var
dą kaip šeimos tėvas ir taurus lie
tuvis. Velionies šeimai tebūna šis 
prisiminimas nepamirštama užuo
jauta ir paguoda. S. Sližys

A. a. PETRAS JANUŠKA

© LIETUVIAI PAŠAULYJE
JA Valstybės

Moters savaitgalį pernai ru
denį Lemonte surengė Pasaulio 
lietuvių centras. Dabar buvo nu
tarta šį populiarų renginį pakar
toti spalio 25-27 d.d. Naujų pa
tarimų ir pasiūlymų “Moters sa
vaitgaliui” laukia Bronė Nainie
nė, juos prašanti siųsti šiuo ad
resu: 7 Glenview Lane, Lemont, 
IL 60439.

Atlantoje įvyksiančios olim
pinės vasaros žaidynės kelia rū
pestį negausiai JAV LB Atlantos 
apylinkei. Mat jaunosios kartos 
energinga valdybos pirm. Ramu
nė Badauskienė turi tik tris na
rius. LB apylinkei priklauso vos 
keliolika lietuviškų šeimų. Dau
gumą sudaro mišrios šeimos. 
Skaičių padidina dabar atvykstan
tys ir Atlantoje įsikuriantys tau
tiečiai iš Lietuvos. LB Atlantos 
apylinkei reikia daugiau lėšų su
sitikimams su sportininkais iš Lie
tuvos. Tačiau nei finansinės para
mos, nei patarimų nesusilaukia
ma ir iš JAV LB krašto valdybos, 
bei sportinių organizacijų. Valdy
ba buvo planavusi olimpiados lai
kotarpiui išsinuomoti namą dai
lės ir tautodailės parodoms. Ta
čiau nuomai reikėtų daugiau kaip 
40.000 dolerių, kurių JAV LB 
Atlanto apylinkės valdyba nebe
turi.

Lietuviai yra įpratę minėti 
Motinos dienas, bet vis dar atsi
lieka su šeimoms nemažiau svar
bia Tėvo diena. Jos minėjimą bir
želio 16 d. Lemonte surengė Pa
saulio lietuvių centro kultūrinių 
renginių komitetas su savo vado
ve Brone Nainiene. Ji pasveikino 
apie tris šimtus minėjiman ir į tė
vams skirtas vaišes susirinkusių 
dalyvių. Invokaciją sukalbėjo ka
talikų misijos vadovas Lemonte 
kun. Algirdas Paliokas.

Australija
Pcrtho lietuviai džiaugiasi 

pas juos gegužės 25 d. tolimoje 
Vakarų Australijos pakrantėje 
apsilankiusiais Lietuvos krepši
ninkais. Jos krepšininkų rinktinę 
pakvietė Australijos krepšinio fe
deracija, o ją Pertho orauostyje 
pasitiko jos atstovai ir būrys vieti
nių lietuvių. Svečiai iš Lietuvos 
turėjo progą apsilankyti pas Per
tho lietuvius. Juos su vietiniais 
Pertho lietuviais supažindino 
ALB Pertho apylinkės valdybos 
pirm. kun. A. Savickis. Iš Pertho 
jie išskrido Adelaidėn, pirmąsias 
rungtynes australams pralaimėję 
92:65. Mat jų eilėse nebuvo kojų 
operacijas tuo metu turėjusių 
krepšinio žvaigždžių Sabonio ir 
Marčiulionio. Atvyko olimpinėms 
žaidynėms Atlantoje sudaryta 
Lietuvos rinktinė, kuri tada dar 
nebuvo susižaidusi. Tad nenuo
stabu, kad olimpiadai ruošiama 
Lietuvos rinktinė visus penkis su
sitikimus pralaimėjo australams. 
Pralaimėjimai betgi nebuvo dide
li. Krepšinio žvaigždės Lietuvai 
olimpiadoje nepadės. Mat tie gar
sieji mūsų krepšininkai dabar yra 
brangiai apmokami profesionalai, 
neįsileidžiami į mėgėjams skirtas 
pasaulines olimpiadas. Belieka ti
kėtis, kad dabar vėl iškils naujoji 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

((TAT A?? LIETUVIŲ KREDITO
JL čVLjKOOPERATYVAS

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

krepšininkų karta Lietuvos rinkti
nei. Ją vėl ruošia patirtį turintis 
treneris Vladas Garastas, dalyva
vęs šioje išvykoje.

ALB Adelaidės apylinkės val
dyba birželio 9 d. Lietuvių na
muose surengė diskusinę popietę 
“Leiskit j tėvynę”. Buvo svarsto
mas klausimas, kodėl lietuviai, 
sovietinės vergijos metais dainavę 
šią dainą, dabar iš tiesų neskuba 
jon grįžti, kai jau yra tokia gali
mybė? Diskusijose paaiškėjo, kad 
grįžti dabar jau būtų per vėlu. 
Esą grįžusieji taptų lik balastu 
sunkiai besiverčiančiai tėvynei.

Gedulo ir vilties dienos minė
jimą, susietą su pirmaisiais lietu
vių, latvių ir estų trėmimais Si
biran, birželio 16 d. Sidnyje su
rengė Jungtinis baltiečių komite
tas. Minėjimas įvyko Stratfielde, 
Sidnio latvių namuose. Jame da
lyvavo Lietuvos ir Estijos garbės 
konsulai, Australijos ministeriui 
pirm. J. Howardui atstovavęs et
ninių reikalų ministeris P. Rud
dock. Nepriklausomybę atgavusių 
Baltijos šalių dabartines proble
mas apibūdino Australijos baltie
čių tarybos narys Arvi Vainomas. 
Lietuvių vardu kalbėjo jaunosios 
kartos studentas Andrius Lašaitis. 
Koncertinę programą atliko 
Jungtinis latvių choras, estė Sid
nio operos sol. Ingrid Silveu, 
“Dainos” choras, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės ir Justino An- 
kaus. Programą M. K. Čiurlionio 
preliudu ir J. Brahmso rapsodija 
papildė fortepijonu skambinęs dr. 
Ramutis Zakarevičius.

Lenkija
Lenkijos lietuvių organizaci

jų vadovai antrojoje birželio pu
sėje lankėsi Vilniuje ir buvo pri
imti Lietuvos naujojo ministerio 
pirm. M. Stankevičiaus. Su juo 
įvykusiame pokalbyje dalyvavo 
Lenkijos lietuvių bendruomenės 
tarybos pirm. A. Nevulis, valdy
bos pirm. J. S. Paransevičius, 
Lenkijos lietuvių sąjungos pirm. 
P. Maksimavičius ir Seinų lietu
vių kultūros namų statybos komi
teto pirm. A. Skripka. Pokalbyje 
buvo diskutuojamos Lenkijos lie
tuvių kultūros bei švietimo pro
blemos ir jų veiklą tvarkančios 
organizacijos. Kalbėta ir apie Lie
tuvos paramą Lenkijos lietu
viams. Didžiausias dėmesys teko 
vadovėlių išleidimui Lenkijos lie
tuvių mokykloms, lietuviškoms 
Lenkijos televizijos bei radijo lai
doms, Punsko ir Seinų lietuvių 
kultūros namų statybai.

OFFORD
ĮįJ REALTY LTD.

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

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

Angelę 
Šalvaitytę, B. A

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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 MildaTrumpickai. 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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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).

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

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.

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 3.50% Asmenines nuo............. 8.00%
santaupas............................. .... 3.00% nekiln. turto 1 m............6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk...., 
INDĖLIAI:

.... 2.50%

90 dienų indėlius................ ..... 3.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. ..... 3.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............. ..... 4.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............. ..... 5.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............. ..... 5.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius.............. .... 6.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius.............. .... 6.50% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable).............................. .... 3.00% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind.................................. .... 4.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind.................................. .... 5.25% valdžios Iki $60,000
3 m. ind.................................. .... 5.75% sumos draudimu
4 m. ind.................................. .... 6.00%
5 m. ind.................................. .... 6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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Prie Nekalto prasidėjimo liet, parapijos kryžiaus Brighton Parke, 
Čikagoje, 1941 m. sukilimo 55-ųjų metinių minėjimo metu stovi iš k.: 
dipl. inž. P. Narutis, dr. A. Darnusis, prof. J. Meškauskas ir J. Drūtytė

Nuotr. Z. Degučio

Duobė, kurioje tilptų Lietuvos kariuomenė 
Priešsovietinis 1941 metų tautos sukilimas, kurio minėjimas buvo surengtas Čikagoje. 
Vienas iš kalbėtojų priminė, kad ta proga reikia minėti ir vėlesnių metų sukilėlius- 

partizanus, kurių žuvo per 30,000. Jų kapo duobėje būtų tilpusi 
visa ano meto Lietuvos kariuomenė

Kur eini,
D. N. BALTRUKON1S, 

Montreaiis
Kas darosi šių dienų Lietu

voje, matome pasklaidę šiuolai
kinę Lietuvos spaudą, pasiklau
sę Vilniaus radijo laidų užsie
niui. Padėtis Lietuvoje yra tikrai 
liūdna ir grėsminga. Tauta jau 
priėjo išnykimo ribą. Daug ra
šoma ir kalbama ta tema, tačiau 
padėtis nė kiek negerėja.

Moralinis nuosmukis
Vienas iš baisiai pragaištin

gų reiškinių dabartinėje (poso
vietinėje) Lietuvoje yra gilus 
dorovinis nuosmukis: vagystės, 
žudynės, apiplėšimai, savižudy
bės, prostitucija, šeimų irimas, 
narkomanija, alkoholizmas... Kiek 
Lietuvos vaikų yra tiesiog išpar
duodama į užsienį visokių įsi- 
vaikinimų priedanga!

Ypač tautai pragaištingas, 
jaunų moterų ir merginų iš Lie
tuvos į užsienį veržimasis. Kaip 
vėžys yra įsigalėjęs moterų ver
bavimas visokiom vedybom ir 
“tarnybom” užsienyje. Žinia- 
sklaida pilna skelbimų neaiš
kiom “paslaugom”, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Olandijoje, Izra
elyje ir kitur. Merginos ten daž
niausiai atsiduria prostitucijų 
namuose ar kaip kitaip visiškai 
prapuola Lietuvai.

Kur dingo tautos moraliniai 
pamatai, ribojantys tokias niek
šiškas prekybas žmonėmis? Juk 
tų jaunų, net nuo 16 m. am
žiaus, merginų traukimas iš Lie
tuvos yra tautos tragedija. Juk 
jos - tai būsimos motinos, 
kurios Lietuvai jau negimdys, o 
jauni vyrai, likę be merginų, 
vaikų neišaugins! Ar pagalvoja 
apie tai tos jaunos merginos, 
taip lengvabūdiškai palikdamos 
savo Tėvynę?

Barti reikia ir tuos gimines, 
draugus, pažįstamus, sudaran
čius galimybes tom jaunom mo
terim iš Lietuvos išvykti. A, - 
sako, - atvažiuos, pabus ir vėl 
sugrįš... Bet daugumoje atvejų 
visai ne taip. Jos čia dažnai su
simeta su svetimtaučiais, ir vis
kas baigta.

Didžiuosiuose Kanados ir 
JAV miestuose jaunų ateivių iš 
Lietuvos (merginų ir vaikinų) 
esama tūkstančiais. Bet kur jie? 
Labai retai matysi juos mūsų 
kultūriniuose centruose, šven
tovėse, lietuviškoje veikloje.

Tai vis pasekmė 50 metų 
trukusio sovietinio auklėjimo 
Lietuvoje. Ryškus bet kokio pa
triotizmo stygis šių sovietmečiu 
gimusių bei užaugusių žmonių 
dvasioje...

Ekonominė suirutė
Kitas tautą smarkiai nuali

nęs veiksnys - tai ekonominė 
suirutė. Bankas po banko šulo-

Lietuva?
rantijomis - nuosavybėmis.

O Lietuvoje? Atrodo, jog 
milijoninės sumos buvo “išsko- 
lintos” be jokios garantijos. Ir 
liūdniausia, kad tie didžiuliai 
pinigai dažnai atsidūrė užsienio 
bankuose ar abejotinos reikš
mės versluose. Tai bent ekono- 

' minė bankų politika!
Kur dingo paskolos Lietu

vos pramonės, žemės ūkio plė
totei? Jeigu bankai šiems tiks
lams ir skolina, tai lupa nežmo
niškai dideles palūkanas. Nėra 
jokios aiškios ekonominės vals
tybės politikos Lietuvos žmonių 
gerovei kelti.

Politinės džiunglės
Labai pravartu būtų pana

grinėti valdančiosios LDDP vy
riausybės tiesiog nesuprantamą 
ekonominę politiką arba jos 
įžvalgumo stoką. Labai liūdnai 
pasidarbavo buvusio premjero 
A. Šleževičiaus vadovaujama 
vyriausybė, įsivėlusi į visokias 
kontroversijas. Imkim, pavyz
džiui, “Tauro” banko G. Kono- 
pliovo sandėrį su A. Šleževi
čiaus vyriausybe, davusia pasta
rajam fantastišką 10 milijardų 
dol. valstybinę garantiją. Tokiai 
mažai ir varganai valstybei 
švaistytis tokiomis garantijomis 
- tai žingsnis į ekonominę savi
žudybę. Atrodo yra kažkoks są
mokslas Lietuvą taip nuskur
dinti, kad jai neliktų kitos iš
eities, kaip grįžti savanoriškai į 
senosios “matiuškos” Rusijos 
glėbį.

1990 m. Lietuva iš Sovietų 
Sąjungos paveldėjo didžiulį žve
jybos ir prekybos laivyną, gerai 
išplėtotą sunkiąją ir lengvąją 
pramonę ir, svarbiausia, gana 
gerą hydro bei atominės ener
gijos sistemą. Ką gi padarė da
bartinė valdančioji LDDP, ypač 
buvusioji A. Šleževičiaus vyriau
sybė, su visais tais milžiniškais 
paveldais? O gi laivyną jau bai
gia likviduoti, pigiai pardavinė
dami beveik naujus 6-10 metų 
žvejybos laivus - šaldytuvus ir 
gerus prekybos laivus (“Mai
ronis”, “Vydūnas” ir kiti).

Kas darosi Ignalinos atomi
nės jėgainės tvarkyme? Ši jėgai
nė yra viena galingiausių pa
saulyje, galinti pati viena aprū
pinti visus Lietuvos energijos 
poreikius ir dar eksportuoti sa
vo kaimynams. Tačiau faktai 
yra kitokie. Lietuvos gyventojai 
bei pramonė turi mokėti dirb
tinai dideles kainas už teikiamą 
elektros energiją. Kodėl? O gi 
privisusios parazitinės UAB, vi
sokios agentūros nugriebia visą 
“grietinėlę”, ir vartotojui tenka 
mokėti 10 ar daugiau kartų pa
brangintą kainą. Negana to. Jau 
dabar kalbama apie naujojo šil-

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
1941 metų tautos sukilimo 

55-tųjų metinių minėjimą 1996. 
VI. 23 d. Čikagoje, Brighton 
Parko lietuvių parapijos salėje 
surengė Politinių kalinių sąjun
ga ir JAV LB Brighton Parko 
apylinkė, talkinami šaulių ir ra- 
movėnų.

Šv. Mišias už mirusius ir gy
vus sukilimo dalyvius atnašavo 
kun. Fabijonas Kireilis. Jis pa
sakė ir šiai progai skirtą pa
mokslą. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. A. Bar- 
niškio.

Šauliai ir ramovėnai su vė
liavomis atžygiavo prie parapi
jos kryžiaus, mergaitės atnešė 
vainiką. Susirinko ir visi šv. Mi
šių dalyviai. Dr. A. Damušis, P. 
Narutis ir dr. J. Meškauskas 
padėjo atneštą vainiką prie kry
žiaus. Žodį tarė dr. inž. Adolfas 
Damušis, laikinosios Lietuvos 
vyriausybės ministeris. Savo kal
boje jis pabrėžė, kad “okupanto 
skriaudos sukėlė tautą aktyviam 
ir staigiam pasipriešinimui. 
Tauta sukilo, ir mirtis už laisvę 
nebuvo brangi... Sukilime vieš
patavusi dvasia lydėjo tautą per 
visas okupacijas. Todėl šiandien 
lenkiame galvas maldoje už ryž
tingus žuvusius sukilėlius. Jie 
savo drąsa kovoje ir mirtimi ta
po pavyzdžiu, nusagstė gaires 
sekusiai mūsų tautos kovai už 
Lietuvos laisvę bei savarankiš
kumą”.

Akademinę dalį parapijos 
mokyklos salėje pradėjo Salo
mėja Daulienė, LB Brighton 
Parko apylinkės pirmininkė, pa
sveikindama visus ir pakviesda- 
ma Joaną Drūtytę vadovauti 
programai. Ji pakvietė dr. A. 
Damušį uždegti žvakę žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę, o kun. 
F. Kireilį - sukalbėti invokaciją. 
Antanas Drūtys, visiems atsisto
jus, perskaitė 1941. VI. 23, 9.25 
v.r., per Kauno radiją paskelb
tus Lietuvių aktyvistų fronto ir 
laikinosios Lietuvos vyriausybės 
atsišaukimus. J. Drūtytė per
skaitė laikinosios Lietuvos vy
riausybės, kuri 6 savaites kovojo 
su naciais dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, sudėtį.

Sveikino Lietuvos garbės 
gen. kons. Vaclovas Kleiza, 
PLB c.v-bos vicepirm. dr. Pet
ras Kisielius, ALTos pirm. 
Gražvydas Lazauskas, šaulių s- 
gos pirm. p. Vengianskas ir 
partizanų atstovas Povilas Vai
čekauskas. Pastarasis, prisimin
damas žuvusius ir gyvuosius 
1941. VI. 23 sukilimo dalyvius, 
kvietė prisiminti ir 1944, 1945 ir

dymo sezono krizę. Bendrovė 
“Lietuvos kuras”, kurios paskir
tis yra aprūpinti mazutu (nafta), 
Lietuvos šildymo sistemą, yra 
paskendusi milijoninėse skolose 
ir neturi lėšų pirkti naftos (ma
zuto) ateinančiai žiemai.

Arba vėl “Lietuvos dujos” 
vis dar skolingos Rusijos dujo
tiekiui 20-30 milijonų JAV do
lerių. Ir taip daina be galo.

