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Už laiko ribų
Dulkė esi - dulke pavirsi. Tai dažni žodžiai prie 

karsto ar kapo duobės. Ir tai pati didžioji tiesa, kurios 
daugelis bijo. O bijo gal dėl to, kad ji didelė kaip ne
aprėpiama visata, vienodai triuškinanti ir karališkas karū
nas, ir elgetų krepšelius.

V
ĖLINIŲ dieną lankant kapines, atliekant tradici
nius ir įprastus formalumus ne vienam gal kyla ir 
žmogaus egzistencijos klausimas. Kodėl esu ir ko
dėl nebūsiu? Jei kas norėjo, kad būčiau, kam reikalinga 

ta gyvenimo ir mirties permaina? Atsakymai j tokius 
klausimus glūdi amžinuose kloduose, kuriems pajudinti 
neužtenka siauro suvokimo - gimiau, kad mirčiau. Am
žinybės klausimai negali būti sprendžiami kasdienybės 
formulėm, kaip visata nematuojama metrais. Būtis nėra 
žmogaus gaminys, akimirka - ne amžinybė. Reikia ki
tokių priėjimų, kitokių matuoklių, kurios prašoksta žmo
gaus gyvenimo laikotarpį. Todėl kas ramiau ir giliau pa
mąsto, negali matyti pabaigos prie antkapio. Visi žmonių 
sukurti ir čia pastatyti medžiaginiai ženklai - puošnūs, 
maži ar dideli ir labai brangūs - kalba viena ir ta pačia 
kalba: veržkitės tolyn už laiko ribų. Kai kam gali atrodyti, 
kad tie svarstymai ir klausimai labai sudėtingi, ne kiek
vienam prieinami ar “įkertami”, todėl apie juos nereikėtų 
nė galvoti. Tai klaidinga. Žmogaus egzistencijos suvoki
mas skirtas visiems. Tiesa, priėjimo būdai nėra vienodi, 
įžvalgų trukmė ne ta pati. Kiekvienas pasirenka formą, 
laiką ar vietą savo atvira širdimi išgyventi, protu suvokti 
būsenas, vienaip ar kitaip neduodančias ramybės. Ir nuo 
viso to norintiems pabėgti neišvengiama kad ir trum
piausia akimirka, kai blyksteli klausimas: o kas gi iš tikrų
jų bus po mirties? Galima tuoj pat nepageidaujamą mintį 
pakeisti kita, bet negalima padaryti, kad jie nesugrįžtų. Ir 
juo toliau, juo dažniau ji ima grįžti.

V
IENAM gyvenimo ir mirties prasmės klausimai 
iškyla skaitant antkapių įrašus, kitam gal užde
gant Vėlinių žvakutę, trečiam be niekur nieko - 
be specialių dienų ar reginių. Yra žmonių, kuriems ir 

krintantis lapas liudija didžiąją permainą, nelaukiamą, 
bet neišvengiamą. Taip - yra jautrių, yra galvojančių, ku
riuos vienaip ar kitaip veikia jų pačių dvasinės galios. De
ja, pasitaiko jau ir atitrūkusių nuo visko, plevenančių be 
atsparos ir pagrindų. Tokie neigia bet kokį prasmingumą, 
jo neieško, viską juodina, nesistengia nė savo būties su
prasti, smunka j apatiją ir nusivylimą, bjaurisi savo paties 
elgesiu, išmone ir vieta visuomenėje. Tai pati sunkiausia 
kova norint save pakeisti kažkuo, pabėgti nuo savęs. 
Dažniausiai tokių nelaimingųjų gyvenimas baigiasi savi
žudybėmis, kurių skaičius pasaulyje didėja. O pasak spau
dos, Lietuva Europoje pirmauja. Nurodomos ir prie
žastys: nusivylimas, alkoholizmas, nedarbas. Rašoma ir 
apie dvasinį nuosmukį, teisingai aiškinama apie tvirtųjų 
pagrindų praradimą aplinkui tematant medžiaginių gėry
bių, trumpalaikių smagumų apraiškas ir viliones. Ta 
skaudi negerovė, kaip vidurnakčio tamsa šalia žvakutės, 
gal ir leidžiama, kad lengviau būtų galima palyginti, su
prasti ir pasukti šviesos link - pamatyti, kad gyvenimo 
prasmė glūdi jau nuo pat gyvybės atsiradimo pradžios. Ji 
nepriklauso jokiai kartai, jokiam žmonių nuosprendžiui. 
Vėlinių nuotaikos ir maldos testiprina visų žmonių gyve
nimo prasmės pagrindus. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados problemos Vašingtone
Kanados problemas, susie

tas su gresiančiu Kvebeko atsis
kyrimu, rugsėjo 25 d. svarstė JAV 
kongreso atstovų rūmų pakomi
tetis. Diskusijas šiuo klausimu 
suorganizavo liudininkais ketu
ris akademikus pasikvietęs res- 
publikininkas Tom Campbell. 
Jose betgi nedalyvavo nė vienas 
JAV vyriausybės atstovas. Atro
do, norėta pabrėžti, jog Kana
dos ryšiai su Kvebeku yra jos 
vidaus reikalas, kurį turės spręs
ti pati Kanada. Jos ateitis - labai 
svarbi ir JAV.