Valstybinė Lietuvos skola 
įvairioms užsienio institucijoms 
artėja prie dviejų milijardų do
lerių.

Ką visa tai reiškia? Baisu 
pagalvoti! Ar pavyks Lietuvai 
išsikapstyti iš šio ekonominio 
liūno? O prezidentas ir valdžios 
pareigūnai vis dar ištaigingai po 
pasaulį keliauja išleisdami dide
les sumas pinigų...

vėlesnių metų Lietuvos sukilė
lius - partizanus, kurie ištisą de
šimtmetį kovojo ir žuvo “nuo 
Maskvos ir savųjų komunistų 
rankos. Jų žuvusių yra daugiau 
nei 30,000”. Toliau jis sakė: 
“Įsivaizduokime ir šitos žuvu
siųjų duobės išmatavimą: į ją 
laisvai tilptų visa mūsų nepri
klausomybės laikų buvusi ka
riuomenė... Tai Lietuvos parti
zanų, geriausių tautos sūnų ir 
dukrų, milžiniškas kapas. Tenka 
šiandieną tik apgailestauti, jog 
dabartinė Lietuvos valdžia su 
prezidentu priešakyje tokios 
duobės ir kapo nemato, vedžio
ja užsienio diplomatus ir svečius 
po Vilniaus Antakalnio kapi
nes, padeda vainikus prie ke
liolikos 1991 m. žuvusiu kapų. 
Atrodo, lyg Lietuva tik tada at
sirado”... Baigdamas P. Vaiče
kauskas pabrėžė, kad visada tu
rime prisiminti ne tik 1941 m. 
sukilimo dalyvius, bet ir visus 
Lietuvos partizanus, “kurie aiš
kiai savo krauju parašė ant Lie
tuvos žemės: Tėvyne, per am
žius būk laisva!”

Pagrindinę kalbą pasakė 
prof. dr. Juozas Meškauskas, 
kurio bute buvo slaptai sudary
ta laikinoji Lietuvos vyriausybė. 
Kalbėtojas nuosekliai peržvelgė 
Lietuvos istoriją nuo senųjų lai
kų, iškeldamas žodžio “sukili
mas” prasmę ir pabrėždamas, 
kad Lietuvos istorijoje jų būta 
daug ir įvairių, nes Lietuvai iš 
Vakarų grasino vieni priešai, o 
iš Rytų - kiti. Savo kalbą pa
įvairino įdomiais pavyzdžiais. 
Lietuva buvo užmiršta iki I pa
saulinio karo. Po jo ji atstatė 
savo valstybę ir per 22 metus 
prilygo Vakarų valstybėms, ku
rios visą laiką buvo laisvos. Bet 
Lietuva turėjo problemų dėl 
Vilniaus ir Klaipėdos kraštų. 
Lietuva buvo tarptautinių inte
resų ir ginčų objektas. Net yra 
buvę nutarimų Lietuvą išbrauk
ti iš žemėlapio. Galų gale du 
diktatoriai (Stalinas ir Hitleris) 
tai ir padarė. Lietuva buvo so
vietų okupuota. Pilietis neteko 
savo teisių, iš jo buvo atimta 
žemė, namai, turtas. Jam buvo 
uždrausta tikėti, melstis, galvo
ti kitaip, negu okupantas nori. 
Bet tauta nenustojo vilties. Ji 
pradėjo ruoštis sukilimui. Čia 
profesorius priminė, kaip jo ka
binete buvo sudaryta laikinoji 
Lietuvos vyriausybė. Pasiruoši
mas sukilimui vyko plačiai. Bir
želio 22 sukilėliai užėmė pozi
cijas, o birželio 23 sukilimo va
dovybė paskelbė atsišaukimus.

“Visi žinome, ką davė vokie
čių okupacija. Po jos vėl atėjo 
rusai ir vėl grįžo tos pačios lie
tuvių kančios. Bet tauta nepa
lūžo. Prisiminkime, kaip lietu
viai, atvykusiam į Lietuvą Gor
bačiovui, skandavo ‘Lietuva! 
Lietuva!’ Lietuviai yra dar vie
nos sukilimo formos iniciatoriai 
- tai Baltijos kelio!”

Taip apžvelgęs įvairias suki
limo formas, kalbėtojas pabrė
žė, kad sukilimas dar ir dabar 
tebevyksta, nes Lietuva, nors ir 
yra nepriklausoma, bet jos tei
sės dar nėra atstatytos. “Mes 
esame visi šios kovos dalyviai. 
Buvome ir esame!”

Uždaromąjį žodį tarė dipl. 
inž., LAF atstovo prie laikino
sios Lietuvos vyriausybės pava
duotojas Pilypas Narutis. Jis 
priminė gyvuosius 1941 m. suki
limo dalyvius: prof. dr. J. Meš
kauską, prof. M. Mackevičių,

dr. inž. A. Damušį, kurį pik. K. 
Škirpa įgaliojo atstovauti laiki
najai Lietuvos vyriausybei, “kur 
Lietuvos labui būtina ir reika
linga”. Taip pat priminė ir dr. 
Antaną Marčiukaitj, kuris buvo 
viršininkas Žaliakalnyje senelių 
prieglaudos, kurioje buvo įsikū
ręs LAF sukilimo štabas. Gyvi 
dar yra ir dr. K. Ambrazaitis, 
TDA vado pavaduotojas ir 
TDA vadas, LAF štabo narys 
Įeit. Vyt. Stonis, LAF vadovy
bės narys Mykolas Pečeliūnas, 
dipl. inž. Juozas Prapuolenis, 
Jonas Pajaujis, inž. Romas Ša
tas, dipl. inž. Algirdas Pundzius.

P. Narutis paaiškino, kodėl 
apie LAF sukilimo organizato
rius buvo mažai skelbiama: 
“Negalėjome išduoti visų vadų, 
kurie tą žūtbūtinę kovą tęsė. 
Mes turėjome visą 50-metį slėp
ti vadus, kad jie galėtų kovoti.

Baigęs savo žodį, P. Narutis 
pasiūlė minėjimą baigti rezoliu
cijomis. Jų vieną lietuviškai, ki
tą angliškai perskaitė J. Drūty
tė. Dalyviams abi rezoliucijas 
vienbalsiai priėmus, minėjimas 
baigtas sugiedant “Lietuva brangi”.

Tautos sukilimo 1941 m. 55-ųjų metinių minėjime, padėjus vainiką 
žuvusiems pagerbti, 1996.VI.23 kalba dr. A. Damušis. Iš k. prof. J. Meš
kauskas, dr. A. Damušis, dipl. inž. P. Narutis Nuotr. Z. Degučio

1941 m. Tautos sukilimo 55-ųjų metinių minėjime 1996.V1. 23 Brighton 
Parko, Čikagoje, parapijos salėje. Sėdi iš k.: dipl. inž. P. Narutis, J. 
Damušienė, prof. dr. J. Meškaukas, dr. A. Damušis, garbės kons. V. 
Kleiza, dr. P. Kisielius ir ALTos pirm. G. Lazauskas Nuotr. Z. Degučio

Rusų kazokai vokiečių kariuomenėje
Antrojo pasaulinio karo metu vokiečių kariuomenei pradėjus Sovietų Sąjungos puolimą, 

daugelis raudonarmiečių perėjo vokiečių pusėn. Ypač gausūs buvo kazokai, iš kurių 
buvo sudarytas net atskiras XV-sis korpa.s

LEONAS BALTUŠIS
Atamanui pik. Kulakovui 

grįžus į Poltavą, ištisos kazokų 
“stanicos” (kaimai) atgijo su di
džiausiu entuziazmu. Senos ka
zokų uniformos buvo vėl iš
kastos, apsirūpinta puikiais so
vietiniais “Kalašnikov” automa
tais, arkliais ir vežimais. Viskas 
buvo organizuojama šimto vyrų 
grupėmis, kurioms vadovauja 
vadinamasis “šimtininkas”. Tai 
daugiausia karinio patyrimo tu
rintis kazokas.

Čia reikia paminėti kazo
kams labai jau draugišką ir juos 
suprantantį vokiečių gen. lt. ba
roną von Freytag-Loringhoven. 
Pradėjus iš fronto linijų bėgti 
Raud. armijos kazokų dali
niams ir atsiradus didžiulei ma
sei rusų savanorių belaisvių sto
vyklose, kurių nemaža dalis 
stengėsi pabėgti nuo bado, ge
nerolui lt. von Freytag-Loring
hoven buvo aišku, kad reikia 
kas nors daryti, ir tai labai grei
tai.

Visi kazokų daliniai buvo 
pradėti telkti Vojenstroi Seleš- 
čina vietovėje. Tie, kurie atsira
do čia iš “stanicų”, nebuvo 
problema. Sunkiau buvo su ka
zokais iš belaisvių stovyklų. Pa
dedant seniesiems kazokų kari
ninkams, buvo sudaryta speciali 
anketa, kurią galėjo atsakyti tik 
tikras kazokas, nes nekozokai 
turėjo gana ribotą žinių bagažą 
ir daugelyje klausimų jie su
klupdavo.

1942 m. vokiečiams užėmus 
beveik visas kazokų teritorijas, 
pulkininkui Claus von Stauf- 
fenberg pavyko gauti leidimą 
suorganizuoti I-ją kazokų divizi
ją. Tai tas pats pulkininkas, ku
ris 1944 m. liepos 20 d. padėjo 
bombą Hitlerio būstinėje (vok. 
- Wolfschanze) netoli Rasten- 
burg’o, Rytprūsiuose. 1943 m. 
pradžioje buvo leista vietoj divi
zijos suorganizuoti visą korpą.

Divizijos vadu, vėliau XV korpo 
vadu, buvo paskirtas pik. (vė
liau gen. lt,) Helmuth von Pan
witz.

• • •
Von Panwitz buvo stambus 

vyras su gana plačiu slavišku 
veidu. Kilęs iš Silezijos, jis šiek 
tiek mokėjo lenkiškai, be to, 
mėgo kazokus, nes pats buvo 
puikus kavaleristas. Savo ka
riams jis buvo daugiau tėvas ne
gu griežtas vadas. Buvo sako
ma, jis esąs “labai geros širdies 
žmogus”. Kaip kavalerijos kari
ninkas jis negalėdavo atsistebėti 
kazokų tiesiog akrobatiškų jo
dinėjimu kurį kazokai vadinda
vo “džigitovka”. Turėdamas tik 
kelis rusų kalbos vertėjus, jis 
tuoj suprato, kad nemokėdamas 
rusų kalbos toli nevažiuos. Von 
Panwitz tuoj pat pradėjo moky
tis ir, palyginti per trumpą laiką, 
jis jau susikalbėdavo. Jo kalbos 
buvo verčiamos į rusų kalbą ir 
surašytos jam fonetiškai lotyniš
ku raidynu. Taip jis kreipdavosi 
į kazokus, kuriems tai darė la
bai teigiamą įspūdį. Praleisdavo 
savo laisvą laiką su jais, orga
nizuodavo jodinėjimo varžybas, 
net ir išgerdavo su jais. Suorga
nizavo korpo trimitų ir būbnelių 
orkestrą, pilnomis kazokų uni
formomis, ant gražių baltų žir
gų. Į kitų vokiečių generolų 
priekaištus jis nekreipė dėme
sio.

1943 m. ankstyvą pavasarį 
beveik visi kazokų daliniai buvo 
sutelkti jų surinkimo centre ne
toli Varšuvos, Lenkijoje. Dau
guma jų buvo naudojami kovo
se su bolševikiniais partizanais 
ir kai kada labai specialiems už
daviniams, kai reikėdavo nakti
mis pereti frontą apsirengus 
Raud. armijos uniforma. Dau
gelis šių vyrų buvo nepaprastai 
geri kariai, ir ne vienas jau buvo 
apdovanotas vokiečių Riterio 
kryžiumi.

Pagrindinė korpo organiza

vimosi ir apmokymo vieta buvo 
didžiulė stovykla Midau mies
telyje, Rytprūsiuose.

Von Panwitz buvo ne tik 
geras karys, bet ir geras organi
zatorius. Labai greitai čia iš 
Miuncheno atsirado civilinio 
karo kazokų herojus gen. Lt. A. 
G. Škuro, buvęs “laukinės divi
zijos” vadas, kurio vyrų bijojo 
visa maršalo Semion Budiony 
kavalerija. Apdovanotas Angli
jos karalienės aukščiausiu BA
NĮ ordinu už drąsą, jis nuo 1920 
m. pabaigos iki 1942 m. gyveno 
tarp Belgrado ir Miuncheno. 
Kaip nepaprastai geras jojimo 
žinovas, jis keletą metų dirbo 
cirke jojimu akrobatu, taip sau 
užsidirbdamas pragyvenimą. Von 
Panwitz jį paskyrė vyriausiu ka
valerijos inspektorium ir inst
ruktorium.

• • •
Von Panwitz, turėdamas tik 

keletą mėnesių korpo suorgani
zavimui, visą dėmesį buvo sutel
kęs kazokams. Tai buvo didelė 
klaida, nes jis visiškai užmiršo 
vokiečius, priskirtus prie kazo
kų dalinių. Tai buvo diaugiausia 
labai nedraugiški kariai, pilni 
“uebermensch” filosofijos, jokio 
supratimo neturintys apie ka
zokų mentalitetą, jų papročius 
ir istorines tradicijas. Vėliau tai 
atsiliepė Jugoslavijoje.

Iš kitos pusės, kazokai ilgą 
laiką savo tarpe nesugyveno. 
Senos emigracijos ir buvusios 
Raud. armijos karininkai, turėjo 
visiškai kitokį supratimą apie 
karininko garbę ir visa kita. Ge
ras pavyzdys buvo mjr. I. N. Ko- 
nonovo pulkas, kur visi kari
ninkai ir kareiviai buvo jau so
vietinės kultūros. Visai nenuo
stabu, kad mjr. L N. Kononovas 
visą laiką vaikščiodavo su dviem 
savo asmeninės apsaugos vyrais. 
Tai buvo du ilgais ūsais bei 
barzdoti ir stambūs vyrai. Abu 
dėvėjo puikias baltas “papa
chas” (kepures), o vienas iš jų

šia kažkokius neaiškius “bank
rotus”. Pirmiausia keletas ma
žesnių, o dabar ir pora didžiųjų 
bankų užšaldė žmonių santau
pas ir net didelių įmonių są
skaitas. Įmonės iš užšaldytų są
skaitų bankuose, nebegalėjo 
mokėti darbuotojams algų, tie
kėjams už medžiagas ir 1.1.

Prieita prie ekonominės 
krizės. Ir kodėl taip? Kur dingo 
valstybės įstatymai, reguliuojan
tys bankų veiklą, žmonių indė
lių saugumą? Bankas - juk tai 
aukščiausio finansinio pasitikė
jimo institucija bet kurioje vals
tybėje. Jų veikla yra griežtai 
kontroliuojama valstybės. Žmo
nių indėliai Kanadoje yra ap
drausti iki 60,000 dolerių asme
niui vienoje institucijoje. JAV 
tokia drauda siekia iki 100,000 
dol. Skolintojai yra nuodugniai 
patikrinami prieš išduodant bet 
kokią paskolą. Stambesnės sko
los yra padengtos stipriomis ga-

Į Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express 1650 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8 
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties)

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Skyrius: North York Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont. 
416 222-4021

London Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

Montreal Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

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

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

JAV ir Kanados dolerių perdavimas
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000
Siuntiniai su kanadiškais produktais 

Lietuvoje musų sandėlyje:

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 įvairūs kanadiški produktai (20 kg)
17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg) 
220 v elektrinis šaldytuvas

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)

$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

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

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

dešinėj ausy turėjo didelį auksi
nį čigonišką auskarą ir visiems 
buvo žinomas kaip pusiau grai
kas iš Odesos. Nebuvo paslap
tis, bet kartais esant reikalui, jie 
būdavo ir mirties bausmės vyk
dytojai. Vis dėlto gen. lt. H. von 
Panwitz’ui įdėjusiam visą širdį į 
organizavimo darbą, pavyko iš 
šių vyrų padaryti geriausią II 
Pasaulinio karo kovos vienetą.

• • •
(Nukelta j 6-tą psl.)
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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
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Visiems rūpimi klausimai
Brandus žurnalo “Į laisvę” gegužės numeris

Musų bajorijos lietuviškumas
Su pakilusiu domesiu Lietuvos praeičiai bei jos bajorijai, 

iškyla ir jos vaidmuo tautos gyvenime

ALFONSAS NAKAS

“Į laisvę” žurnalo 1996 m. 
123 (160) numerio viršelį puo
šia uniformuoto ir ginkluoto 
partizano nuotrauka. Žurnalo 
72-se puslapiuose red. Juozas 
Baužys sukaupęs iškirtinai įdo
mios medžiagos. Kai kurie raši
niai vertingi ir istoriniu požiūriu.

Skiltis “Vedamieji” šį kartą 
nereikalinga daugiskaitos, ir tai 
sveikintina. Autorius K.A. ją 
pavadino Artėjant prie balsavi
mo urnos. Priminęs, kad šiemet 
sukanka 55-ri metai nuo 1941- 
jų sukilimo, įtaigoja dalyvauti 
labai svarbiuose šio rudens rin
kimuose.

Skiltis “Skaitytojų žodis” 
liesa: tik trys laiškai, jų tarpe du 
iš Lietuvos. Kodėl? Kiekvieno 
numerio voke redaktorius siun
čia specialų blanką ir prašo jį 
užpildyti. Deja...

Pirmas brandus straipsnis - 
Vytauto Landsbergio Naujau
siosios mūsų istorijos klausimais. 
Autorius tiksliai atpasakoja 
svarbiausius Lietuvos įvykius 
nuo 1940 m. iki šių dienų, 
kruopščiai sužymėdamas ir jų 
datas. Priešingai apatiškiems 
ir/ar arogantiškiems Lietuvos 
politikams bei istorikams jis tei
giamai įvertina ln41-jų vasaros 
sukilimą. Duoda keletą pasiūly
mų kas darytina nepriklausomy
bės fronte. Tai išmąstytas kon
densuotas valstybininko darbas, 
reikalingas atidaus skaitymo.

Vytauto Volerto Apie grįži
mą: kiti laikai, kiti žmonės, kitoks 
žvilgsnis? pradedamas lyg pole
mika su tą temą plačiau disku
tavusiais “Santaros-Šviesos” di
džiūnais. Deja, polemika neišsi
vysto, pasitenkinama tik grybš
telėjimu samariečių “knygve- 
žiams”, save išsigarbinusiems. Iš 
neaiškių V.V. užuominų ryškė
ja, kad masinio grįžimo nebus, 
nors sąlygos grįžusiems senutė
liams būtų neblogos. Viena 
V.V. mintis čia rašančiam 
blyksteli it šviesi kometa: pasta
tytų mums kompaktinius prie
miesčius, namelius su vakarie
tiškais patogumais, tai grįžtu
me. Prieš akis - jaukūs vokiečių 
“Siedlung’ai”. Ir Floridos kai- 
meliai-tvirtovės, uniformuotų 
sargų saugomos. Bet kometa 
nučiuožia, užgęsta. Kada, kas 
tuos “siedlungus” pastatys? 
Mudu su V.V. gimę 1921-siais. 
Po brūkšnio netruks atsirasti 
antroji data... Vis dėlto grįžimo- 
negrįžimo tema masinanti. Jai 
gvildenti kiekvienas norime po 
10 puslapių. Kad tik būtų skai
tytojų.

Vienas iš kelių įdomiausių 
šio “ĮL” rašinių - Onos Girniu- 
vienės liudijimas apie savo vyrą 
a.a. dr. Juozą Girnių {Lietuva 
jam buvo visas gyvenimas). Nuo
širdus ir sklandžiai parašytas. 
Svarbus ateities J. Girniaus mo
nografijai. Čia rašančiam porą 
dešimtmečių teko rašinėti bio- 
grafijėles J. G. redaguojamiem 
“LE” tomam. Gavau dešimtis 
lakoniškų, kartais įdomių J. G. 
laiškelių (kai kurie gal dar tebe
guli mano archyvėly). Daugelį 
metų keitėmės Kalėdų sveikini
mais, irgi su laiškučiais. J. G. 
užgavau pastaba anie poetą 
“Aidų” apžvalgėlėje. Pasipikti
nimą J.G. man išreiškė ir dau
giau neberašė. Našlės užuomi-

TAIDA INDRĖ SUPRONAITĖ- 
HUNTER, lankiusi Bishop Mo
rocco gimnaziją Toronte, 1996 m. 
gegužės mėn. baigė Niujorko Co
lumbia universitetą magistro 
laipsniu pedagogikos srityje

nos man daug pasakė.
Ilgiausias (11 psl.) ir reikš

mingas yra Vilniaus un-to dar
buotojo dr. Algimanto Jankaus
ko rašinys Organiškos valstybės 
koncepcija Lietuvoje / kūrėjai, 
raida, vertinimai. Čia - antra da
lis; pirmoji skelbta “ĮL” 122 nr., 
o kaip paskaita skaityta 1995. 
VIII.04 Lietuviškų studijų sa
vaitėje Vokietijoje. Studijoje 
skaitome apie kelis artimos is
torijos momentus, kai grupė in
telektualų kūrė planus Lietuvos 
gerovei. Pirmoji grupė buvo ne
priklausomos Lietuvos veikėjai, 
įskaitant prez. A. Smetoną, rašę 
1938 m. Antroji grupė veikė 
nacymetyje, 1944 m., irgi tėvy
nėje, o likusios dvi - pokario 
Vokietijoje. Išskyrus pirmąją, 
kitas grupes sudarė lietuvių 
fronto (LF) veikėjai, įskaitant 
Juozą Brazaitį, Antaną Macei
ną, Julijoną Būtėną, Juozą Gir
nių, Zenoną Ivinskį ir kitus.
Kiekvieną grupę autorius tiks
liai aptaria ir citatomis paryški
na jų planų pobūdį.

E. Šarūno str. Ko sulaukė
me ir ko siekiame? ryškina ban
kų išvogimą bei kitas Lietuvos 
veikėjų ligas. Dešiniųjų partijas 
skatina jungtis rinkimams. Pau
lius Jurkus beveik lyriškai piešia 
susitikimus su žurnalistu-parti- 
zanu-kankiniu Julijonu Būtėnu. 
Siūlo įamžinti monografija, jo 
vardo stipendijom.

Redaktorius paaiškina, kad 
praėjusio “ĮL” nr. partizaninių 
reportažų autorius Algirdas Če- 
kys staiga mirė 1995.XII.24 
(Kūčių dieną) ir kad “ĮL” pasie
kė dar 3 velionies apybraižos, 
kurias dabar spausdina. Tai 
“Kelias į bažnyčią”, “Užmušti 
žmogų” ir “Pupelio išgelbėji
mas”. Apie partizanus Rokiš- 
kio-Obelių apylinkėje. Koks 
nuostabus, sakyčiau, hemingvė- 
jiškas stilius! Koks vaizdumas! 
Kiek sukaupta kančios ir be
prasmybės! Jaudina iki ašarų. 
Ypač rokiškėną, kuriam, jei ne 
žmonės, tai pavardės pažįsta
mos. Gaila, “ĮL” neteko nuosta
baus bendradarbio...

Rašytojas Eugenijus Ignata
vičius pateikia partizanų gene
rolo, jų kandidato į Lietuvos 
prezidentus Jono Žemaičio bio
grafinę apybraižą. Ir užsimena 
rašąs plačios apimties tikrovinį 
romaną apie pokario partizani
nę epochą su Jonu Žemaičiu 
centre. Ištraukų teko skaityti 
“Dienovidyje”. Rašoma nuosta
biai.

Liudos Rugienienės Išeivi
jos rūpesčiai dėl Lietuvos ateities 
yra paskaita, skaityta Klivlande 
Vasario 16-sios proga. Ryškina 
Lietuvos žmonių skurdą, apati
ją; Rusijos grėsmę per branduo
linius ginklus; pavojų iš Rytprū
sių; skatina rasti draugų JAV 
kongrese; išlaikyti LB info-cent- 
rą Vašingtone.

Kazys Ambrozaitis pateikia 
buvusio partizano Vytauto Sto
nio nekrologą. Jis gimė 1913 m., 
kentėjo Sibire, žuvo Kaune 
1995.XII. 13 po vaikėzo auto
mobiliu. Į paskutinius puslapius 
sudėta keliolika trumpų kultūri
nių žinučių bei informacinių 
pranešimų.

Rusų kazokai vokiečių...
(Atkelta iš 5-to psk)

1943 m. liepos 5 d., 3.30 
v.r., Hitlerio įsakymu, nepaisant 
generolų abejingumo, prie Kurs
ko prasidėjo garsioji karinė 
operacija “Citadel”. Ji baigėsi 
rugpjūčio 18 d. visišku vokiečių 
pralaimėjimu. Vokiečiai pralai
mėjo 1941 m. gruodžio mėnesį 
prie Maskvos, 1942 m. - prie 
Stalingrado. Kurskas buvo pas
kutinis mūšis, po kurio Wehr- 
macht’as jau nebeatsigavo.

Nuo pat karo pradžios dau
gelis rusų karo belaisvių-sava- 
norių tarnavo vokiečių kariuo
menėje. Iš pradžių tik 10 rusų 
Hiwis (vok. -Hilfswillige) galėjo 
būti kiekvienoje vokiečių kuo
poje. Vėliau, įsitikinus, kad jie 
yra geri kariai, buvo pradėta or
ganizuoti batalionus, kurie vadi
nosi “Osttruppen”. 1943 m. va
sarą Rytų fronte jų buvo per 
800,000 vyrų. Tai buvo didelė 
pagalba vokiečių Wchrmach- 
t’ui, kuri, pagal gen. Halderio

Iš Lietuvos pogrindžio į Ameriką
Viešnagė pas kunigą Algirdą Palioką, baigusį Lietuvoje pogrindžio seminariją, dabar 

besidarbuojantį lietuvių misijoje Lemonte prie Čikagos

Užsienin per paskutiniuo
sius penkerius metus, ypač j 
Amerikos žemyną, pakliuvo ne 
vien duonos ar ilgo dolerio ieš
kodami, o tiesiog kviesti ar 
siųsti iš Lietuvos kunigai. Vie
nas jų - kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, jau keleri metai dirbus ne
toli Čikagos (Lemonte). Žvilg
terėkime, kokios kliūtys, sėk
mės ir nesėkmės kadaise taip 
tyliai baigusio pogrindinę semi
nariją ir dar tyliau dirbusio sie
lovados darbą lydi šio kunigo 
žingsnius šiandien.

- Papasakok, T. Algirdai, 
apie savo pogrindžio metus.

- Baigęs vidurinę mokyklą, 
stojau į Kauno kunigų semina
riją. Nors egzaminus išlaikiau, 
bet budrūs sovietiniai saugu
miečiai neleido būti klieriku. 
Kitąmet darsyk pamėginęs stoti 
seminarijon, paklausiau protin
go anuomet Nemunėlio Radvi- 
liškin ištremto vyskupo Vincen
to Sladkevičiaus žodžio: “Ką 
Dievas pašaukė, tam duos jėgų 
ir progų savo tikslą pasiekti. 
Tik, žiūrėk, belaukdamas ne
ženk tokio žingsnio, kuris kliu
dytų kunigystei. Būtų gerai, kad 
per tą laiką baigtum kokį aukš
tąjį mokslą”. Po šio pokalbio 
viskas dėjosi tarsi pagal iš anks
to surašytą scenarijų. Po pen- 
kerių metų jau buvau diplo
muotas inžinierius radiotech
nikas. Dvejus privalomus metus 
turėjau dirbti pagal paskyrimą 
už diplomą. Tada stojau j ne
akivaizdinę slaptą kunigų semi
nariją. 1973 m. vysk. Sladke
vičius mane įšventino kunigu. 
Pirmieji kunigystės metai - Ka
zachstane, kur savaitgaliais ap
rūpindavau tremtinius vokiečius 
ir lenkus. Nors sielovados dar
bas buvo dirbamas slapčiomis, 
be jokios baimės, bet kipšas 
Saugumo akimis nemiegojo: 
prasidėjo kvietimai į karinį ko
misariatą, prokuratūrą. Sveika
ta ėmė šlubuoti, bet gydytojai 
nerado jokios ligos. Sugrįžau į 
Lietuvą. Reikia ieškoti kokio 
darbo, nes vėl prasidės “nema
lonumai per valdiškus namus”. 
Visas kitas laikas skiriamas sie
lovadai ir pogrindžiui: organi
zavau žmones, kad rašomąja 
mašinėle būtų perrašoma religi- 

apskaičiavimą, iki 1941 m. lap
kričio 30 d. neteko 743,112 vyrų 
užmuštais bei sužeistais arba 
23% jėgos, kuri buvo panaudo
ta 1941 m. birželio 22 d.

Kursko mūšio metu vienas 
tokių batalionų, silpnai apgink
luotas ir bolševikų puolamas, 
kad nepatektų į jų nelaisvę, iš
bėgiojo. Tai buvo tik 2% visų 
savanorių, bet Hitleris turėjo 
surasti kaltininką dėl Kursko 
pralaimėjimo. Jis visus “Osttrup
pen” dalinius, įskaitant ir XV 
kazokų korpą, įsakė perkelti į 
Vakarų frontą, t.y. Prancūziją ir 
Italiją.

• KŪRYBIŠKO asmens pesimizmas 
nėra nuosmukis, bet žmogaus atpir
kimo aistra. Poetas net ir linksmin
damas ieško amžinųjų tiesų, būties 
esmės. Savitu būdu jis bando atspėti 
laiko ir kaitos mįslę, rasti atsakymą 
į skausmo problemą, atskleisti meilę 
skriaudų ir žiaurumų bedugnėje (No
belio laureatas Isaac Bashevis Sin
ger).

Kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
besidarbuojantis Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje Lemonte

nė literatūra, slapčiomis daugi
namos katechetams reikalingos 
skaidrės. Neretai kur nors to
liau nuo Kauno susiburdavo se
selės į susikaupimus, kur rei
kėdavo sakyti pamokslus, vado
vauti mąstymams, klausyti išpa
žinčių ir kt. Kai atšildavo ir bū
davo galima gamtoje ar nekūre
namose patalpose susirinkti ti
kintiesiems, dažnai reikėdavo 
(grupėms ne daugiau kaip po 
30) vadovauti vienuolių dvasi
niams susikaupimams. Šitaip iš 
miesto į miestą, viena grupė po 
kitos, kartais su šiokiu tokiu 
atokvėpiu, o kartais ir be jokio 
poilsio. Gerai, kad Dievas siun
tė ligą: palikęs inžinieriaus dar
bą mokslinio tyrimo institute, 
galėjau atsidėti vien sielovadai, 
ypač su jaunimo grupėmis, jau
nomis šeimomis. Pagaliau 1989 
m. sovietinė valdžia davė oficia
lų sutikimą dirbti parapijoje.

- Kaip pasisekė iš tylios kau
niškės aplinkos, atsidūrus į gana 
judrią Lemonto padangę, apsi
prasti su naujais žmonėmis, per
žengti kalbos, skirtingos kultūros, 
kitokių papročių ir tradicijų 
slenkstį?

- Gerai, kad tarp Kauno ir 
Lemonto dar buvo vienerių me
tų pertrauka Čikagoje, kur ste
bėjau aplinką, mąsčiau, prati
nausi, mokiau ne kitus, o pats 
mokiausi. Beje, tokių didelių 
skirtumų ir nepastebėjau. Man 
regėjos, kad atsidūriau į prieš
karinės Lietuvos kampelį, kur 
stiprus tikėjimas ir laikomasi 
doros, kur jaučiamas pasaulio 
kultūros alsavimas ir mokslo bei 
technikos įtaka. Tą šventą seno
sios prieškarinės tikinčios Lie
tuvos dvasią gavau iš savo tėvų, 
todėl sovietinio meto žmonių 
sielos perdirbimo fabriko girnos 
negalėjo manęs sumalti. Gyvas 
tikėjimas padėjo atskirti pelus 
nuo grūdų. Lemontą arba, tiks
liau tariant, Pasaulio lietuvių 
centrą vadinu miniatiūrine Lie
tuva, kur nereikia net anglų kal
bos. Net ir parduotuvėje nebūti
na ši kalba. Čia kur kas vaiz
džiau už tave šneka doleris.

- Esi T. J. Vaišnio redaguo
jamo lietuviško žurnalo “Laiškai 
lietuviams” redaktoriaus pava
duotojas. Kiek padedi jam orga
nizuoti, leisti ar užpildyti šio lei
dinio puslapius?

- Gyvendamas Čikagoje, re
daguodavau sunkesnius straips
nius, su redaktorium aptardavo

me iliustracijas, viršelius; padė
jau Lietuvoje ieškoti bendradar
bių. Vėliau rašydavau ir dar da
bar rašau straipsnius, kartais 
vedamuosius.

- Kokie Jūsų misijos ryšiai su 
Lietuva? Jie ateityje plėsis ar 
siaurės?

- Bendraujame su Šiaulių 
Šv. Ignaco parapija ir prie jos 
veikiančia katalikiška pradine 
mokykla. Prieššventiniu Kalėdų 
ir Velykų metu mūsų parapijie
čiai minėtai mokyklai parenka 
reikalingų mokslo priemonių, 
pinigų ir kitų reikmenų. Pernai 
misijos lėšomis Lietuvoje išlei
dome knygą apie abortus (“Abor
tas. Klausirųai ir atsakymai”) 
5.000 tiražu. Šiemet mūsų misi
ja jėzuitų vadovaujamoms gim
nazijoms paaukojo tam tikrą 
dolerių sumą. Ateityje ketiname 
remti tas idėjas, kurios kelia 
žmonių dvasingumą, skatina to
bulėti, patiems kilti ir kitiems 
padėti.

- Pagyvenęs kelerius metus 
kitatautėje aplinkoje, gal galėtum 
pasakyti: kokios yra svarbiausios 
mūsų lietuvių nutautinto prie
žastys? Kaip reikėtų su šia itin 
nuostolinga Lietuvai negerove 
kovoti?

- Daug reikėtų kaltinti mū
sų meto sąlygas, galingas, daž
nas ir įtakingas visuomenines 
tarpusavio bendravimo priemo
nes - radiją, televiziją, prekybą 
ir pan., nuo pat mažumės mo
kėjusias įpiršti netikrąsias verty
bes vietoje tikrųjų. Lietuvybė 
svetur negailestingai iš vaikų ir 
tėvų pareikalauja aukoti tokius 
brangius šeštadienius ir daugelį 
kitų malonių progų lietuvišku
mo labui. Kas pasirenka leng
vesnį malonumų kelią, tas greit 
pamiršta pareigą savo kalbai, 
tradicijoms, papročiams ir Lie
tuvai. Taip karta iš kartos žūsta 
pati lietuvybė ir net iškraipoma 
jos tikroji sąvoka. Lietuvoje 
priespaudos metais iš tikrųjų di
džiausiais patriotais išliko tiktai 
tikintys žmonės. Tas pats yra ir 
čionai.

- Kokia Tavo nuomonė apie 
tolesnį Čikagos Jaunimo centro, 
šios misijos ir kitų lietuviškų pa
rapijų, organizacijų ir draugijų 
likimą ?

- Pokario metais Čikagoje 
veikė 12 lietuviškų parapijų. 
Dabar teliko dvi. Tuomet orga
nizacijų, klubų, lietuviškų laik
raščių irgi buvo kur kas dau
giau. Lietuvybė svetur reikalau
ja labai didelio idealizmo ir au
kos. Jei jo neliks, neliks ir lietu
viškumo. Jaunimo centru vis 
dažniau naudojasi patys naujau
sieji ateiviai iš Lietuvos. Jei jie, 
atsistoję ant kojų, pripažins pir
menybę aukščiausioms verty
bėms, lietuvybė nežlugs.

- Redakcijos ir savo vardu, 
mielas T. Algirdai, kuo nuošir
džiausiai dėkoju už atvirus atsa
kymus. Dėkoju, kad išdrįsai at
važiuoti į šį žemyną ir čionai Die
vo, savo tautiečių ir Jėzaus Drau
gijos labui darbuotis. Telydi dan
gus Tavo žingsnius, darbus ir už
mojus, o mūsų Draugijos įsteigė
jas šv. Ignacas tenepagaili Tau 
išmelsti visų sėkmingai pastoraci
jai, gyvenimui ir veiklai reikalin
gų malonių.

Savo bičiulį jėzuitą kalbino 
kun. K. J. Ambrasas.