Abi šalis per visą S. Ameri
ką jungia nesaugoma siena, di
džiausi prekybiniai ryšiai, ben
dri saugumo reikalai. Buvo pri
siminta, kad JAV su Kanada 
yra pasirašiusios daugiau kaip 
porą šimtų įvairių sutarčių. Pa
siskelbęs nepriklausomu, Kve
bekas prarastų Kanados dėka 
turėtą laisvą prekybą su JAV ir 
Meksika. Tokiu atveju Kvebe
ku! reikėtų naujų sutarčių. Ats
kira problema iškiltų mažo
sioms Atlanto provincijoms, ne
priklausomo Kvebeko atskir
toms nuo Kanados. Joms Jung
tinės Amerikos valstybės neleis 
naudotis savo priešų finansine 
parama, siekiančia įtakos JAV 
saugumui ir prekybai.

Kanados tarpvyriausybinių 
reikalų ministeris Stephane Di
on lankėsi Vašingtone spalio vi
duryje. Tą apsilankymą paskati
no žurnalo “Foreign Affairs” 

paskelbtas straipsnis “Will Ca
nada Unreval?” (“Ar Kanada 
išlips iš painiavos?”). S. Dionas, 
Vašingtone viešėdamas dvi die
nas, apie dabartines Kanados 
problemas kalbėjo Strateginia
me tarptautinių studijų centre. 
Ten jo laukė akademikai, žy
miausi JAV užsienio reikalų 
specialistai, viešosios nuomonės 
planuotojai. Jiems tarpvyriausy
binių reikalų ministeris S. Di
onas pareiškė, kad dabartinė 
Kanada yra nusipelniusi išlikti. 
Atrodo, kad jai pavyks išsilaiky
ti. Kanados subyrėjimas, nors 
atrodo neįmanomas, bet jis vis 
dėlto yra galimas, tik tokia gali
mybė labai abejotina.

Pasak S. Diono, Kanados 
vyriausybė jaučia, kad Kvebeko 
separatistų atsiskyrimo siekiai 
sumažės, o reikalavimas pasilik
ti Kanadoje padidės. Esą jis at
vyko Vašingtonan, norėdamas 
atmesti klaidingą nuomonę, kad 
Kanada jau yra pasmerkta. To
kios kai kurių amerikiečių išva
dos - per daug pesimistinės. 
Esą tokie amerikiečiai nesu
pranta mūsų didelio ryžtingumo 
pergalei pasiekti. Kvebeko refe
rendume pernai rudenį niekas 
nebuvo numatęs tokio artimo 
separatistų pralaimėjimo. Dėl 
jo dabai’ ir kyla nuomonė, kad 
federacinės Kanados dienos jau 
suskaitytos.

Apie pasitikėjimą Kanada 
(Nukelta į 8-tą psl.)

ŠV. JONO LIETUVIŲ KAPINIŲ dalis Ontario Mississaugoje. Matyti koplyčios bokštas su Rūpintojėliu ir 
kryžių kalva. Čia ilsisi per 2000 lietuvių Nuotr. Z. J. Malo

Visus jungianti tautinė atgaiva 
Toronte sėkmingai praėjo seniai laukta šventė - XXXIV-tosios Kanados lietuvių dienos • 
Visi renginiai sutraukė gausius būrius dalyvių • Juos raštu sveikino Kanados ministeris 
pirmininkas Jean Chretien, Ontario provincijos premjeras Michael D. Harris, kiti aukštieji 

valdžios pareigūnai bei Lietuvos ambasadorius Kanadai dr. Alfonsas Eidintas

Kanados lietuvių dienos, 
pradėtos Hamiltone 1953 me
tais, eilės tvarka trisdešimt tris 
kartus kasmet vis buvo rengia
mos, įskaitant ir patį pradi
ninką, didžiuosiuose lietuvių 
telkiniuose: Toronte, Monrea
lyje, Londone, St. Catharines, 
laikantis nustatytos eilės, tris
dešimt ketvirtąsias dienas 1987 
metais turėjo surengti Toron
tas. Bet dėl įvairių priežasčių 
tuometiniai Bendruomenės va- 
dovai-vės to darbo tęsti nesiry
žo. Nutrūkusią tradicinę gran
dinę sėkmingai surišo dabartinė 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba, vadovaujama Danutės Gar- 
baliauskienės, 1996 m. spalio 
11-12-13 d.d. surengdama XXXIV- 
tąsias plačios apimties Kanados 
lietuvių dienas.