PROF. K. P. ŽYGAS, Arizona
Matydamas nepalankius ca

rų kėslus, jau nekalbant apie 
šimtmečiais trunkančius lietu
vių bajorų susigiminiavimus su 
lenkais, gudais, rusais, vokie
čiais, tūkstančius ištremtų bajo
rų j Sibirą, išsikėlusius į Europą 
ir Šiaurės Ameriką, - šių eilučių 
autorius nustebo sužinojęs, kad 
1897 m. pirmajame Rusijos im
perijos visuotiniame gyventojų 
surašyme net trečdalis bajorijos 
Lietuvoje laikė lietuvių kalbą 
savo gimtąja kalba. Ko gero ši
taip užsirašė vaikaičiai tų ba
jorų, apie kuriuos S. Stanevičius 
prasitarė XIX š. pradžioje, kad 
“Lietuvos senos giminės pražu
vime sveikos liko”.

Tai įrodo, kad iki pat XX š. 
pradžios Lietuvos bajorija toli 
gražu nebuvo nutautusi ir din
gusi, Ištirpdama gausesnių kai
myninių tautų bajoruose. Paly
ginus lietuvių atvejį su airių, 
škotų ir valų padėtimi angliškos 
Didžiosios Britanijos sudėtyje, 
pasirodo, kad lietuvių nusista
tymas XIX š. buvo žymiai tvir
tesnis ir gyvastingesnis, negu 
esame įpratę manyti, tuo su
darydamas palankią dirvą “lit- 
vomanams” ir tvirtą pagrindą 
visam tautiniam atgimimui.

Nors keltų ir gėlų kalbų li
teratūriniai paminklai šimtme
čiais senesni ir žymiai gausesni 
už seniausius lietuviškus raštus, 
keltų ir gėlų kalbos šiandieną 
yra žymiai mažiau vartojamos 
negu XIX š. pradžoje. Palygi
nimui čia reikia atsiminti, kad 
per pirmutinius du su puse 
šimtmečius lietuviško rašto rai
dos, t.y. tarp Mažvydo ir Done
laičio laikų, iš viso buvo išleista 
apytiksliai vos du šimtai lietu
viškų knygų. Aišku, kad keltų ir 
gėlų aukštuomenė ir šviesuome
nė vertino anglų kalbą labiau už 
savo gimtąsias kalbas, o Lietu
vos šviesuomenė, nepaisant vi
sokių spaudimų ir gundymų, 
Vilniaus universiteto ilgai tru
kusio prolenkiško vaidmens, 
pasirodo, labai vertino savo 
gimtąją kalbą.

Nuo pat XVIII š. galo iki 
šio šimtmečio pradžios bajorų 
kilmės šviesuoliai ir rašytojai, 
kaip pvz. D. Poška, S. Dau
kantas, Gabrielė Petkevičaitė- 
Bitė, Šatrijos Ragana, Julija 
Žemaitė, Vincas Kudirka ir 
daug kitų, apsisprendė rašyti 
lietuviškai ir tuo stiprino visuo
tinį tautinį atgimimą. Panašių 
asmenybių buvo žymiai mažiau 
Airijoje, Škotijoje ir Valijoje. 
Dėl to mirtis gresia tų kraštų 
kalboms. Jos turi būti saugomos 
ir gaivinamos dirbtiniais būdais.

Sovietų istorikai ir rašytojai 
sukūrė vienpusišką, iškreiptą 
bajorų ir bajorų luomo vaizdą. 
Jų veikaluose bajorai buvo nuo
lat vaizduojami kaip liaudies 
engėjai, priešai. Buvo pabrėžia
ma, kad bajorystė neatskiriama 
nuo baudžiavos, bet nutylima, 
kad Lietuva neišrado baudžia
vos, kad, nesant alternatyvų, sa
vo laiku baudžiava vyravo Euro
pos žemdirbystėje. Taip pat nu
tylima, kad kolchozai buvo 
naujausia baudžiavos atmaina. 
Kartu su kitais veiksniais, pini
gų sistemai besiplečiant Euro
poje, mokesčiai pakeitė bau
džiauninkų lažą ir pamažu įsi
tvirtino baudžiavą pakeitusios 
žemdirbystės sistemos, nors kai 
kuriuose kraštuose, pvz. Italijo
je, Ispanijoje ir Meksikoje, bau
džiava suiro tik pirmojo pasau
linio karo poveikyje.

Sovietų rašytojams taip pat 
buvo sunku susidoroti su lietu
vių kilmės bajorais, kurie rėmė 
baudžiavos panaikinimą, ypač 
su tais, kurie patys išlaisvino sa
vo baudžiauninkus. Pvz. San- 
guškai ir Čartoryskiai juos iš
laisvino Prancūzijos revoliucijai 
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dar neprasidėjus, kiti, kaip pvz. 
Kosciuška, Bristovskis, Karpis, 
Nagurskis, juos išlaisvino trupu
tį vėliau. Čia reikėtų paminėti, 
kad senovėje lietuvių paimti ka
ro belaisviai tapdavo vergais ir, 
kad jų būklė buvo blogesnė už 
baudžiauninkų. Tačiau su 1566 
m. Lietuvos statutu vergija pra
dedama naikinti DLK-tės teri
torijose.

Palyginkime tai su kitais 
kraštais, kur vergija truko žy
miai ilgiau. Pavyzdžiui, Anglija 
panaikino vergiją savo koloni
jose 1833 m., Prancūzija - 1848 
m., Danija - 1860 m. Vergija il
gai gyvavo JAV-bėse ir išliko iki 
1865 m., šiaurinėm valstijom 
laimėjus civilinį karą. Retas va
dovėlis mini, kad prezidentai 
Vašingtonas ir Jcfferson’as pa
tys valdė vergus savo dvaruose.

Sovietų istorikai, savaime 
suprantama, visai neaiškino, 
kad bajorija per šimtmečius gy
nė gyvybinius lietuvių tautos in
teresus, žadino jos savimonę, 
puoselėjo jos savarankiškumą ir 
išlaikė jos tapatybę. Šiais laikais 
daugelis vertybių yra iškreiptos, 
žmonės neturi atspirties taško. 
Todėl dabar yra ypač svarbu 
prisiminti, kad Lietuva turi savo 
turtingą praeitį, turi savo senas, 
didžiūnines gimines. Mūsų vai
kai ir vaikaičiai turėtų žinoti, 
kad Lietuva nebuvo ir nėra vien 
kuklių, žemdirbių kraštas, kurio 
paskirtis yra parūpinti kitų 
kraštų girioms, kasykloms ir 
gamykloms pigią darbo jėgą.

Atitikmenys Lietuvos bajo
rų karališkajai sąjungai kituose 
kraštuose seniai gyvuoja kaip 
normalios savo visuomenių da
lys. Kai kurios jų atsirado įvai
riausiais būdais. Pavyzdžiui, 
JAV-bių aukštuomenė save kil
dina iš ateivių, kurie sutilpo 
“Mayflower” laivo bagažinėje. 
Kitos amerikiečių kilniųjų są
jungos susidarė iš Virginijos 
valstijos valstiečių, iš nepriklau
somybės karo veteranų dukrų ir 
panašiai. Venecijos aristokratai 
kildina save iš 24 varganų šei
mų, kurios prieš tūkstantį metų 
apsigyveno Venecijos lagūne. 
Jos, įsikūrusios pelkių seklumo
se, pradėjo prekiauti druska, 
džiovintomis žuvimis ir nend
rėmis su valstiečiais Italijos pu
siasalyje. Australijos seniausios 
šeimos kildina save iš adminis
tratorių, kuriuos Didžioji Brita
nija nusiuntė prižiūrėti to žemy
no prieš maždaug dvejetą šimtų 
metų.

Vokietijos kilnieji ryškiai 
skiria Uradel nuo Briefadel, t.y. 
seniausias gimines nuo tų, ku
rios dokumentavo savo kilmin
gumą 1806 m. ar vėliau. Šeimos, 
įrodančios savo giminystės ryšį 
su kryžiuočių ordino riteriais, 
jau nekalbant apie Maltos rite
rius, yra laikomos aukščiausioje 
pagarboje. O tie tūkstančiai lie
tuvių, kurie šiandieną yra gyvi 
palikuonys giminių, išvardintų 
Horodlės aktuose (jų pergalę ir 
pergalės ženklus Dlugošas ap
rašė 1448 m.), kurių giminės 
paminėti ar apibūdinti Paproc- 
kio 1584 m., Kojelavičiaus 1656 
m., Jablonovskio 1742 m., Nie- 
sieckio 1743 m., Dunaburgo 
1778 m. sąrašuose, - tikrai tu
rėtų tuo didžiuotis.

Lietuvos bajorų sąjungos 
įsteigimas, nors pavėluotas ir 
per ilgai atidėliotas, yra visai 
normalus europinio krašto reiš
kinys. Bajorų sąjunga nori ne 
tik paįvairinti, puošti, pratur
tinti gyvenimą Lietuvoje, bet, ir 
svarbiausia, prisidėti prie jos 
praeities atgaivinimo. Manau, 
kad ši sąjunga taip pat pakels 
visų lietuvių pasitikėjimą savimi 
ir stiprins visus lietuvius, kurie 
neserga tautine užmarštimi, ku
rie nėra atmetę ir nori pažinti 
savo šaknis.



Ramaus gailavimo lyrika
Pasitinkant poeto Juliaus Kelero “Saują medaus”

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ar ne taip vaidenos mums 
vienaaukštės Amerikos peiza
žai, kai klaidžiojom po tuos “ci
tyscapes” tarsi užburti pirmai
siais naujakurystės metais šiame 
kontinente? Juk kaip bebūtų 
romantinė, kaimo buitis darosi 
išeiviui kasmet vis tolimesnė ir 
svetimesnė, tuo tarpu gyvena
mosios vietovės reginiai darosi 
savi.

Šiuo atžvilgiu Kelero “vi
deo-clips” pažymėtinai patrauk
lūs. Juo labiau kad poeto pro
tarpiais grįžtama mintimis į Vil
nių, į “nepasiekiamą Aukštaiti
ją” su baubiančiom uogienojų 
šlaituos bandom ir komišku 
Stiklių skersgatvio piešėju.

Kad Kelero nesama bana
laus kasdienybės reginių apra
šinėtojo, geriausiai liudija eilė
raštis “Peterburgas 1824 m. 
vasarą”, išsakantis tariamus 
Ad. Mickevičiaus išgyvenimus ir 
Petrapilio nykulį. (Tarp kitko, 
Cz. Milosz’as mini vienoj savo 
knygų tų miestų kai kurių kvar
talų kolorito panašumus).

Vyraujanti rinkinėlyje gaida 
yra eleginė, nesulaikomo laiko 
srūvio pajutimo nuotaika. Žū
ties, praradimo nuojauta perse
kioja poetą itin dažnai ir gal to
dėl peršasi mintis praminti jo 
eiles “video-clips’ais”, kuriuose 
dainininko balsą palydi dažnai 
neturintys sąryšio reginiai, pasą
monės švystelėjimai. Kaip poe
tinė įžvalga gali sudvasinti ba

nalų griaunamo pastato reginį, 
liudija šio eilėraščio be pavadi
nimo pradžia:

Vasara laidoja rudenį, paliegę 
laidokai jau nepakyla iš patalo, ir 
girgžda, dar girgžda vyrių netekę 
durys. Statybos brigados verčia XVII 
amžiaus namų, keiksmu palydėdami 
nepasiduodančias sienas išlikusiam 
Ghetto, tarnaičių balsus, gęstančią 
šviesų mergaičių gimnazijoj tiksliau 
jų gimnastikos salėj, kur sliuogė 
šviesa šokančiais profiliais, krūtim ir 
blauzdom, pasiilgusiom saulės.

Rasit tokie kuklaus, ramaus 
gailavimo posmai ne visai tikę 
įrikiuoti Kelerą į ultramodernų, 
“up-to-date” lietuvių užsidarė
lių srovę, bet yra dar ir kitas 
svarbus jo santykio su pasauliu 
bruožas, dėl kurio jo lyrika ne 
visai “kosher”. Jau vien todėl, 
kad Keleras nesilaiko tradicinės 
eilėdaros ir nežongliruoja ri
mais bei asonansais, jam savai
me užsidaro vartai į erotiką, ne
švankybėm bei eschatologija 
prisotintų “talaluškių” kurpimą, 
kurios dabar itin madingos Lie
tuvoj (G. Patackas, S. Paruls
kis).

Iš viso susidaro įspūdis, kad 
Kelero prigimčiai svetimas po
linkis j ironiją, sarkazmą bei 
parodiją. O tie dalykai, žinovų 
nuomone, ypatingai būdingi nū
dienio amžiaus traumatizuo-
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tam, susvetimėjusiam žmogui.
To dažo nebuvimas, pripa- 

žinkim, truputėlį nelauktas. 
Šiaip ar taip, jo esama žmogaus, 
gyvenančio “tarp dviejų žarų”. 
Jam atkeliavusiam iš griūvančio 
Sovietuos pasaulio į pasiruošu
sią subyrėti Ameriką, atrodo tu
rėjo būt visai natūralu išsiugdyti 
cinišką ir nihilistinį požiūrį į 
daiktus ir žmones. Jo lyrikoj ta
čiau nesijaučia jokio kartėlio, 
jokių traumatinių išgyvenimų 
pėdsakų. Gal autorius papras
čiausiai tausoja tą patirtį vėles
niam metui; kai pribręs jame 
ryžtas mestis į prozą.

Baigiant norisi tart žodelį 
apie leidyklos pastabą, jog Ke
lero lyrikoj užčiuopiama “ang
losaksiškos poezijos įtaiga”. Ka
dangi nepaminima konkrečiai 
tos “anglosaksiškos” lyrikos 
“įtaiga”, tenka palaikyti šį prie
kaištą neįtikimu ir nepagrįstu.

Nobelio premijos laureatas 
poetas Cz. Milosz’as yra dėstęs 
ilgą laiką Amerikos kolegijose 
ir skaitęs savo poezijos įvai
riuose šio krašto universitetuo
se. Jam neblogai pažįstama nū
dienė vietinių poezija ir jo pasi
sakymus apie jos pobūdį bei 
vertę galima pripažinti patiki
mais. Jis pripažįsta, kad toji ly
rika esanti technišku požiūriu 
“pirmarūšė”, bet stokojanti tu
rinio. Pasak jo, “jie neturi apie 
ką kalbėti. Jų ‘gyvenimo patir
tis’ prasimušanti iš kiekvienos 
eilutės; tai paskaitų pliekimas 
universitetuose bei gimnazijose 
ir jų šeimyninio gyvenimo kom
plikacijos”. (Tos temos nėra kol 
kas įsipilietinusios Kelero lyri
koj).

{domios ir kitos Cz. Milo- 
sz’o mintys apie nūdienę poe
ziją, aptiktos jo autobiografi
niuose veikaluose ar pokalbių 
su žurnalistais rinkiniuose. 
Nuoširdžiai atpasakodamas sa
vo kūrybinį kelią, Milosz’as pri
sipažįsta, kad jam yra pasitaikę 
sukurti vieno pasąmonės pro
veržio siautulyje ištisą eilėraščių 
pluoštą, kurių prasmės jis nesu
gebėjęs atidengi galvai ataušus. 
Atsieit, esama tokių dalykų, 
kaip “įkvėpimas” arba “auto
matinė rašyba”. Kiekvienu atve
ju ši patirtis sulaikanti jį nuo 
griežtų, kategoriškų nuospren
džių, pasisakant apie nūdienę 
poeziją. Poetui iš viso esą ne
lengva atspėti savųjų eilių po
veikį skaitytojams. Kai jis leidęs 
1937 m. vieną savo rinkinių, 
sau sakęs būsią labai gerai, jei 
tas rinkinys sulauksiąs tuzino 
skaitytojų. O jisai susilaukęs ne
laukto pasisekimo Lenkijoj. 
Nors vėlgi jis pastebėjo, kad jo 
lyrika yra labai nevienodai pasi
tinkama Amerikoj ir Lenkijoj. 
Amerikos kontinente labiau po
puliarūs ezoteriniai, migloti jo 
lyrikos elementai, o Lenkijoj - 
jo pilietinė poezija.

Kitoj vietoj Milosz’as prasi
taria: nūdien esą sunku susigau
dyti, kas turi išliekamos vertės 
ir kas tėra vien apsukri, apgauli 
mistifikacija. Bet meno srityse 
visada yra taip buvę. Juk dau
gelis nesuprantamų žmonėms 
eilėraščių bei tapybos darbų il
gainiui išryškėjo kaip išskirtinos 
reikšmės meno kūriniai. “Aš 
pasikliaunu savo nuovoka, - 
kad ‘nesuprantu ir tiek’, nekvar
šinu sau galvos, kaip tas ar anas 
poetas yra vertinamas rašyto- 
jiškoj biržoj. Tas poetas man 

nieko nesako, aš jo nesuprantu, 
man jis nuobodus - ir viskas! Aš 
neturiu kada kapstytis giliau; 
man regis, kad esama kelių poe
zijos pagavos lygmenų ir kad 
manasis lygmuo pakankamai ra
finuotas” (Czeslaw Milosz, A 
YEAR OF THE HUNTER. 
Translated by Madeleine G. 
Levine. N.Y. Farrar, Strauss 
Giroux 1994).

Norint pasimokyti iš Cz. 
Milosz’o patirties, bene svar
biausia eilutė šiame pasisakyme 
yra ši: “ Aš neturiu kada kaps
tytis giliau”. Kaip dažnai mes 
užmirštam, kad bet kuri poe
zija, hermetiškoji, galvosūkinė, 
ar atlapaširdė, dainininga, tradi
cinė, - reikalauja ne tiek “iš- 
prususio”, kiek “kantraus” 
skaitytojo.

Mylėti poeziją, savaime aiš
ku, niekada nekenkia, bet visad 
pravartu prisiminti amerikiečio 
kritiko ir doro vyro Lionei 
Thrilling’o žodžius studentams: 
“Jūs niekad neįstengsit suvokti 
poezijos kūrinio nepersiskaitę 
jo bent tuziną kartų. Ir net tada 
nesuprasit, ką jis reiškia”.

Julius Keleras, SAUJA ME
DAUS. Eilėraščiai. Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. Vil
nius, 1995.

Rašytojas Vaičiulaitis “Amerikos balse”
Atsiminimai jo 90-jo gimtadienio proga

JUOZAS VITĖNAS

Lietuviai rašytojai nei tar
pukario Lietuvoje, nei atsidūrę 
užsienyje negalėjo pragyventi iš 
savo kūrybos. Antanas Vaičiu
laitis nesudarė išimties. Prieš iš
vykdamas Italijon kaip kultūros 
attache Lietuvos pasiuntinybė
je, jis dirbo Lietuvos žinių agen
tūroje Eltoje Kaune. Sovietams 
1940 m. okupavus Lietuvą, atvy
ko į Ameriką, profesoriavo Ma- 
rijanapolio kolegijoje ir Scran- 
ton’o universitete. 1951 m. rug
pjūčio mėn. pradėjo dirbti 
“Amerikos balso” radijo lietu
vių skyriuje kaip devintos kate
gorijos tarnautojas, tačiau se
kančių metų spalio mėn. buvo 
pakeltas į 11 kategoriją kaip vy
resnysis radijo specialistas.

Lietuvių tarnybos, kaip ir 
kitų mažesnių tautybių, perso
nalą paprastai sudarė 7-9 tar
nautojai, kurių dauguma buvo 9 
ar 11 kategorijos, išskyrus tar
nybos vedėją (13 kat.) ir redak
torių bei programos vykdytoją 
(12 kt.). Jiems teko paruošti 
programas, kurių trukmė įvaira
vo - kartais du pusvalandžiai 
per dieną, kartais vienas pusva
landis dieną ir 15 min. vakare, 
priklausomai nuo aukštesnių 
viršininkų sprendimo, kiek lie
tuvių laidoms skirti laiko.

Darbas radijuje vyko septy
nias dienas per savaitę, todėl vi
siems tarnautojams pasitaikyda
vo dirbti sekmadieniais, šešta
dieniais ar vakarais. Ne visiems 
dirbant vienu laiku, nebuvo ga
lima paskirstyti darbus pagal 
kategorijas. Todėl buvo sako
ma, kad visi dirba visus darbus. 
Žinoma, tarnybos vedėjui, re
daktoriui ar programos vykdy
tojui kurią dieną nedirbant, jų 
pareigas teko perimti kitiems 
tarnautojams, pirmiausia aukš
tesnės kategorijos. Tokiais atve
jais ir Vaičiulaičiui tekdavo eiti 
redaktoriaus pareigas.

Beveik visą medžiagą pro
gramoms anglų kalba (žinias, 
korespondentų pranešimus bei 
straipsnius iš kultūros, mokslo, 
sveikatos ir kitų sričių) pareng
davo centriniai “Amerikos bal
so” skyriai ir teletipu perduoda
vo kalbinėms tarnyboms. Tatai 
atlikdavo redaktorius su tarny
bos vedėju ir paskirstydavo dar
buotojams išversti pritaikant sa
vo tarnybos laidoms. Vaičiulai
čiui, kaip ir kitiems tarnybos na
riams, tekdavo dalį šios medžia
gos paruošti lietuvių progra
moms.

Daugelį metų Vaičiulaičiui 
teko paruošti lietuvių išeivijos 
veiklos apžvalgą, kuri buvo per
duodama sekmadieniais. Tam 
tikslui jam reikėjo peržvelgti 
lietuvių spaudą ir atrinkti tinka
mą medžiagą. Rašymas buvo 
tiktai viena radijo darbo dalis. 
Nemažiau svarbu buvo pareng
tą programą perduoti į Lietuvą. 
Tai buvo daroma iš specialaus 
kambario, vadinamo studija,
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kuri buvo perskirta balso nepra
leidžiančiu stiklu. Vienoje šio 
stiklo pusėje prie mikrofonų sė
dėjo pranešėjai ar diktoriai, ku
rie skaitė žinias ar pranešimus, 
o antroje šio stiklo pusėje buvo 
radijo technikas (ne iš lietuvių 
tarnybos), kuris kontroliavo 
balsų įjungimą bei jų perdavimo 
garsumą. Greta jo buvo progra
mos vedėjas (producer), kuris 
sakė technikui, kurį balsą įjung
ti ar išjungti, kurią magnetinę 
juostelę naudoti, nes dalis pro
gramos paprastai buvo iš anksto 
į juostelę įrašyta. Tam darbui 
reikėjo įpratimo ir pasirengimo, 
kad programa būtų perduota be 
sutrikimų, dėl to programos ve
dėjas, eidamas į studiją, turėjo 
apskaičiuoti ir suderinti visą 
transliavimo medžiagą taip, kad 
ji tiksliai butų perduota per 
pusvalandį ar penkiolika minu
čių, nes uždelsus technikas ją 
nutraukdavo. Tai iš tikro buvo 
daugiau techninio pobūdžio 
darbas. Vaičiulaitis buvo jį pa
bandęs, bet netrukus atsisakė ir 
daugiau jo nesiėmė. Atrodo, 
jam nepatiko toks techninis 
darbas.

Panašiai Vaičiulaitis neįsi
jungė į kitą radijo darbą: žinių 
ir pranešimų skaitymą translia
cijos metu studijoje ar iš anksto 
tai užrašant magnetinėje juoste
lėje. Pirmaisiais savo darbo 
“Amerikos balse” jis eidavo į 
studiją ir skaitydavo žinias, bet 
vėliau jis nebebuvo skiriamas 
tam darbui.

Vaičiulaitis ir nesiveržė būti 
nei diktorium nei programos ve
dėju. Jis pasitenkino daugiausia 
rašymu, kur jis labiausiai liko 
pagal savo sugebėjimus bei pa
tyrimą, nors, kaip grožinės lite
ratūros rašytojui, jam nebuvo 
čia galimybės pasireikšti. Ta
čiau jo vertimai pasižymėjo 
sklandumu bei žodingumu, o 
kai jis turėjo progos ką nors sa
varankiškai parašyti, tai tuose 
rašiniuose atsispindėjo ir jo lite
ratūrinis stilius. Nors tokių pro
gų buvo nedaug, tačiau jis mėgo 
pvz. aprašyti dailės parodas ir 
kitokius kultūrinius įvykius. Tie 
jo aprašymai būdavo tarsi lite
ratūrinės apybraižos. Per savo 
darbo laiką “Amerikos balse” 
jis tokių dalykų yra nemažai pa
rašęs. Jei jie yra išsaugoti, tai jie 
galėtų būti išleisti greta jo kitų 
raštų.

Lietuvių tarnybos 7-9 nariai 
visą laiką dirbo viename kam
baryje. Vaičiulaitis paprastai 
pasirinkdavo stalą kur nors 
kampe ir tyliai dirbdavo. Per 
mano darbo 20 metų viename 
kambaryje su juo ir kitais nete
ko pastebėti, kad jis su kuo nors 
buvo susipykęs ar garsiai susi
ginčijęs. Atsimenu tik vieną 
kartą, kai šalia jo sėdėjęs bend
radarbis, matyt, jį skaudžiai 
įžeidė, nes jis, pakilęs nuo savo 
stalo ir eidamas pro mane pasa
kė: “Su tokiu žmogum negalima 
dirbti.” Bet tą pačią dieną 

mačiau jį su tuo bendradarbiu 
ramiai kalbantis. Paprastai Vai
čiulaitis, jei su kuo nesutikdavo, 
burbtelėdavo kokį žodį ir nutil
davo ar pasišalindavo. Atrodo, 
jis nemokėjo pyktis. Apskritai 
įstaigoj jis nebuvo kalbus, bet su 
kiekvienu buvo draugiškas ir 
užkalbintas ar ko nors paklaus
tas mielai atsakydavo. Kai įstai
goje vykdavo kokio bendradar
bio sukakties paminėjimas, jis įsi
jungdavo ir išgerdavo kokį stik
lelį, bet laikydavosi kiek atokiau 
nuo vaišių stalo.

Jis taip pat nemėgo prieš
piečiams eiti j valgyklą, bet pa
sitenkindavo iš namų atsineštu 
sumuštiniu, jį suvalgydamas prie 
savo stalo.

Nepastebėjau, kad Vaičiu
laitis būtų reiškęs kokį nepasi
tenkinimą dėl darbo paskirsty
mo ar tarnybos kategorijos bei 
rodęs kokį pavydą bendradar
biui. Atrodo, jam tai nerūpėjo. 
Nors jis tarnybos vedėju buvo 
tik apie trejus metus, pasirūpi
no, kad vienam bendradarbiui 
išeinant j pensiją, būtų įteiktas 
apdovanojimas (award) už jo 
įnašą lietuvių tarnybai.

Eidamas redaktoriaus pa
reigas, Vaičiulaitis nesistengė 
pasirodyti dideliu viršininku ar 
lietuvių bei anglų kalbos žinovu. 
Kitų rašinius jis taisė kukliai, 
kur, kaip atrodo, būtinai reikė
jo, nesiimdamas taisyti stiliaus 
ar be reikalo vieną žodį keisti 
kitu. Atrodo, jis nemėgo taisyti 
kitų rašinius, nes jis, nors būda
mas tos dienos redaktorium, tą 
darbą mielai palikdavo tarnybos 
vedėjui.

Kai 1974 m. Vaičiulaitis ta
po lietuvių tarnybos vedėju, ne
persikėlė į tarnybos vedėjui 
skirtą vietą, bet pasiliko prie sa
vo stalo, iki išėjo į pensiją. Jis ir 
toliau eidavo pasiimti žinių ar 
pranešimų nuo telctipo ir juos 
versdavo iš angių kalbos kaip ir 
anksčiau, nors jam, kaip tarny
bos vedėjui, tai nederėjo.

Atrodo, kad Vaičiulaitis ne
mėgo garsintis ar būti garsina
mas kaip “Amerikos balso” ra
dijo bendradarbis ar žurnalistas, 
nors tai buvo jo pragyvenimo 
šaltinis. Jis, matyt, norėjo būti 
labiau žinomas kaip rašytojas.

Darbą “Amerikos balso” 
radijuje sudarė daugiausia rašy
mas, bet tai neskatino kūrybin
gumo. Aštuonių valandų darbo 
dienos monotonija, neretai susi
jusi su skubėjimu bei įtampa, 
kad viskas laiku būtų atlikta pa
gal laikrodį, nuvargindavo. 
Tačiau Vaičiulaitis ir po darbo 
pajėgė redaguoti “Aidų” žurna
lą ir išleisti savo kūrybos kelias 
knygas.

Vaičiulaitis dirbo “Ameri
kos balse”' maždaug 25 metus 
(1951-1976). Mirė 1992 m. lie
pos 22 d. Buvo gimęs 1906 m. 
birželio 23 d. Taigi šiais metais 
jis būtų sulaukęs 90 metų 
amžiaus.

e l> II r llilll ll VEIKLOJE
Vilniaus “Vaidilos ainių” teat

ras pernai vasarą pradėjo bendra
vimo projektą su Vilniuj apsilankiu
siu “The Metropolitan Playhouse" 
Niujorko teatm. Tada buvo nagrinė
jamas Rytų Europos ir JAV teatrų 
stiliaus suvienodinimas. Vadovau
jantis “Teatro be sienų" idėja, pa
grindinis dėmesys teko žodžiams ir 
jų reikšmėms. Šį pavasarį penkias 
savaites Niujorke viešėjo 1992 m. 
Vilniuje suorganizuoto "Vaidilos ai
nių” teatro vadovas Adolfas Večers- 
kis, aktoriai Eglė Tulcvičiūtė ir Sau
lius Siparis. "Vaidilos ainiai” Niujor- 
kan nusivežė rež. A. Večerskio pa
ruoštą “Miražų" spektaklį lietuvių ir 
anglų kalbomis. Su juo netgi buvo 
dalyvauta XXlX-jame JAV teatrų 
festivalyje “Nauji pasauliai, nauji bal
sai”, vis dar ieškant žodžių, kuriuos 
visiems suprantamais padaro ne tik 
garsas, bet ir aktoriaus judesys bei 
mimika. Tokių žodžių ieškotojams 
turbūt problemą sudaro jau prieš 
daugelį šimtmečių iškilę pantomimi- 
niai teatrai.

Česlovo Grincevičiaus kūry
bai buvo skirta penktadienio va
karonė balandžio 19 d. Ateiti
ninkų namuose Lemonte prie Či
kagos. Jos dalyviams buvo paro
dyta vaizdajuostė “Vilniaus laik
rodis”, sukurta su profesiniais 
aktoriais Lietuvos televizijai, pa
imta iš Č. Grincevičiaus apysakų 
rinkinio “Vidurdienio varpai”. 
Jai pagaminti buvo panaudota 
šio rinkinio 1986 m. laimėta Lie
tuvių rašytojų draugijos premija. 
Vaizdajuostės filmą rodė Stasys 
Žilevičius.

Lietuvių kultūros institutas Vo
kietijoje šiemet mini penkiolikos me
tų veiklos sukaktį. Jį 1981 m. kovo 7 
d. Rennhofo pilaitėje, lietuvių pava
dintoje Romuva, prie Vasario šešio
liktosios gimnazijos įsteigė Vincas 
Bartusevičius, Kajetonas Čeginskas, 
Albertas Gerutis, Povilas Rėklaitis. 
Instituto valdybą 1981-1996 m. su
darė: vedėjas Vincas Bartusevičius 
(VVittliche), vedėjo pavaduotojai dr. 
Jonas Norkaitis (Stuttgarte, iki 1982. 
XII. 4) ir dr. Vilius Lenertas (Ste- 
gene, nuo 1982. XII. 4), sekr. dr. Ka
jetonas Čeginskas (Uppsaloje), kont
rolierius Petras Odines (Monheime). 
Lietuvių kultūros instituto pagrindi
niai siekiai - išlaikymas ir išsaugo
jimas lietuvių kultūros palikimo 
Vokietijoje, parama kultūrinei ini
ciatyvai, ryšių sudarymas su vokiečių 
įstaigomis ir asmenimis, sukūrimas 
Europos lietuvių kultūros bei infor
macijos centro saviesiems ir kitatau
čiams, kurie domisi Lietuva, palaiky
mas ryšių su Lietuvos kultūros dar
buotojais.

Pagrindą lietuvių kultūros insti
tuto bibliotekai sudaro buvusios Ky
bartų gimnazijos bibliotekos likučiai, 
dr. Jono Griniaus, dr. Alberto Ge
ručio, prof. dr. Antano Maceinos 
palikimo bei kitų dovanoti leidiniai. 
Iš tikrųjų Lietuvių kultūros instituto 
biblioteka, turinti apie 7.000 knygų, 
yra turbūt didžiausia lituanistinės li
teratūros saugykla Vokietijoje, pri
klausanti Heidelbergo bibliotekų 
tinklui, glaudžiai bendradarbiaujanti 
su Martyno Mažvydo biblioteka Vil
niuje nuo 1989 m. Lietuvių kultūros 
instituto archyvu rūpinasi Vasario 
šešioliktosios gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas. Lietuvių kultūros 
instituto archyve yra saugomi Vo
kietijos LB valdybos dokumentai, 
dalis diplomato dr. A. Geručio do
kumentinio palikimo. Nėra betgi 
pokario lietuvių organizacijų ir sto
vyklų dokumentinės medžiagos, iš
vežtos į JAV.

Gydytojas Kazys Pemkus, 
gyvenęs Sleepy Hollow vietovėje 
prie Elgin miestelio Ilinojaus 
valstijoje, mirė balandžio 15 d., 
sulaukęs deimantinės amžiaus 
sukakties. Velionis balandžio 19 
d. palaidotas Čikagoje, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. Ver
tingiausią paminklą jis jau buvo 
pasistatęs Lietuvoje, Klaipėdos 
universiteto bibliotekon nusiųs
tais 35.000 knygų ir kelių tūks
tančių spaudos ktų rinki
niais. Dalis šios bibliotekos jau 
yra pavadinta dr. Kazio Pemkaus 
vardu. Dovanotus rinkinius jis 
yra pradėjęs telkti prof. dr. J. Pu- 
zino perduotomis knygomis ir 
lituanistikos medžiaga. Klaipė
dos universiteto bibliotekai gydy
tojo K. Pemkaus dovanotuose 
rinkiniuose yra daug senesnės 
kartos veikėjų bei rašytojų nuo
traukų ir laiškų - Vydūno, Vaiž
ganto, dr. Jono Basanavičiaus, 
dr. Jono Šliūpo, Kazimiero Bū
gos, Žemaitės, Marijos Pečkaus- 
kaitės ir daugelio kitų. Vertingas 
yra ir senų knygų rinkinys.

V. Žemkalnio gimnazija Pa
nevėžyje paminėjo ten 1930-50 m. 
dirbusios mokytojos Sofijos Že
maitienės, prancūzų kalbos vado
vėlių autorės, šimtas dvidešimtą
sias gimimo metines. I atsiminimų 
vakarą gimnazijos salėje susirin
ko velionės pedagogės giminės, 
buvusios mergaičių gimnazijos 
auklėtinės. Velionė buvo prisi
minta Šv. Petro ir Povilo švento
vėje atnašautomis Mišiomis, pa
gerbta jos kapo aplankymu seno
siose Panevėžio kapinėse.

Lietuvos totoriai ir karaimai 
paminėjo savo įsikūrimo Lietu
voje šešių šimtų metų sukaktį. Ji 
esanti susieta su Vytauto Didžio
jo 1396 m. pradėtu Krymo toto
rių bei karaimų įsileidimu Lie
tuvon. Šių tautų įsikūrimas Lie
tuvoje ypač pagausėjo po Žalgirio 
mūšio, kuriame jie pasižymėjo 
kaip geri to laikotarpio kariai. 
Pirmasis 600 metų sukakties mi
nėjimas įvyko Kaune, Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje, balan
džio 25 d. Jis buvo pradėtas spe
cialia paroda ir Kauno totorių 
jaunimo folkloriniu koncertu. Pa
rodos rodiniai liudijo, kad Žy
gimantas Augustas 1568 m. toto
riams suteikė lygias teises su Lie
tuvos bajorais. Pasak minėjimą 
“Dienoje" aprašiusio Stepono 
Gečo, šios privilegijos dėka dabar 
Lietuvoje išliko apie 4.000 totorių 
ir apie 250 karaimų. Šios tautinės 
mažumos išlaikė savo religiją ir 
daugelį papročių, o apie Vytautą 
Didįjį karaimai iki šiol savo vai
kams pasakoja legendas.