Literatūros vakaras
Tas didžiulis renginys pra

dėtas literatūros vakaru spalio 
11 d., 7 v.v. Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje, vos sutalpinu
sioje gausiai suvažiavusius daly
vius ne tik iš Toronto, bet ir ki
tų vietovių - Čikagos, Detroito, 
Montrealio, Kalgario, Hamilto
no, Vinipego, Otavos. KLB To
ronto apylinkės pirm. D. Gar- 
baliauskienė pasveikino susirin
kusius ir paprašė šventę atidary
ti Tautos himnu. Sekė rugpjūčio 
3 d. Montrealyje mirusio poeto 
Henriko Nagio prisiminimo va
landėlė. Velionies žmonai, “Ne
priklausomos Lietuvos” redak
torei Birutei Nagienei prisegta 
gėlė ir tylos minutė sukėlė rimtą 
pagarbią nuotaiką, nusitęsusią 
kiek ir po prisiminimo akimir
kų. Pakviestas tarti žodį Lietu
vos gen. konsulas H. Lapas ve
lionį prisiminė kaip mokslo ir 
skautų veikios bendralaikį. Vin
cas Piečaitis ir Ramūnė Saka- 
laitė-Jonaitienė poeto posmais, 
mintimis apie kūrėją ir kūrybą 
pamainomis ryškino mirusį poe
tą - principingą lietuvį, tikrą 
brolį, liekantį su mumis savo ne
pakartojamos poezijos kraičiu.

Pagrindinė vakaro progra
mos dalis - Hamiltono “Auku
ras”. Prieš žiūrovus pasirodė jo 
aktoriai: M. Kalvaitienė, A. Žil- 
vytienė, Kęst. Kalvaitis, K. Ke- 
parutis, V. Taseckas, K. Kalvai
tis ir vadovė režisierė E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė. Jie atliko 
pastarosios paruoštą montažą, 
grožiniu žodžiu atskleidusį Lie
tuvos praeitį nuo Mindaugo lai
kų iki šių dienų, deklamavo V. 
Mykolaičio-Putino, B. Braz
džionio, J. Aisčio, J. Marcinke
vičiaus, A. Miškinio, H. Ra
dausko poeziją.

Programos pabaigai angliš
kai rašantis, Kanadoje gimęs ir 

užaugęs rašytojas Antanas Šilei
ka paskaitė į lietuvių kalbą iš
verstą ruošiamo savo antrojo 
romano “Buying on Time” iš
trauką.

Šiame vakare dalyvavo į 
Kanados lietuvių dienas atvykęs 
PLB valdybos pirm. Br. Nainys, 
PLB švietimo -jos pirm. M. 
Lenkauskienė, kiti svečiai. Va
karas baigtas KLK dr-jos mote
rų paruoštomis vaišėmis ir visų 
nuotaikingu pabendravimu Tuo tar
pu didžiojoje salėje vyko jauni
mo susipažinimo vakaras.

Mokytojų suvažiavimas
Kanados lituanistinių mo

kyklų mokytojų suvažiavimas 
įvyko spalio 12 d. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. Susi
rinkusius, kurių buvo arti 50, 
sveikino KLB švietimo komisi
jos pirmininkė Irena Grabošai- 
tė-Ross ir pakvietė vysk. P. Bal
takį, OFM, sukalbėti invokaciją. 
Taip pat sveikinimo žodį tarė 
PLB švietimo komisijos pirmi
ninkė Milda Lenkauskienė, at
vykusi iš JAV, ir KLB krašto 
valdybos pirmininkas Alg. Vai
čiūnas.

Trys mokytojos, dirbusios 
vedėjomis lituanistinėse mokyk
lose Toronte, Hamiltone ir 
Montrealyje daugiau kaip 15 
metų, buvo apdovanotos KLB 
švietimo medaliais: Giedra Pau- 
lionienė, Vida Stanevičienė ir 
Joana Adamonytė.

Mokytoja Aušra Katkienė 
suvažiavimo dalyviams pademonst

Muz. NIJOLĖ BENOTIENĖ (kairėje) su viešnia iš Lietuvos PAULINA 
GRIGALIŪNIENE ir DAIVA PAZNĖKAITE po sėkmingo koncerto, 
įvykusio 1996 m. spalio 13 d. Anapilio salėje švenčiant XXXIV-tąsias 
Kanados lietuvių dienas Toronte Nuotr. D. Blynaitės

ravo “diktantų žaidimus”, jos 
rodytus šią vasarą Lietuvoje vy
kusiuose anglų kalbos pedago
gikos kursuose. Irena Ross “rit
minės kalbos” pratimai taipgi 
supažindino mokytojus su dar 
viena kūrybinga lietuvių kalbos 
mokymo metodika. Mokytojai 
turėjo progos ir patys šiuos 
dviejų rūšių naujoviškus prati
mus išmėginti. ’

Pabaigai susirinkusius svei
kino PLB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys, o mokyklų ve
dėjos padarė veiklos praneši
mus, dalyviams besivaišinant 
Br. Prakapienės paruoštais ska
niais užkandžiais.

Dramos popietė
Į Toronto “Aitvaro” pasiro

dymą spalio 12, šeštadienį, 2 
v.p.p. Toronto Lietuvių Na
muose susirinko arti 100 žiūro
vų, nors tuo pačiu metu vyko ir 
kiti renginiai. Prieš pradedant 
vaidinimą KLB krašto valdybos 
pirm. A. Vaičiūnas tarė sveiki
nimo žodį. Vaidinimas - A. 
Rutkausko trijų veiksmų kome
dija “Audra giedroje”, kuri bu
vo “Aitvaro” pirmą sykį pasta
tyta maždaug prieš metus.