Sukakties minėjimui skirtoje 
parodoje buvo išstatyta apie pen
kias dešimtis originalių rodinių. 
Dalį jų Vytauto Didžiojo karo 
muziejui teko pasiskolinti iš Tra
kų pilies muziejaus. “Dienos" at
stovas Steponas Gečas pasakoja: 
“Čia matome nemažai totorių 
ginklų - lenktų peilių, kardų - ja- 
tagamų, žąsies plunksna XIX am
žiaus pradžioje pergamente para
šytą karaimų šventraštį torą. Pir
mieji lankytojai susidomėję apžiū
rėjo ir buities dalykus - rytie
tiškus drabužius, galvos apdan
galus...” Prasidėjusioje konferen
cijoje pranešimus skaitė: istorijos 
dr. Tamara Bairašauskaitė - 
“Lietuvos totoriai bajorai XIX 
š.”, teisės istorikas Vytautas Rau- 
deliūnas - Romo Firkovičiaus pa
ruošta tema “Karaimai Lietuvoje 
XIV š. pabaigoje - XX i. pra
džioje”. Minėtini ir du muziejaus 
skyrių vedėjų pranešimai: Jono 
Daujoto “Totoriai LDK kariuo
menėje XVII-XVI1I š.” ir Arvydo 
Pociūno “Lietuvos totorių kari
niai daliniai XVIII š. pabaigoje - 
XIX š. viduryje”.

Vilniaus karaimų istorijos ir 
literatūros draugiją 1932 m. kovo 
24 d. suorganizavo jų veikėjai - fi
lologijos dr. S. Šapšalas, S. Firko
vičius, M. Kobeckis ir E. Jukne
vičius. Romualdo Samavičiaus 
pranešimu “Dienoje”, iš savo as
meninių rinkinių jie karaimų isto
rijos bei etnografijos muziejus 
1938 m. įsteigė Trakuose ir 1940 
m. Vilniuje. Pastatas muziejui 
Trakuose buvo pradėtas statyti, 
bet neužbaigtas iki Vilniaus sugrį
žimo Lietuvai. Ten steigiamas 
muziejus tada teko Lituanistikos 
institutui, kurį sovietinės okupaci
jos metais pakeitė Lietuvos moks
lų akademija. “Dienos” atstovas 
R. Samulevičius rašo: “Pastarajai 
perduotas karaimų religinės są
jungos turtas su namais, biblio
teka, muziejumi, kuriame tuo me
tu buvo saugomas 1141 ekspona
tas: ginklų - 65, namų apyvokos 
reikmenų - 88, bižuterijos - 62, 
numizmatikos - 609, iš kurių - 
307 orientalistinės monetos. Di
delę dalį eksponatų sudarė audi
niai, rankšluosčiai, kilimai, nacio
naliniai drabužiai, žemės ūkio 
įrankiai, kulto reikmenys, meno 
kūriniai, graviūros, vertingi istori
niai dokumentai, gauti iš Trakų 
karaimų bendruomenės, fotogra
fijos. Muziejaus bibliotekoje - ka- 
raimika ir orientalistika, knygos 
karaimų kilmės, kalbos, literatū
ros, istorijos, kultūros ir tematika. 
Jos rankraštyne saugomi Krymo 
totorių rankraščiai...” Trakuose ir 
Vilniuje II D. karo metais išsau
goti karaimų muziejaus rodiniai 
atskiro padalinio teisėmis buvo 
įjungti Mokslų akademijos etno
grafijos muziejun, o 1951 m. 
įtraukti ir į to muziejaus fondus. 
Taip apie dešimtį metų savaran
kiškai veikęs Lietuvos karaimų 
muziejus savo veiklą užbaigė 
Mokslų akademijos etnografijos 
muziejaus fonduose. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

<r,

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

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
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\/l 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 REFRIGERATION
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).

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

DRAUDA
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

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
— 3836 B^OR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogm^i, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

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

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

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

A.a. Mamerto Duliūno atminimui pagerbti skirta pereinamoji taurė 
įteikta 1996 m. liepos 7 d. Čikagoje ŠALFASS krepšinio varžybų laimė
tojui Čikagos klubui “Lituanica”. Nuotraukoje iš kairės: RIČARDAS 
DULIŪNAS, Čikagos ASK “Lituanica” pirmininkas ir vyrų komandos 
treneris RIMANTAS DIRVONIS, ŠALFASS-gos pirmininkas AUD
RIUS ŠILEIKA ir ARŪNAS DULIŪNAS

Krepšinio taurės
A. a. Mamerto Duliūno atmini

mui pagerbti (mirė 1994 m. rude
nį), įsteigtos dvi jo vardo pereina
mosios krepšinio taurės. Pirmoji 
skiriama geriausiai Šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio komandai. 
Šių metų ŠALFASS-gos krepšinio 
nugalėtojas ir tuo pačiu jau 
Mamerto Duliūno taurės laimėto
jas yra Čikagos ASK “Lituanica”, 
kuriam liepos T d. po tarptautinių 
krepšinio rungtynių. (Lietuva- 
Kroatija), ši taurė ir buvo įteikta. 
Iškilmėje dalyvavo velionies sūnūs 
Arūnas ir Ričardas Duliūnai. Ant
roji taurė skiriama Lietuvai - remti 
krepšininkų prieaugliui. Kasmet 
Sabonio klubas Kaune vykdo tradi
cines Sabonio taurės žaidynes, į ku
rias suvažiuoja Lietuvos trylikmečių 
berniukų komandos, taipgi ir iš kitų 
Europos kraštų. 1997 m. Sabonio 
taurės turnyras bus papildytas dar 
ir Mamerto Duliūno taure, kuri bus 
skirama geriausiam žaidėjui. JKB

MOKA: IMA:

Šimtas metų olimpinėms žaidynėms
(šis tas iš praeities)

Modernių laikų olimpinės žai
dynės prasidėjo prieš 100 metų. Jos 
tapo vienu pasaulio populiariausių 
renginių, o sporte pasiektos nuosta
bios aukštybės. Tačiau, šalia iškilių 
momentų ir herojizmo būta ir ne
sklandumų. Šalia prakaito būta aša
rų ir kraujo, politinių boikotų ir pa
galiau - vaistų naudojimo.

Pirmosios žaidynės vyko Atėnų 
mieste 1896 m. naujai pastatytame 
marmuro stadione. Žaidynėse daly
vavo 311 sportininkų iš 11 kraštų. 
Graikus pradžiugino Spiridon Lou- 
ys, laimėdamas klasikinį maratono 
bėgimą. Atėnų prekybininkai už
vertė jį dovanomis, bet jis nuo jų 
atsisakė. Pasirinko tik arklį ir veži
mą, kad galėtų pristatinėti vandenį 
gimtajam miesteliui. 1936 m. Berly
no olimpiadoje S. Louys, apsiren
gęs tautiniais drabužiais, įteikė A.
Hitleriui alyvos šakelę, atneštą iš 
Olimpo kalno.

Sekančios dvejos olimpinės 
žaidynės buvo sujungtos su pasauli
nėmis parodomis ir jos nesusilaukė 
tinkamo dėmesio ir pagarbos. Po 
šių nepasisekusių žaidynių atrodė, 
kad olimpinės žaidynės smunka. 
Viską išgelbėjo 1906 m. Atėnuose 
suruoštų 10-ties metų sukaktuvinių 
žaidynių pasisekimas. Tačiau jos 
nebuvo laikomos oficialiomis žaidy
nėmis ir pasiekti rekordai nebuvo 
užskaitomi.

IV- tosios olimpinės žaidynės 
1908 m. buvo patikėtos Romai, bet 
1906 m. išsiveržęs Vezuvijus, jas 
nukreipė j Londoną. Žaidynės pra
ėjo su dideliu pasisekimu, ir jų 
aprašymai pasirodė pirmuose pa
saulio spaudos puslapiuose. Angli
jos karalius Edvardas VII panoro 
stebėti maratono pradžią, tad prad
inė buvo atkelta iki Karaliaus rū
mų. Nuo tada maratono ilgis yra 42 
km. 195 m. Rusas N. Panin laimėjo 
aukso medalį figūriniame čiuožime. 
Tai paskutinis rusų medalis iki 
1952 m. Draugišką nuotaiką su
drumstė dėl vėliavos kilę nema
lonūs ginčai tarp amerikiečių ir bri
tų. Edvardas VII amerikiečius net 
barbarais pavadino.

V- tosios žaidynės irgi praėjo su 
pasisekimu. Tam daug prisidėjo

[S’dLpl, DAIVA 
DALINDA, 

wMxmMMiiwiį BBA, Broker 
Exnect Tel. 416 231-5000 
'.ooesf FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo (vertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1BS

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

* * *
Atlantos olimpinėse žaidynėse 

Lietuvos sportininkai varžysis pen-

naujai atrasti techniški įrengimai. 
Suomiams leido tarptautinis olim
pinis komitetas (TOK) dalyvauti 
žaidynėse po savo vėliava. Tas įžei
dė rusus, kurie tada buvo okupavę 
Suomiją. Graikų-romėnų pusbaig- 
mio imtynėse susitiko suomis A. 
Asikiainen ir rusas M. Klein. Abu 
galinėjosi 11 valandų, kol rusui pa
vyko laimėti. Tačiau jis buvo tiek 
nuvargęs, kad negalėjo toliau im
tynėse dalyvauti. H. Kolehmainen 
pradėjo suomių ilgų nuotolių bė
gikų eilę.

Berlynas pradėjo ruoštis VI- 
tosioms žaidynėms, tačiau 1914 m. 
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas 
sutrukdė jas įvykdyti. A.S.

kiolikoje sporto šakų. Didžiausias 
grupes sudarys: krepšinis, lengvoji 
atletika, dviračių sportas ir plauki
mas. Šiose šakose tikimasi laimėti 
medalius. Į olimpiadą iš Lietuvos 
atvyksta 109 atstovai. Iš jų 63 spor
tininkai, 31 treneris, 7 vadovai, 4 
gydytojai, 2 masažuotojai ir 1 me
chanikas. Sportininkų sąrašas dar 
gali padidėti, jei bus gautas kvieti
mas irkluotojams. Daugiausia spor
tininkų iš Kauno - 23, Klaipėdos 
14, Vilniaus 13. Olimpinės žaidynės 
prasideda šį šeštadienį, liepos 19 d.

Artūras Kasputis Daupline Li- 
bere dviračių varžybose Prancūzi
joje po trijų tarpsnių dar buvo pir
muoju.

Lietuvos jaunimo rinktinė Is- 
tambule krepšinio varžybose nugalėjo 
Ispaniją 90-79 ir Izraelį 93-70. AS.

Lietuva-Kroatija Čikagoje
EDVARDAS ŠULAIT1S

Kroatija gali pastoti Lietuvai 
kelią j olimpinius medalius. Todėl 
Lietuvos-Kroatijos susitikimai krep
šinio aikštelėje lietuvius gerokai 
jaudina, ypač kad pirmosios dvejos 
rungtynės pasibaigė kroatų pergale, 
o iki olimpinių žaidynių Atlantoje 
beliko vos kelios dienos ir kroatai 
bus pirmaisiais mūsiškių varžovais.

Todėl liepos 7 d. j Rosemont 
Horizon salę sugužėjo apie 5 tūkst. 
žiūrovų (trys ketvirtadaliai jų buvo 
lietuviai). Sį kartą pergalę nusinešė 
kroatai, nors ir nedidele persvara - 
65:69 (35:34). Rungtynių pradžioje 
4:0 vedė kroatai, kurie netrukus pa
darė 10:5. Tačiau tada savo žodį ta
rė lietuviai, kurie persvėrė ■11:10, 
bet kroatai po kurio laiko išlygino 
15:15. Tada iki pirmo kėlinio pa
baigos pirmavo tai viena, tai kita 
komanda vieno ar poros taškų skir
tumu.

Per rungtynių pertrauką žiūro
vai galėjo pasigrožėti šokančiais 
Panevėžio “Grandinėlės” šokėjais, 
kurie šoko X-oje tautinių šokių 
šventėje. Šį kartą jie savo trimis šo
kiais palinksmino publiką. Turbūt 
tų šokėjų sustiprinta, Lietuvos 
olimpinė komanda po pertraukos 
pradėjo spausti varžovus. R. Kurti
naitis tuoj pat padarė 37:34, o Ei
nikis pridėjo dar vieną metimą. 
Kroatams įmetus dvitaškį, Karnišo
vas iš po krepšio ženklino 41:36. 
Lietuviai dar sugebėjo vesti porą 
minučių, kol pagaliau kroatai per
svėrė 44:43.

Tada mūsiškiai jau tik vijosi, 
nors dar atrodė, kad dar galės “at
sigriebti”. Tačiau lietuvių svajonės 
neišsipildė, nors dar paskutinėje 
minutėje Sabonis padarė gražų tri
taškį, kuris šiek tiek sušvelnino 
kroatų persvarą iki 65:69

Nors Lietuvos reprezentantai 
pralaimėjo, tačiau publika gausiai 
plojo mūsiškiams, dėkodama už, 
palyginti, geros klasės rungtynes. 
Pirmame kėlinyje ir antro pradžio
je, kai Lietuva vedė, žiūrovai 
griausmingai skandavo Lie-tu-va.

Į po rungtynių įvykusią spau
dos konferenciją su žurnalistais pa
bendrauti atėjo tik A. Karnišovas ir 
trenerio pav. D. Nelson. Ir vienas, 
ir kitas guodėsi, kad dar yra dvi sa
vaitės iki olimpinių varžybų pra
džios. “Šios rungtynės buvo pirmo

sios Marčiulioniui po ilgos pertrau
kos, tad jam dar yra laiko įsijungti j 
komandą” — kalbėjo Nelsonas. Pa
klausus, ar ateityje Sabonis irgi ža
da ilgiau pabuvoti aikštelėje, Nelso
nas atsakė, kad taip. “Šį kartą buvo 
norėta gerai pasirodyti prieš lietu
višką publiką, tai jis žaidė 37 minu
tes”, - pridėjo jis.

Vyr. treneris V. Garastas spau
dos konferencijoje nepasirodė, bet 
tuoj po rungtynių Čikagos lietuvių 
televizijai duotame pokalbyje jis 
pažymėjo, kad komanda pagal gali
mybes žaidė neblogai.

Krepšininkai tautinių šokių 
šventės parade

Į Čikagą atvykę liepos 5 d., ki
tą dieną jie turėjo treniruotę Moo
dy Bible instituto salėje. Iš treni
ruotės tuoj pat atskubėjo į Rose
mont Horizon salę, kur dalyvavo 
garbės svečių ir tautinių šokėjų pa
rade, kur susilaukė bene gausiausių 
plojimų. Tos dienos vakare krepši
ninkai, kiek pavėlavę, atėjo į šven
tės pokylį. Deja, rengėjai jau netu
rėjo vietos mūsų krepšininkams at
sisėsti. Tad jie, ten trumpai pabu
voję, išvažiavo į viešbutį.

Prieš šias rungtynes apie mū
siškius ir kroatus rašė didieji Čika
gos laikraščiai, pranešdami apie 
sekmadieninį jų susitikimą.

Skautų veikla
• Liepos 20-21 d. ruošiama tal

ka į “Romuvą”. Visi ir visos prašo
mi dalyvauti. Reikia užbaigli pra
dėtus darbus prieš stovyklą. Kas ne
turėtų transporto priemonių prašo
mi skambinti 905 607-5434 R. Sriu- 
biškiui po 7 v.v.

• Rugpjūčio 3 d. prasideda Ka
nados rajono skautų-čių stovykla 
“Romuvoje”. Stovyklos vadovai: 
brolijos virš. s. M. Rusinas, seseri
jos j.ps. D. Biskienė, ūkio vedėjai 
K. Pajaujis ir ps. I. Paškauskienė, 
vyr. šeimininkė ps. J. Yčienė, slau
gė v.sk. V. Punkrienė, sporto vad. 
ps. M. Leknickas, “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų draugininkai-kės. 
Atvyksta iš Ročesterio vadovų Gė
čių šeima ir penkios vadovės iš Či
kagos. Registratorė - v.sl. I. Tarvy
dienė tel. 416 234-1088. M.

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 LIETUVIŲ FONDA /
’ < ' - . . . - - - - . .. . . .   -     

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.).

už asmenines
paskolas nuo...... 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................6.25%
2 metų...................6.75%
3 metų...................7.25%
4 metų...................7.50%
5 metų...................7.75%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvyoės 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 Streetwest, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

U Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. 416 252-6741 
66 Mimlco Ave. Toronto, OnL 

Savininkas Jurgis Kuliešius

ps*MocnwĮ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A.- Plėnys
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 atsikvieiiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JUSI) 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.

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

M-

ALGIS 
MEDELIS



Studentas iš Lietuvos Arūnas Juškys, studijuojantis teologiją
Steubenville universitete, vasaros atostogų metu darbuojasi Putliame

Nuotr. K. J. Ambraso

Studentas iš Lietuvos Amerikoje
Į klausimus atsako JAV Steubenville Tėvų pranciškonų 
vadovaujamo universiteto studentas ARŪNAS JUŠKYS

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kalbiui su generalinio prokuro
ro pavaduotoju apie šias bylas. 
Mat toks pokalbis galėjo turėti 
tiesioginės įtakos bylų sprendi
mui. Atrodo, šis pokalbis įvyko 
dėl Kanados žydų spaudimo.

Jiems nerimą kelia kaltina
mųjų senatvė, dėl kurios tokios 
bylos gali likti neužbaigtos. 
Tokie II D. karo teismai Kana
doje už kitur padarytus nusikal
timus buvo nesėkmingi. Nuo 
1987 m. iki 1992 m. čia Kanadoj 
buvo nuteistas ir iš jos ištremtas 
olandų kilmės prof. Jacob Luit-

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)

jens. Kanados teisingumo mi- 
nisteris Allan Rock dėl trijų 
staiga atidėtų bylų susilaukė 
aštrių priekaištų. Jam jų nepa
gailėjo Sol Littman, Kanados 
žydų atstovas Wiesenthalio 
centre. Jam labiau patinka JAV 
teisingumo departamento spe
cialiųjų paieškų OSI agentūra. 
Mat jos pastangų dėka jau iš
tremta keliasdešimt karo nusi
kaltėlių, o Kanadoje beveik ne
pajudėta.