Kaip daugelyje komedijų, 
intriga sukosi apie dviprasmišką 
padėties supratimą. Šiuo atveju 
vyras (kurį vaidino Algirdas Ky- 
nas), grįžęs iš sanatorijos įtarė, 
kad jo žmona (Aldona Karosai- 
tė) susiradusi kitą, o iš tikrųjų 
jo dukra (Jolanta Vaičytė) slap- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Kuriama nauja bendradarbia
vimo programa

“Lietuvos aidas” (nr. 186) 
praneša, kad ŠAS strategai ku
ria naują glaudesnio bendradar
biavimo programą valstybių, ku
rios nepateks į pirmąją naujų 
narių priėmimo bangą. Reuter 
žiniomis, manoma, jog pirmo
sios bus Čekija, Vengrija ir 
Lenkija.

Naujoji programa, vadina
ma “Partnerystė taikos labui - II” 
sieks plėsti sąjungai nepriklau
sančių valstybių karinį bendra
darbiavimą bei politinius ryšius 
su ŠAS. Iš 27 pirmutinėje ben
dradarbiavimo programoje da
lyvaujančių maždaug 15 arba 20 
galės įsitraukti į sustiprintą pro
gramą, tarpe jų - Rusija ir kai 
kurie neprisijungusieji kraštai.

Kaip pranešė JAV valstybės 
sekretorius Warren Christopher 
rugsėjo mėnesį Štutgarte api
brėždamas “Naujosios Atlanto 
bendrijos” viziją, šia programa 
siekiama parodyti Rusijai, kad 
ŠAS nėra karingai nusiteikusi, 
bei nuraminti nepriimtas kandi
dates. “Jos esmė - sunaikinti at
gyvenusius šaltojo karo laikų 
barjerus.”

Dar viena laisvosios prekybos 
sutartis

BNS pranešimu, spalio 8 d. 
Lietuvos seimas patvirtino lais
vosios prekybos sutartį su Len
kija, pasirašytą birželio 27 d. 
Varšuvoje. Lietuvai ši sutartis 
svarbi, nes atvers didžiulę lenkų 
rinką lietuviškoms prekėms. 
Taip pat ji yra politiškai naudin
ga glaudesnių ekonominių ryšių 
ir geros kaimynystės išraiška. 
Šią sutartį patvirtinus, Lietuva 
žengė pirmą žingsnį Vidurio 
Europos laisvosios prekybos su
tarties (CEFTA) linkme.

Taip pat buvo patvirtinta 
Europos laisvosios prekybos su
tartis (ELPA), kuria Lietuva bai
gė suderinti prekybos tvarką su 
Vakarų Europos valstybėmis. Ji 
pakeis dabar galiojančias preky
bos sutartis su Šveicarija, Lich
tenšteinu ir Norvegija bei da
bartinę sutartį su Islandija. Nau
jajame dokumente numatyta, 
kad ELPA valstybės netaikys 
importo tarifų lietuviškoms pre
kėms, o Lietuva pereinamuoju 
laikotarpiu taikys importo mui
tus ELPA valstybių kilmės pre
kėms. Tokiu būdu Lietuvos pra
monės įmonės galės geriau pasi
ruošti konkuruoti laisvosios pre
kybos sąlygomis, kurios įsigalios 
po pereinamojo laikotarpio.

Prezidentas lankėsi Danijoje ir 
Belgijoje

Kaip praneša ELTA, spalio 
9-11 d.d. Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas lankėsi Da
nijoje su delegacija, kurioje da
lyvavo užsienio reikalų ministe
ris Povilas Gylys, žemės ūkio 
ministeris Vytautas Einoris ir 
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J. Basanavičiaus tėviškėje sodyba didelė, bet neįspūdinga
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Milžiniški plotai tyvuliuoja be naudos žmonėms
Didingas paminklas Vilniaus įkūrėjui

Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas prabilo poeto žodžiais

kiti pareigūnai. Karalienė Mar
garete II Lietuvos prezidentui 
įteikė aukščiausią Danijos apdo
vanojimą - Dramblio ordiną, o 
A. Brazauskas jai įteikė Vytauto 
Didžiojo I-ojo laipsnio ordiną.

Prezidentas susitiko su ka
rališkąja šeima bei Danijos par
lamento, vyriausybės ir partijų 
vadovais. Jis buvo patenkintas 
Danijos pažadu “griežtai laiky
tis nuomonės, kad visos šalys, 
norinčios tapti NATO narėmis, 
turi vienu metu pradėti derybas 
šiuo klausimu.”

Spalio 15 d. A. Brazauskas 
vyko j Briuselį, kur jis susitiko 
su Vakarų Europos sąjungos 
(VES) Nuolatinės tarybos na
riais ir VES generaliniu sekre
toriumi Jose Cutileiro. Kaip ra
šo “Lietuvos rytas”, “vienas pa
grindinių šio A. Brazausko vizi
to tikslų - dar kartą garantuoti 
Vakarų šalių ir svarbiausių or
ganizacijų atstovams, kad Lietu
va neatsisako savo ketinimų 
sparčiai integruotis į Europos 
saugumo, politines ir ekonomi
nes struktūras bei pamėginti įti
kinti Vakarų politikus net trum
pam nepalikti Lietuvos šių pro
cesų nuošalyje”.