Kanados teisingumo minis- 
teris Allan Rock vėl nutarė pra
dėti apeliaciją, kuri leistų at
naujinti šiuo metu sustabdytas 
norimų ištremti kanadiečių by
las. Prie jų žadama pridėti dar 
septynis kitus. Planus gali ir vėl 
sujaukti mirtis, nes dabartiniai 
kaltinamieji jau yra baigę am
žiaus aštuoniasdešimtmetį ar 
prie jo sparčiai artėja.

Du didžiausi karo nusikal
tėliai dabar yra Bosnijos serbų 
vadai Radovan Karadzic ir Rad- 
ko Mladic, bet ju Kanados žydų 
vadai nemato ir, atrodo, nenori 
matyti, nors jie žiauresni už 
tuos, iš kurių bandoma atimti 
JAV ir Kanados pilietybę. V.Kst.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Juozas (Joseph) 
*<•7^ NORKUS

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

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

West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

& CRUISE WORLD
Musų biure Jus galite užsakyti:

♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus į įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ Iškvietimus bei vizas.
Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai kalbantiems agentams papildomi numeriai (ext.#): 

Onai - 103, arba - 104, 
Audronei (dėl kelionių laivais) - 102.

Fax 416 769-6753
E-Mail: audra@pathcom.com

256A Durie St. (Bloor West Village), 
Toronto, Ont. M6S 3G3

- Kokią esi pasirinkęs spe
cialybę?

- Studijuoju teologiją kartu 
su įvairių kraštų jaunuoliais.

- Ką dabar, vasarą, veiki?
- Putname tvarkau parką, 

dažau duris, langus, sienas, va
lau griovius ir atlieku kitus di
džiulėje teritorijoje, kur nemaža 
įvairių pastatų, darbus. Triūsda- 
mas tarp medžių, kartu galiu 
džiaugtis nuostabia šių apylin
kių gamta.

- Kas Tau buvo sunkiausia, 
kai atvažiavai į šį kraštą - JAV- 
bes?

- Atvažiavęs Amerikon, iš
kart pajutau europinės kultūros 
skirtumus, kuriuos ne taip leng
va iš pradžių įveikti ir apsi
prasti. Kitokia mąstysena, elg
sena, gyvensena, papročiai ir 
tradicijos, įpročiai ir tarpusavio 
bendravimas. Be to, nelengva 
toli būti nuo tėviškės, artimųjų 
žmonių. Pirmieji du mėnesiai 
buvo itin sunkūs.

- Kas šiame amerikietiškame 
universitete Tau krito į akis?

- Prieš dvejus metus esu 
studijavęs Austrijoje. Toji aukš
toji mokykla - kalbos ir kate
chetikos institutas priklauso 
Steubenvilio universitetui. Te
nai programos, paskaitų tvarka, 
dėstytojų lygis ir kitos akademi
nės lavybos labai panašios į čio
nykštes. Todėl po vienerių me
tų, praleistų europinio masto 
mokykloje, jau buvau gerokai 
apsipratęs su aplinka, kuri pir
mąkart išvažiavus iš Lietuvos 
atrodė neįprasta. Austrijoje jau
nimo dvasia kitokia. Jie čia arti
miau ir nuoširdžiau bendrauja 
su Bažnyčia, aktyviau dalyvauja 
sielovados darbe, dėstytojai kur 
kas artimesni ir paprastesni su 
studentais, atviresni ir nuošir
desni studentų tarpusavio san
tykiai.

- Ar užtenka laiko susipažin
ti su Amerikos kultūra, istorija, 
visuomeniniu gyvenimu?

- Iš arčiau ir nuodugniau 
susipažinti su šalies kultūra ir 
istorija, visuomeniniu gyvenimu 
reikia laiko ir pinigų, o jų labai 
trūksta. Mat mūsų universitetas 
įsikūręs gan tolokai nuo miesto 
centro, todėl nukakti į teatrus, 
koncertus ne taip paprasta ir 
nemažai kamuoja. Įdomiausia ir 
naudingiausia, mano galva, yra 
tai, kad mūsų aukštojoje mo
kykloje tikrai aukštas dvasinis ir 
moralinis gyvenimo lygis. Ne
maža mūsų studentų net šiokia
dieniais dalyvauja šv. Mišių au
koje, tiktai savaitgaliais mergi
nos ir vyrai gali ateiti bendrabu
čiuose į vieni kitų kambarius, o 
šiaip pasišnekučiuoti yra svečių 
kambariai. Merginos dažniau
siai su ilgomis suknelėmis, sijo
nais. Gal mums neįprasta, kad 
neretai neleistinai išlaidžiai, ne
taupiai elgiamasi su duona ir 
šiain atliekamu maistu.

- Ar tavi draugai gyvena 
prasmingai ir tikslingai?

- Universitete turiu daug 
draugų, kurie visi yra tikintys. Ir 
kai pamąstau, nerandu tarp sa
vo bičiulių tokio, kuris nebūtų 
praktikuojantis katalikas. Man 
atrodo, kad žmogui be Dievo 
kažin ko labai trūksta, kad jo 
gyvenimas nėra pilnavertis ir jo 
vertybių supratimas su sprago
mis. Užtat kur kas sunkiau su
rasti bendrą kalbą su kitamin
čiais.

- Ar norėtum ką nors suži
noti apie savo bendraamžius, be
simokančius kituose kraštuose ir 
įvairiose aukštosiose mokyklose?

- Žinoma, būtų labai nau
dinga ir įdomu susipažinti su ki
tais svetur bestudijuojančiais 
lietuviais, tik nežinau nei adre
sų, nei nėra šiems dalykams lai
ko. Tikiuosi, kad atsiras progų 
arba per šį laikraštį surasiu ki
tur studijuojančius mano bend
ramokslius. Mano ir kitų mano 
bičiulių - Artūro, Viktorijos, 
Aušros ir Gedimino - adresas: 
J. C. Williams Center Box 294, 
Steubenville, Franciscan Uni
versity, OH 43952, USA.

- Ar norėtum pasiskaityti lie
tuvišką laikraštį?

- Tikrai norėčiau. Lietuvoje 
nelabai mėgau laikraščius, bet 
čionai, toli nuo namų, brangi 
kiekviena žinutė iš namų. Norė
čiau “Tėviškės žiburių”, kur ga
lima rasti naujienų ne tik iš Ka
nados, bet ir iš Lietuvos.

- Ką norėtum tarti likusiems 
gimtajame krašte ir svetur besi
mokantiems?

- Telydi drąsa, ryžtas ir at
kaklumas visus, nes dejonėmis, 
skundais ir neviltimi netoli te-

Dr. DAIVA LABANAUSKAITĖ- 
NORKIENĖ baigė Toronto uni
versitete rezidentūrą ir gavo šei
mos gydytojos laipsnį. Katino 
medicinos institute 1989 m. ji įsi
gijo vidaus ligų gydytojos specia
lybę, o 1992 m. išlaikė gydytojos 
egzaminus ir JAV-bėse. Daiva yra 
Irenos ir dr. Kosto Labanauskų, 
gyvenančių Kaune, duktė. Šiuo 
metu su savo vyru Juozu Norku
mi gyvena Toronte ir ruošiasi ati
daryti praktiką Bloor West Villa
ge rajone
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasientus pagal susitarimą

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

nukeliausi. Patys Lietuvą turi
me prikelti iš negalių ir patys 
turime nugalėti visas kliūtis ir 
nepriteklius. Daugiau giedros, 
pasitikėjimo Dievu ir slypinčio
mis mūsų tėvynės dar neišnau
dotomis galimybėmis bei jėgo
mis. “Ir šviesa, ir tiesa jūs žings
nius telydi”. Lietuvoje gimę, au
gę, Lietuvoje turime dirbti ir 
mirti, patys ją sukurti, kokios 
norime.

Redakcijos ir asmeniškai 
savo vardu linkime ne tik Arū
nui, bet ir visiems svetur studi
juojantiems mūsų jaunuoliams 
ir jaunuolėms kuo greičiau grįž
ti namo ir sėti pasėlio grūdus 
gimtuosiuose dirvonuose...

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Svarbios žinios apie 
Ontario pašalpas vaistams
Ar esate sulaukę 65 m. am

žiaus? Ar gaunate socialinę 
pašalpą? Jeigu Jūsų atsakymas 
vienam iš šių klausimų yra 
“taip”, Sveikatos ministerija 
Jums turi svarbių žinių.

Nuo liepos 15 d. Jums rei
kės maža priemoka prisidėti 
prie Ontario pašalpų vaistams. 
Kiek mokėsite, priklausys nuo 
Jūsų pajamų.

Sveikatos ministerija daug 
metų pilnai apmokėjo Ontario 
pensininkams ir socialinę pašal
pą gaunantiems prirašytus vais
tus. Iki šių metų Ontario buvo 
vienintelė Kanados provincija, 
neturėjusi jokių priemokų val
džios apmokamiems vaistams.

Vis dėlto Ontario provinci
jos vaistams pašalpų suma pa
trigubėjo per praėjusius 10 me
tų ir dabar siekia $1.2 bilijono 
dolerių kasmet. Taip pat fede
racinė valdžia per ateinančius 
dvejus metus sumažins finansinę 
paramą Ontario sveikatos ir so
cialinėms paslaugoms $2.1 bili
jono dolerių, tad provincija turi 
greitai veikti, kad galėtų išsau
goti vaistų apmokėjimo tvarką.

Priemokų dėka bus įmano
ma ir toliau teikti pašalpas pen
sininkams bei kitiems už vais
tus. Kiek reikės primokėti, pri
klausys nuo Jūsų pajamų. Rei
kės mokėti iki $2 už kiekvieną 
receptą, jeigu esate:

• nevedęs(usi), sulaukęs 65 
m. amžiaus, ir pajamos žemes
nės kaip $16,018 per metus;

• vedusių pora, abu jau 65 
m. amžiaus, gaunantys kartu su
dėjus mažiau kaip $24,175 per 
metus, arba

• gyvenate slaugos namuo
se, senelių namuose ar specialių 
paslaugų institucijoje, gaunate 
socialines arba šeimines pa- 
šalpas;

• gaunate paslaugas na
muose

Jeigu esate 65 m. amžiaus ir 
Jums netinka šios kategorijos, 
Jūs mokėsite pirmuosius $100 
kasmet už Jums reikalingus 
vaistus. Virš tos sumos reikės 
sumokėti tik ODB išrašymo 
mokestį iki $6.11. Kai kurios 
vaistinės gali imti mažiau.

Jūsų vaistininkas Jums iš
aiškins šiuos pakeitimus, pasa
kys, kiek turite sumokėti. Jie

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuoQEW)

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) -p^| . 530-1070

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

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

Šeimos gydytojas, 

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

(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

2.7 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

ONTARIO PAŠALPOS VAISTAMS
(ONTARIO DRUG BENEFITS)

SVARBIOS žinios pensininkams bei 
kitiems, šalpas gaunantiems

Per ateinančius dvejus metus federacinė valdžia sumažins sveikatos 
finansinę paramą provincijoms $2.1 bilijonais dol. Todėl Ontario 
vyriausybė turi greitai veikti, kad tvarka, apmokanti vaistus, būtų 
išsaugota.
Nuo liepos 15 d., gaunantys Ontario pašalpas vaistams, turės 
minimaline suma prisidėti prie prirašytų vaistų apmokėjimo. Ontario yra 
paskutinė provincija, įvedanti šią tvarką.
Kiek primokėsite, priklausys nuo Jūsų pajamų. Reikės mokėti iki $2 už 
kiekvieną receptą, jeigu esate:

• nevedęs (usi), sulaukęs (usi) 65 m. amžiaus, ir pajamos 
žemesnės kaip $16,018 per metus;

• vedusių pora, abu jau 65 m. amžiaus, gaunantys kartu 
sudėjus mažiau kaip $24,175 per metus, arba

• gyvenate slaugos namuose, senelių namuose ar 
specialių paslaugų institucijoje;

• gaunate socialines arba šeimines pašalpas;
• paslaugos Jums teikiamos namuose.

Ar esate 65 m. amžiaus ir turite didesnes pajamas? Tada mokėsite 
pirmuosius $100 dolerių už Jums reikalingus vaistus kasmet. Virš 
tos sumos reikės sumokėti tik išrašymo mokestį, iki $6.11 už 
receptą.
Ar turite sveikatos draudimą su privačia firma? Paskambinkite j 
pasiteirauti, gal priemokos bus padengtos.
Skambinkite Sveikatos ministerijai telefonu 1 -888-405-0405, jeigu : 
turite dar klausimų, arba vaistinėse rasite informacinių lapelių.

Ontario

neturės duomenų apie Jūsų pa
jamas, tik pasakys kiek Jums 
tenka mokėti.

Jeigu Jums bus pasakyta su
mokėti pirmuosius $100 dėl pri
rašytų vaistų, o Jums atrodo, 
kad turėtumėt duoti tik $2 prie
moką, galite prašyti kategorijos 
pakeitimo. Visose vaistinėse 
bus informacijos lapelių ir pra
šymo anketų.

Jeigu turite sveikatos drau
dimą privačioje firmoje, pasi
skambinkite ir pasiteiraukite, 
gal priemokos bus padengtos.

Pagaliau, jeigu Jums greitai 
sueis 65 m., Jums reikės užpil
dyti anketą, kad Sveikatos mi
nisterija galėtų Jums pritaikyti 
priemokų kategoriją. Anketų 
rasite vaistinėse.

Jeigu turite dar klausimų, 
skambinkite nemokamai telefo
nu 1-888-405-0405. Bus atsakyti 
visi Jūsų klausimai apie ODB 
pašalpų tvarką.

Dulkės
- Mamyte,' ar tiesa, kad žmo

nės iš žemės ir kad jie mirę į dul
kes pavirsta?

- Taip, sūneli.
- Tai po mano lova, mamyt, 

kas nors bus numiręs.

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

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

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis ( 
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 *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Liepos 7, sekmadienį, pa
krikštytas Romo ir Barboros (Ha- 
rasinski) Petronių sūnus Erikas- 
Mykolas.

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

- Mišios liepos 21, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Michaliną Dau- 
sienę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
10 v.r. už Elzbietą Kaunienę.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, liepos 14, po

pietėje dalyvavo 207 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Emilija Tribi- 
nevičienė iš Wasagos, Petras Muri
nas iš Panevėžio, Tadas ir Dorina 
Tarvydai iš Wasagos, Algirdas ir 
Marius Radžiūnai iš Vilniaus ir Li
na Raugalaitė iš Panevėžio. Prane
šimus padarė ir su svečiais supa
žindino Aldona Dargytė-Biskie- 
wicz.

- LN valdybos posėdis įvyks 
rugpjūčio 1, ketvirtadienį, 7 v.v.

- 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 informa
cijos ir registracijos prašome skam
binti Augustinui Sukauskui, tel. 416 
614-7739.

- Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams apie pasiūlymų bei 
pageidavimų dėžutę. Kas turi naujų 
sumanymų, prašome pasinaudoti 
šia dėžutė.

- A. a. pusbrolio Vytauto Šim
kaus, mirusio Panevėžyje, atmini
mui Slaugos namams L A. Šimkai 
paaukojo $100. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W„ Toronto, 
Ont., M6P 1A6.

Telšių kunigų seminarijai 
aukojo: $100 - F. Juzėnienė.

A. a. Emos Javienės 10-ties 
metų mirties prisiminimui S. J. 
Andruliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Jadvygos Gabrėnienės 
5-rių metų mirties prisiminimui 
Pr. Gabrėnas “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Michalinos Dausienės, 
mylimos mamos, trejų metų 
mirties prisiminimui ( liepos 18 
d., 1993 m.), duktė Aldona ir 
žentas Mečys Empakeriai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50 ir 
Lietuvos kankinių šventovės 
keltuvo vajui $100.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $20 - S. Čeponienė; 
$12 - J. M. Astrauskai; A. M. 
(Kaulius) Barry padovanojo 
drabužių, KLB krašto valdyba 
padengė siuntinių persiuntimo 
išlaidas. Mokyklos rėmėjai dė
koja už labai reikalingą paramą 
iš prosenelių tremties vietų į 
Lietuvą sugrįžtančiam jaunimui.

A.S.

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

KAUNE, Urbšo gatvėje, parduo
damas trįjų kambarių butas su 
baldais ir saugomas garažas. 
Skambinti Lilijai tel. 416 248- 
2064.

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

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

Loreta ir Wally-Vladas Dauginiai 
įdukrino 9-ių mėnesių dukrelę

ALICIJĄ-LORETĄ-ADELĘ gegužės 31d.

Kathie ir Ričardas Dauginiai 
susilaukė dukrelės (7 sv.12 unc.) 

NATASHOS-RACHEL birželio 11 d. 
Sveikiname dukreles, tėvelius bei senelius

Ireną ir Valter į 'Vladą Dauginius
Giminės, draugai, artimieji bei pažįstami 

Lietuvoje ir Kanadoje

Prisikėlimo parapijos žinios
- Santuokos Sakramentą pri

ėmė Petras Kondrotas su Brone 
Beresnevičiene ir Daiva Krivaitė 
su David Stonehouse.

- Šiuo metu “Kretingos” jauni
mo stovykloje Wasagoje stovyklau
ja 115 vaikų. Vadovai: kun. E. Put
rimas (kapelionas), M. Stanevičius 
(komendantas), R. Poskočimienė 
(muzikos vadovė), L. Kuliavienė 
(administratorė), R. Augaitytė, D. 
Batraks, S. Bakšys, A. Čeponkus, J. 
Enskaitytė, V. Enskaitytė, C. Har
ris, A. Kaknevičius, S. Kuliavas, A. 
Karasiejūtė, A. Kuolas, P. Leknic- 
kas, G. Neimanas, D. Puterytė, L. 
Puterytė, A. Paulionytė, L. Pranai- 
tytė, S. Pranaitytė, T. Skrinskas, R. 
Slapšytė, E. Stankutė, O. Smalens- 
kaitė ir V. Tirilienė. Slaugės: R. 
Masionienė ir J. Yčienė; šeiminin
kės: V. Duliūnienė, D. Enskaitienė, 
R. Giniotienė, R. Yčienė, B. Wil
kinson. Ūkvedys V. Pečiulis.

- Kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, ateinančias tris savaites 
dirbs kapelionu “Neringos” ir 
“Dainavos” jaunimo stovyklose.