VES vadovas J. Cutileiro 
tvirtino, kad buvusių Rytų Eu
ropos bloko valstybių dalyvavi
mas VES veikloje yra labai 
svarbus ne tik joms, bet ir Va
karų Europai, nes skatina abi
pusį demokratijos plėtojimą ir 
stiprina Europos pastovumą. 
ŠAS (NATO) generalinis sekre
torius X. Solana teigė A. Bra
zauskui, jog nėra nuspręsta, ku
rios valstybės naujai stos į ŠAS 
nares, pabrėžė būtinybę palai
kyti kuo geresnius santykius su 
Rusija ir Ukraina.

Šiaurės Atlanto tarybos na
riams A. Brazauskas apibūdino 
Lietuvos pastangas palaikant ge
rus kaimyninius santykius, da
lyvaujant ŠAS taikos įvedimo 
misijoje bei tęsiant demokrati
nes ir ekonomines reformas.

Derybos su Gudija
Spalio 12 d. Lietuvos minis

teris pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius susitiko su Gudijos 
vyriausybės vadovu Michailu 
Čigiriu prie Naručio ežero (Lie- 
tuvos-Gudijos pasienyje) pasita
rimui energetikos ir ankstesnių 
derybų įgyvendinimo klausi
mais. Gudija nori ir toliau di
dinti energijos importą iš Lietu
vos, grąžins Lietuvai 9 milijonų 
JAV dolerių skolą už gautą 
energiją, nors lieka nesuderinta 
nuo 1992 m. priskaičiuotinų 
delspinigių suma. Kaip skelbia 
“Respublika”, buvo aptarti imi
grantų grąžinimo reikalai ir di
dėjantis prekių vežimas per 
Klaipėdą. Pasikeista 3 tūkstan
čiais lengvatinių leidimų gudų 
sunkvežimiams, aptarnaujantiems 
Klaipėdos uostą. RSJ
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Kai Maskva niokojo, 
Vatikanas globojo

Lietuvos ambasadoriaus Vatikane Kazio Lozoraičio pareiškimas 
atnaujintų diplomatinių santykių penkerių metų sukakties 
proga. Jame primenama diplomatinė Vatikano globa Lietuvai, 

kai joje siautėjo maskvinė ir hitlerinė okupacija

Neliūdėti, o pagarbiai nusilenkti

Jau suėjo penkeri metai 
nuo to laiko, kai buvo atnaujinti 
Lietuvos ir Šventojo Sosto dip
lomatiniai santykiai. Atitinka
mas susitarimas buvo pasirašy
tas Vilniuje 1991 m. rugsėjo 30 
d. Lietuvos vyriausybės vardu jį 
pasirašė tuometinis LR užsienio 
reikalų ministeris Algirdas Sau
dargas, o Šventojo Sosto vardu - 
neatsitiktinai lietuvis arkivysku
pas, tuometinis apaštalinis pro- 
nuncijus Olandijai Audrys Bač- 
kis. Pasirašius susitarimą, ne
trukus buvo paskirtas pirmasis 
po daugiau negu 50 metų per
traukos apaštalinis nuncijus 
Lietuvai, ispanas arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, kuris jau 
tuomet buvo pasireiškęs kaip 
nuoširdus Lietuvos bičiulis.

Kiek vėliau pirmasis amba
sadoriaus rango Lietuvos diplo
matinis atstovas Šventajam Sos- 
tui įteikė skiriamuosius raštus. 
Įvykus pasikeitimui diplomati
niais atstovais, buvo galutinai 
sutvarkyti Lietuvos ir Šventojo 
Sosto santykiai, sudarytos pa
lankiausios sąlygos draugiško 
dvišalio dialogo ir bendradar
biavimo plėtojimui.

Šia proga dera prisiminti ir 
pabrėžti, kad 1991 m. rugsėo 30 
d. susitarimu nebuvo užmegzti, 
o tiktai atnaujinti normalūs Lie
tuvos ir Šventojo Sosto diplo
matiniai santykiai apaštalinio 
nuncijaus ir ambasadoriaus ly
gyje. Tie santykiai, pirmą kartą 
užsimezgę netrukus po Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m., niekad nebuvo nutrū
kę net ir sunkiaisiais Lietuvos 
okupacijos metais. Vatikanas 
buvo viena nedaugelio pasaulio 
valstybių, kuri ne tiktai nepripa
žino jėga įvykdyto, taigi neteisė
to Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungos sudėtį, bet ir leido 
Lietuvos diplomatinei atstovy
bei Vatikane tęsti savo veiklą 
bei per visą krašto okupacijos 
laikotarpį krikščionybės centre 
suvereniai atstovauti Lietuvos 
valstybei ir pavergtai katalikiš
kai lietuvių tautai.

Nebuvo nei paprasta, nei 
lengva per daugiau kaip pus
šimtį metų išlaikyti okupuoto 
krašto diplomatinės atstovybės 
pripažinimą. Vatikanas, teisin
gumo įkvėptas, tvirtai laikėsi 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimo politikos tuo būdu išreikš
damas tikėjimą laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos prisikėli
mu. To Lietuva niekuomet ne
pamirš.

Džiugu, kad prieš penkerius 
metus atnaujintų normalių Lie
tuvos ir Vatikano santykių iki 
šiol netemdo jokie tamsūs šešė
liai. Priešingai: juos ženklino 
abipusiškas, geranoriškas troš
kimas ir pasiryžimas tarpusavio 
ryšius plėtoti bei stiprinti abiejų 
pusių naudai. Per palyginti

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 

trumpą laiką įvykę keli svarbūs, 
aukščiausiojo lygio susitikimai 
suartino Lietuvą su Vatikanu ir 
padėjo sudaryti palankias sąly
gas tarpusavio dialogui spren
džiant kai kuriuos abiem šalim 
rūpimus klausimus.

Pirmiausia tenka paminėti 
popiežiaus Jono-Pauliaus II-jo 
istorinės reikšmės apsilankymą 
Lietuvoje, kuris tartum apvaini
kavo ilgus amžius puoselėtus 
glaudžius Lietuvos santykius su 
Apaštališkuoju Sostu, davė nau
ją impulsą jiems toliau plėtoti. 
Vatikane lankėsi Lietuvos res
publikos prezidentas, taip pat - 
ministeris pirmininkas ir užsie
nio reikalų ministeris. Per susi
tikimus su popiežium, taip pat 
su Vatikano valstybės sekreto
riumi, buvo aptarti ir kai kurie 
sprendimų laukiantys konkretūs 
klausimai, kuriais ruošiami susi
tarimai tarp Lietuvos ir Vatika
no. Viliuosi, kad šie susitarimai 
bus įgyvendinti atsižvelgiant į 
abiejų šalių interesus.

Apaštalinis nuncijus Vilniu
je, o aš Vatikane palaikome pa
stovų ryšį su atitinkamomis Lie
tuvos ir Šventojo Sosto žinybo
mis. Per susitikimus su Vatika
no valstybės sekretoriato atsa
kingais pareigūnais juos infor
muoju apie Lietuvos užsienio 
politikos raidą ir dabartinius 
tikslus, žinodamas, kad Šventa
sis Sostas, užmezgęs diplomati
nius santykius su daugiau kaip 
160 pasaulio valstybių ir turintis 
savo atstovus visose pagrindinė
se tarptautinėse organizacijose, 
gali veiksmingai paremti Lietu
vos siekimus tarptautinėje plot
mėje. Betarpiški kontaktai su 
Vatikanu, be to, suteikia diplo
matiniam atstovui progą pasi
keisti nuomonėmis taip pat apie 
esmines vertybes, laiduojančias 
pavienių žmonių, tautinių bend
ruomenių ir valstybių gerovę.

Bendradarbiavimas su Šven
tuoju Sostu gali būti didžiai 
naudingas siekiant įtvirtinti po
litiniame, socialiniame, ekono
miniame valstybės gyvenime vi
suotiniai pripažintas moralines 
vertybes. Kaip Lietuvos diplo
matinis atstovas Šventajam Sos
tui nepagailėsiu pastangų, kad 
Lietuvos santykiai su Šventuoju 
Sostu ir ateityje sklandžiai plė
totųs!, duotų apčiuopiamų re
zultatų. Vatikano radijas

MYLIMAM SUNUI

AtA
ALBERTUI RAMANAUSKUI, 

pačioje jaunystėje ir staiga iškeliavus į amžinybę, 
nuoširdžiai užjaučiame jo tėvelius bei visus artimuosius -

Danutė Kekienė ir sūnus Tomas
West Lome, Ont.

PADĖKA
A. a. ZENONAS ŠIMKUS

mirė rugsėjo 21 d. Lietuvoje, palaidotas Kaune.
Priimkite mano nuoširdžiausią padėką už maldas, gėles, 
paguodos žodžius, parodytą šilumą ir dėmesį bei globą 
sunkiausią netekties valandą. Su gilia padėka -

žmona Dalia Šimkienė

XXXIV-tosios Kanados lietuvių dienos Toronte 1996 m. spalio 11-12-13 d.d. Nuotraukoje viršuj - jungtinis 
Kanados lietuvių choras, Anapilio salėje užbaigęs koncerto programą; apačioj - literatūros vakaro dalyviai 
Prisikėlimo parapijos parodų salėje. Be torontiečių - svečiai iš tolimesnių vietovių: pirmoj eilėj antras iš 
kairės BR. NAINYS - PLB valdybos pirmininkas; antroj eilėj pirmoji BIRUTĖ NAGIENĖ -’’Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorė Nuotraukos D. Blynaitės ir P. Kuro

Visus jungianti tautinė atgaiva
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ta susituokė su advokatu (Vid
mantu Šilininku), apie kurį dvi
prasmiškai prasitarė šeiminin
kui tarnas (Alvydas Saplys). Pa
grindinį vaidmenį atlikęs A. Ky- 
nas įtikinančiai pavaizdavo vis 
didėjantį vyro įniršimą, vedantį 
prie grasinimo pistolietais. Ko- 
mediškai svarbus buvo Moljero 
hipokondriaką “Malade Imagi- 
naire” primenantis Paulius Su- 
kauskas, o Alvydas Saplys su
maniai suvaidino tarno vaidme
nį. Vidmanto Šilininko ir Simo
no Namiko trumpa, bet sklandi 
vaidyba taip pat parodė jų su
gebėjimus scenoje.