- Mišios sekmadienį, liepos 21:
8.15 už a.a. Moniką Razgaitienę,
9.15 už a.a. Izabelę Kondrotienę;
10.15 už Sukauskų šeimos mirusius, 
P. L. Murauskų šeimos intencija ir 
D. J. Didžbalių šeimos intencija; 
11.30 už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Antano Rinkūno straipsnių 
rinkinys “Negęstanti ugnis” II- 
oji dalis išėjo iš spaudos. Ta 
proga S. Šetkus A. Rinkūno 
švietimo fondui aukojo $100. 
Fondo valdyba dėkoja.

Lietuvos kankinių parapi
jos klebonas kun. J. Staškus sa
vo vasaros atostogas praleidžia 
Lietuvoje; dalyvaus anykštėnų 
suvažiavime drauge su vyskupu 
P. Baltakiu ir kitose iškilmėse. 
Kanadon grįš liepos 29 d. Para
pijoje jį pavaduoja kun. V. Vo- 
lertas. Wasagoje sekmadienių ir 
kasdienines pamaldas laiko 
kun. K. Gedvilą, atvykęs vasa
ros metui iš Floridos, kur gy
vena kaip pensininkas. JAV-se 
jis yra klebonavęs lietuvių ir 
amerikiečių parapijose. Wasa
goje šiuo metu darbuojasi ir 
kun. E. Putrimas - vadovauja 
vaikų stovyklai “Kretingos” sto
vyklavietėje.

Prof. dr. Agota Šidlauskai
tė, žinoma vaikų auklėjimo ir 
psichologijos specialistė, gyve
nanti nuosavame ūkyje “Ven
ta”, netoli Otavos, lankėsi Lie
tuvoje. “Valstiečių laikraščio” 
bendradarbis B. Šaknys skaity
tojus su profesore supažindina 
to laikraščio 1996 m. birželio 22 
d. laidoje. Pokalbyje su viešnia 
atskleidžiamas jos gyvenimas, 
atlikti dideli ir originalūs darbai 
vaikų psichologijos srityje. Į 
savo 1989 m. vaikų globai 
įsteigtą ūkyje mokyklą “Venta” 
profesorė kvietė ir Lietuvos vai
kus, kur jie “ras pastogę ir prie
globstį. Tikiu pataisys ir sveika
tą”. Pokalbyje dr. A. Šidlaus
kaitė tarp kitko pabrėžė, kad 
“tėvai turėtų kuo daugiau bend
rauti su vaikais”.

Atitaisymas. “TŽ” 24 nr. ži
nutėje iš Vankuverio paminėta 
Gražina Majauskienė. Turi būti 
Leonarda Macijauskienė. Re
dakcijai neįmanoma patikrinti 
korespondencijose įrašytų pa
vardžių.

Rudenį, pavasarį ir vasarą juros skautų maitinamos gulbės Nemuno upėje ties Vytauto Didžiojo šventove 
Kaune Nuotr. J. Piečaičio

‘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.

Lietuvių pamaldos Kana
dos kankinių šventovėje Mid- 
lande, rengiamos Kanados lie
tuvių katalikų centro, įvyks rug
pjūčio 4, sekmadienį. Pamaldos 
prasidės 2.30 v.p.p. Kryžiaus ke
liais (susirinkti prie lietuvių kry
žiaus). Esant blogam orui, šven
tovėje bus kalbamas Rožinis. 
Mišios - 3 v.p.p., pamokslą sa
kys kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, giedos Lietuvos kanki
nių šventovės choras. Žada da
lyvauti “Ainių” ansamblis iš 
Lietuvos. Taipogi pamaldose 
dalyvaus lietuvių organizacijos 
su vėliavomis. Maldų paskirtis - 
prisiminti ir paminėti lietuvių 
tautos priespaudą ir kančias, 
prasidėjusias prieš 55 metus.

Maldininkų autobusas išvyks 
12 v. nuo Prisikėlimo parapijos 
šventovės ir grįš apie 7 v.v. Re
gistruotis Prisikėlimo parapijos 
raštinėje. Kelionės kaina - $17 
asmeniui.

Lietuvos kankinių parapi
jos vaikų chorelio “Angeliukai” 
tėvų komitetas, pritariant kle
bonui, nutarė pabandyti su
rengti pirmąją parapijos vaikų 
chorinio dainavimo dieninę sto
vyklą Anapilyje, rugpjūčio 26-29 
d.d. Stovyklos tikslas - supa
žindinti vaikus su lietuviška re
ligine muzika, paskatinti juos 
jungtis į parapijos vaikų ar jau
nimo chorus, paruošti trumpą 
programėlę Kanados lietuvių 
dienų koncertui, kuris įvyks š. 
m. spalio mėn. Stovykla veiks 
keturias dienas nuo 9.30 v.r. iki 
3.30 v.p.p. Į ją priimami vaikai 
nuo 7 iki 16 metų amžiaus. Die
nos programoje stovyklautojai 
dainuos, žais, dalyvaus įvairiuo
se užsiėmimuose, eis maudytis. 
Tėveliai turės įdėti kiekvienam 
vaikui pietus, maudymosi kos
tiumą ir rankšluostį. Gėrimai ir 
užkandėliai bus parūpinti sto
vyklos rengėjų. Paskutinę dieną 
bus “Pizza Party”. Norinčius 
dalyvauti šioje stovykloje pra
šome skambinti parapijos sek
retorei: 905 277-1270 iki liepos 
31 d. Laukiame visų parapijos 
jaunų šeimų susidomėjimo ir 
paramos. Tikslas bendras: au
ginkime jaunimą lietuviškoje 
dvasioje ir garbinkime Dievą 
giesme. Inf.

Liuda Stungevičienė, hamil- 
tonietė, lietuvių radijo progra
mos “Gintariniai aidai” vedėja 
prisimenama “Valstiečių laik
raščio” 1996 m. birželio 22 d. 
laidoje. Apie ją rašo Zita Mor
kūnienė, lankiusi Kanados lie
tuvių telkinius. Straipsnis pa
iliustruotas L. Stungevičienės 
nuotrauka. Pokalbyje, surišta
me su maloniais prisiminimais, 
liečiama spauda, šalpa ir įsipa
reigojimai lietuvių radijo valan
dėlės tarnyboje.

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.

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

vtel. 416 760-7181.

Kauno miesto muzikos ansamblio “AINIAI” 

KONCERTAI:
WASAGOJE Oakview Community Centre, Mosley gatvėje,

1996 m. rugpjūčio 4, sekmadienį, 7 v.v.
TORONTO LIETUVIU NAMUOSE

1996 m. rugpjūčio 6, antradienį, 7 v.v.
Ansamblį “AINIAI” sudaro 8 Kauno filharmonijos muzikai- 
instrumentalistai, dainininkai, aktoriai, Lietuvos Atgimimo 
dvasios menininkai.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ir išgirsti šį šaunų aukšto 
meninio lygio ansamblį. Įėjimas - $ 10 asmeniui.

Rengia Toronto LN kultūros komisija

XXXIV KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ 

iškitininpas pokytis 
įvyks Anapilio salėje, Mississaugoje, 

1996 m. spaCio 12, šeštadienį, 7 v.v. 
Stalus prašome iš anksto užsisakyti skambinant 

Vytautui Taseckui telefonu 905 824-4461.
Bilietų kaina - $30 asmeniui.

Čekius rašyti KLB-KLD, siųsti 3221 Trelawney Cr., 
Mississauga, Ont. L5N 5G7.

KLD Rengimo komitetas

Našlaičių vaikų fondui Lie
tuvoje “Vaiko tėviškės namai” 
aukojo: $100 - dr. Marija Ra- 
mūnienė (Ottawa) a.a. dr. An
tano Ramūno dvidešimt ant
roms mirties metinėms pami
nėti; $50 - Marija Vasiliauskie
nė a.a. Petro Abromaičio, miru
sio Čikagoje, atminimui pagerb
ti, Eliziejus ir K. Šlekiai. A. a. 
Zenono Kučinsko atminimui 
pagerbti aukojo: $50 - Renata 
Montaffel; $15 - J. Bartninkas; 
“Tremtinių grįžimo fondui” $10 
- L. Dūda. “Tremtinių grįžimo 
fondui” aukojo: $100 - Antani
na Sungailienė; a.a. Juozo 
Venslovaičio atminimui pagerb
ti aukojo: $20 - Justinas Vens- 
lovaitis su šeima; $10 - A. P. 
Skilandžiūnai; $5 - P. Žibūnas. 
Už aukas nuoširdžiai dėkoja

KLKM dr-jos centro valdyba
Kovai su vėžio liga Lietu

voje aukojo: $25 - A. Ledienė, 
a.a. Kazimiero Čepaičio atmini
mui pagerbti; a.a. J. Venslovai
čio atminimui pagerbti - $50 - 
S. Poderienė su šeima; $20 - V. 
Leverienė; $10-1. V. Biskiai; 
$5 - B. Vilkienė. Dėkoja rė
mėjos.

Aukas, skirtas našlaičių pa
galbos fondui “Vaiko tėviškės 
namai”, galima įnešti Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve sąskaiton - 161 
488.17; Toronto “Paramoje” - 
10232. Aukas tremtinių-kalinių 
pagalbai Lietuvoje “Tremtinių 
grįžimo fondas” Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyve sąs
kaiton - 164 094.17, Toronto 
“Paramoje” - 10970. Taip pat 
visas šiems fondams skirtas au
kas galima siųsti adresu: An
gelika Sungailienė, 1 Aberfoyle 
Cres., suite 1106, Etobicoke, 
Ont. M8X 2X8.

KLKM dr-jos centro valdyba

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. 905 846-9628

416 609-5108 (pager).

Plk.-leit. Laisvydas K. Bar
šauskas, montrealiečių Stasės ir 
a.a. Albino Baršauskų sūnus, 
grįžta į Kanadą liepos mėn., 
daugiau kaip 15 mėnesių dirbęs 
laikinoje diplomatinėje tarny
boje Vienoje, Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organi
zacijos (OSCE) aukšto lygio 
planavimo grupėje. Šios gru
puotės tikslas yra paruošti 
OSCE tarptautinę taikos palai
kymo misiją Kaukazo srityje 
(Azerbaidžane, Nagorno-Kara- 
bake ir Armėnijoje). Plk.-leit. 
Baršauskas, šios misijos Kana
dos kontingento vadas ir HLPG 
vyresnysis operacijų planavimo 
vadovas, vykdė savo darbą ne 
tik Vienoje bet ir Kaukaze ap
lankydamas frontą. Grįžęs į Ka
nadą, jis rugpjūčio mėnesį pra
dės naujas pareigas Otavoje, vy
riausiame krašto apsaugos šta
be, (National Defense Head
quarters) kaip vienas progra
mos įvertinimo direktorių.

“The Canadian Jewish 
News” 1996 m. birželio 6 d. lai
doje išspausdino straipsnį, ku
riame kaltinamas Toronte lei
džiamas lenkų laikraštis “Glos 
Polski” už priešžydiškų rašinių 
bei piešinių spausdinimą. Sol 
Littman pasakė, kad Simon 
Wiesenthal centro (SWC) ko
mitetas ištirs, ar tas lenkų laik
raštis neprieštarauja Kanados 
įstatymams, draudžiantiems 
skleisti neapykantą. Lenkų tau
tinės unijos Kanadoje (PNUC) 
pirmininkas, Waterloo un-to 
profesorius Robert Varin betgi 
nemano, kad tas lenkų laikraštis 
esąs antisemitinis ir pastebi, 
kad problema esanti didesnė - 
“mes turime pakankamai duo
menų, rodančių ankstyvesnius 
žydų nusistatymus prieš len
kus”

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

Žmogaus teisių trijų savaičių 
mokymo programa anglų ir pran
cūzų kalbomis vyko John Abbott 
kolegijoje, St. Anne-de-Bellevuc, 
Que., nuo birželio 24 d. iki liepos 
13 d. Dalyvavo apie 120 atstovų - 
po vieną ar du iš įvairių kraštų: Af
rikos, Azijos, Pietų Amerikos ir Ry
tų bei Vidurio Europos. Šią pro
gramą finansavo Kanados žmogaus 
teisių fondas. Lietuvai atstovavo 
Lietuvos žmogaus teisių centro di
rektorė teisių dr. Toma Birmon- 
tienė. Ji turėjo galimybių savaitga
liais pabendrauti ir su Montrealio 
lietuviais.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas išvyko keletai savaičių atos
togų.

Aušros Vartų parapijos choras 
pradėjo vasaros pertrauką. Vėl jį iš
girsime rugsėjo mėnesį.

A.a. Elena Bitnerienė (Trane- 
lytė) mirė liepos 5 d. Palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Mississau- 
goje, Ont. Liūdi vyras, dvi dukterys 
ir jų šeimos bei brolis, trys seserys 
ir kiti artimieji.

A.a. Romas Spenceris, 61 m. 
amžiaus mirė ir po pamaldų Aušros 
Vartų šventovėje liepos 8 d. palai
dotas. Liūdi žmona, du sūnūs ir 
artimieji.

A.a. Jonas Adomaitis, 94 m. 
amžiaus, mirė liepos 7 d. Po pamal
dų Aušros Vartų šventovėje liepos 
10 d. kūnas sudegintas ir pelenai 
palaidoti Šv. Jono lietuvių kapinė

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 SV RAKA, A. I. B.

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

Įvairios žinios
“Amnesty International” 

tarptautinės žmogaus teisių gy
nimo organizacijos Prancūzijos 
skyrius liepos mėn. išplatino pa
reiškimą, išreiškiantį susirūpini
mą dėl Lietuvoje pakilusio skai
čiaus nuteistųjų mirties bausme. 
Gyvybės teisė, kurią garantuoja 
Pasaulinės žmogaus teisių dek
laracijos 3 str. ir Tarptautinės 
civilinių ir politinių teisių sutar
ties 6 str., yra svarbiausia iš visų 
žmogaus teisių, pabrėžia “Am
nesty International”, priminda
ma, jog tie patys dokumentai 
smerkia mirties bausmę, kaip 
pačią bjauriausią, neatitaisomai 
taikomą, neturinčią įrodytos at
baidančios reikšmės. Pareiški
me teigiama, kad beveik pusė 
pasaulio valstybių yra panaiki
nusios mirties bausmę už nusi
kaltimus, įvykdytus taikos metu. 
Nėra spaudos atsakomybė pa
naikinti mirties bausmę, bet 
svarbus jos vaidmuo yra visuo
menę apšviesti ir nutiesti kelią, 
kuriuo atsakingi politikai, no
rintys tai daryti, galėtų laisvai 
žengti.

JAV-Kanados konferencija 
moterų sveikatos klausimais 
įvyks Otavoje š.m. rugpjūčio 8- 
10 d.d. Renginio globėjai, Ka
nados sveikatos ministeris Da
vid Dingwall ir JAV sveikatos ir 
“Human services” paslaugų sek
retorė dr. Donna Shalala, tikisi, 
kad konferencija bus svarbi 
proga Kanados ir JAV atsto
vams pasidalinti informacija 
apie moterų sveikatos klausi
mus ir programas, nustatyti gai
res bei vyriausybių, sveikatos 
darbuotojų ir nevyriausybinių 
organizacijų bendradarbiavimo 
galimybes. Pagrindiniais kalbė
tojais pakviesti dr. Nafis Sadik, 
Jungtinių Tautų sekretoriaus 

se, Mississauga, Ont. Liko giminės 
Kanadoje, JAV-bėse, Lietuvoje ir 
daug bičiulių Montrealyje. B.S.

Lietuviai Montrealio 
spaudoje

“The Gazette” 1996 m. vasario 
14 d. laidoje paskelbė Lietuvos rei
kalų patikėtinio Otavoje Jono Pas- 
lausko laišką, kuriame atsakoma į 
Robin Pilpot’s sausio 26 d. išspaus
dintą priekaištą apie žydų žudymus 
pogromuose. Atrodo, kad to ra
šinio autorius labai blogai infor
muotas, nes jau vien teigimas, kad 
Lietuvos gyventojus sudaro 30% 
rusų, viską pasako.

Alain Stanke (Aloyzas Vytas 
Stankevičius), rašytojas, leidėjas, 
dailininkas, apžvelgiamas plačiu 
iliustruotu D. Kozinska straipsniu, 
išspausdintu “The Gazette” 1996 
m. kovo 3 d. sekmadieninėje lai
doje. Aprašoma plati ir šakota kul
tūrinė veikla, žinoma daugiau pran
cūziškai kalbantiems kanadiečiams.

Kvebeko prancūzų ir Lietuvos 
lietuvių skirtingi požiūriai ir po- 
reiškiai kultūroje paliečiami “The 
Gazette” 1996 m. sausio 17 d. lai
doje W. Marsden straipsniu. Pas
tarasis Lietuvoje dalyvavo žurna
listų seminare, platokai ir tiksliai 
perbėga tautos istoriją, stebisi ka
raimais, išlaikiusiais savo kultūrą 
600 metų, ir ironiškai pabrėžia, kad 
Kvebekas bando išlaikyti savo kul
tūrą, neleisdamas 6 metų ameri
kiečiui lankyti anglų mokyklos. Inf.

pavaduotojas (Under-Secreta- 
ry), buvusi Teksas valstijos gu
bernatorė Ann Richards ir dr. 
May Cohen, Canadian Medical 
Association lyties klausimų ko
miteto pirmininkė. Taip pat da
lyvaus dr. Hedy Fry, valstybės 
sekretorė daugiakultūriams ir 
moterų statuso reikalams.

Ontario pilietybės, kultūros 
ir pramogų ministerija kasmet 
skiria “Senior Achievement” 
premijas 20-čiai provincijos gy
ventojų, sulaukusių 65 m. am
žiaus ir pasižymėjusių savo 
bendruomenėse savanoriška veik
la, literatūros/meno srityse, 
švietime, aplinkosaugoje, spor
te, humanitarinės pagalbos ar 
kitose srityse. Kandidatus gali
ma siūlyti pristatant anketas 
paštu “Ontario Honours and 
Awards” skyriui, Ministry of Ci
tizenship, Culture and Recrea
tion, 77 Bloor St. W., 15th 
Floor, Toronto, Ont. M7A 2R9 
arba faksu 416 314-7743 iki š.m. 
rugpjūčio 9 d. Informacijų bei 
siūlymų anketas galima gauti 
skambinant telefonu 416 314- 
7587 Toronte, arba 1-800-267- 
7329.

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. “TŽ" leidėjai

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