Vaidinimo moters vaidme
nis itin natūraliai atliko aktorės 
Aldona Karosaitė, Jolanta Vai- 
čytė, Inga Pivoriūtė ir Laima 
Gaižutienė. Visų aktorių švari 
lietuviška tarsena bei judrumas 
ir laisvumas scenoje sudarė žiū
rovams gerą įspūdį. Tokių pat 
gražių pastangų bus tikimasi ir 
toliau iš “Aitvaro”, ateinančiais 
metais švenčiančio savo veiklos 
25-metį. Ilgametei režisierei Al
donai Dargytei-Byszkiewicz ir 
visiems aitvariečiams buvo 
įteiktos gėlės. Žiūrovai per per
traukas buvo pavaišinti kava ir 
pyragaičiais.

Meno parodos
Jos buvo trys: tautodailės, 

šiuolaikinio meno ir mirusiųjų 
dailininkų. Visos vyko Anapilio 
parodų salėse spalio 12 d. Tau
todailės parodą, suorganizuotą 
Lietuvių tautodailės instituto 
Toronto skyriaus, vad. A. Vai- 
tonienės, 5 v.p.p. atidarė dail. 
A. Tamošaitis, pasakydamas il
goką kalbą. Ribotas laikas dau
geliui lankytojų nebeleido ati
džiau pažvelgti į parodos radi
nius, nes reikėjo skubėti į kitą 
salę, kur 6 v.v. vienuolikos daili
ninkų parodą atidarė dail. Jur
gis Račkus, tos parodos vyr. or
ganizatorius. Šioje parodoje su 
savo darbais dalyvavo: Snaigė 
Šileikienė, Otis Tamašauskas, 
Jurgis Račkus, Rita Bulova- 

Kvedaras, Andrius Butkevičius, 
Ona F. Craig, Luci Dilkus, Z. 
Dobilas, Saulius Jaškus, Irma 
Makariūnaitė, Genė Valiūnie- 
nė. Čia pat viršutinėje muzie- 
jaus-archyvo salėje, vedėjos dr. 
Rasos Mažeikaitės rūpesčio ir 
iniciatyvos dėka, lankytojai ga
lėjo pamatyti mirusiųjų Kana
dos lietuvių dailininkų kūrinius. 
Jiems atstovavo dailininkai: T. 
Valius, H. Žmuidzinienė, V. 
Bričkus, J. Dagys, A. Remeika, 
A. Tamošaitienė, R. Bukaus
kas, E. Žebrauskaitė-Weir. Bū
reliai lankytojų pasirašinėjo sve
čių knygose, vaišinosi užkandė
liais, kava, vynu. Ne vienam čia 
teko susitikti seniai bematytus 
pažįstamus, atvykusius iš toli
mesnių Kanados ir JAV vieto
vių. Bendras parodų įspūdis ge
ras. Pasigėrėjimui, nuostabai ar 
bandymui įsijungti į kūrybinę 
erdvę galėjo kiekvienas ką nors 
atrasti pagal savo pomėgį, me
no vertinimą ar supratimą.

Pokylis
Žalgirio mūšio vėliavomis 

papuoštoje didžiojoje Anapilio 
salėje spalio 12 d., 7 v.v. gausūs 
pokylio dalyviai susėdo prie 
Lietuvos miestų vardais pava
dintų puošnių stalų. KLB To
ronto apylinkės pirm. D. Gar- 
baliauskienė pasveikino susirin
kusius, išreiškė viltį, kad Kana
dos lietuvių dienos bus ir toliau 
tęsiamos, pakvietė savo bendra
darbį Vincą Piečaitį vadovauti 
pokylio programai. Pastarasis 
svečiams pristatė pianistes Vita
liją Paulauskaitę ir Leokadiją 
Paulauskaitę-Kanovičienę. Nuo
širdžiai sutiktos muzikės ketu
riomis rankomis paskambino 
keletą populiarių kūrinėlių. 
Įteiktos gėlių puokštės ir ilgo
kas plojimas išreiškė joms padė
ką. Prieš sočią įvairių valgių B. 
Stanulienės ir talkininkių pa
ruoštą vakarienę vadovo pa
kviestas vysk. P. Baltakis, OFM, 
sukalbėjo maldą. Bevalgydami 
ir vynu besivaišindami svečiai 
turėjo pakankamai laiko pasi
dalinti patirtais šios šventės 
įspūdžiais arba pasišnekėti 
bendriniais lietuviškosios veik
los klausimais. Pasisotinus va
karo vadovas V. Piečaitis prista
tė ypatinguosius svečius - Lie
tuvos ambasados laikinąjį reika
lų patikėtinį Otavoje J. Paslaus- 
ką, pakvietė tarti keletą žodžių, 
Lietuvos gen. garbės konsulą H. 
Lapą, keturius Lietuvos kari
ninkus, Š. Marčiulionio krepši
nio mokyklos žaidėjus bei jų va
dovus ir PLB valdybos pirm. Br. 
Nainį, kuris taipgi trumpu žode
liu pareiškė pasigėrėjimą Kana
dos lietuvių Veikla ir palinkėjo 
sėkmės tolimesniam darbui. Či
kagos “Gintaro” muzikantai ir 
dainininkai lengvai išjudino pa
kankamai sėdėjusius svečius šo
kiams, kurie daugeliui tęsėsi iki 
po vidurnakčio. Įdomu ir tai, 
kad didesnė dalis pokylio daly
vių buvo jaunesni žmonės. Toks 
reginys teikia vilčių, kad lietu
viškoji veikla dar nėra gęstanti.

Koncertas
Didžioji Anapilio salė su 

erdviais balkonais spalio 12 d., 
4 v.p.p. ūžė dalyvių gausa. Švie
som prigesus, publikai nurimus, 
scenoje pasirodė Toronto ginta- 
riečiai, vadovaujami R. ir J. Ka- 
rasiejų. L. Kisielienės “Mano 
protėvių žemė”, tolimon pra
eitin mintis ir jausmus grąžinęs 
šokio ir judesių išraiškos gaba
liukas, sakyte sakė, kad Lietuva 
iš tikrųjų yra ten, kur lietuvis. 
Nuotaiką papildė V. Ruškienės 
deklamacija, ne paskutinė šia
me koncerte. Po to pasirodė ne
didelis, bet daugeliui žinomas 
Londono, Ont. lietuvių choras 
“Pašvaistė” vad. jauno muz. A. 
Petrašiūno. Gražiai padainavo 
tris A. Raudonikio ir A. Bra
žinsko Lietuvos grožį prime
nančias dainas. “Gintaro” Kus- 
kinėlis ir Viliotinis strigo žiūro
vams, kaip darnaus grupinio šo
kio pavyzdys. Montrealio mote
rų dainos vieneto “Aušra”, vad. 
A. Beniušienės, trijų dainelių 
sąskambiai gražiai įsiterpė tarp 
“Gintaro” Traptuko ir origina
laus žaidimo-šokio Jurgio mai
šo. Prieš trumpą pertrauką su 
penkiomis dainomis klausytojus 
sužavėjo pažangus Toronto lie
tuvių vyrų choras “Aras”, vad. 
muz. L. Turūtaitės, akompa
nuojant E. Morkūnienei.

Antrąją koncerto dalį pra
dėjo muz. N. Benotienės vado
vaujami “Angeliukai”. Akom
panuojant muz. J. Govėdui, 
atlikę tris daineles, pakartojant 
paskutiniąją “Aš myliu” (L. 
Scott muz., N. Benotienės liet, 
žodž.), mažieji dainininkai, pa
sipuošę ryškiomis uniformomis, 
maloniai nustebino žiūrovus ir 
susilaukė nuoširdaus ir užpelny
to įvertinimo. Po to, tartum 
įvairiaamžes kartas pabrėžiant, 
scenon išėjo Toronto lietuvių 
pensininkų klubo choras “Dai
na”, vad. L. Turūtaitės. Nostal
giškos dainelės priminė gimtąjį 
kraštą, Marijos žemę. Atsvarai 
vėl “Gintaras” šmaikščiai atliko 
Mikitą ir Šeltinį. Truputį ro
mantikos įnešė Montrealio vyrų 
oktetas (dainavo tik penki), 
vad. muz. A. Stankevičiaus. 
Šliažo polka ir Kūgiuku ginta- 
riečiai užsklendė atskirų grupių 
pasirodymus, po kurių KLB 
krašto valdybos pirm. A. Vai
čiūnas tarė turiningą padėkos 
žodį.

Jungtinis choras, diriguoja
mas muz. D. Viskontienės (Kur 
bėga Šešupė, Rūpintojėlio skun
das, Malda už tėvynę) ir muz. L. 
Turūtaitės (Ištikimybė ir Lietu
va brangi), akompanuojant muz. 
L. Paulauskaitei-Kanovičienei, 
sukūrė gana įspūdingą pabaigą, 
nuteikusią žiūrovus pagalvoti ir 
apie būsimas Kanados lietuvių 
dienas. Rodos, tik ir belieka 
klausimas: kur, kada? Renginys 
baigtas Tautos himnu. Kon
certo koordinatorius - Kaz. 
Deksnys, muzikinės dalies va
dovė Lilija Turūtaitė.

AURELIJA M. BALAŠA1TIENĖ

Su gelstančiais, krintančiais 
lapais ateina ruduo, kuriame 
dauguma žmonių mato liūdesio 
ir praradimų ženklus. Bet ar iš 
tikro taip yra? Lietuvos ūkinin
kui ruduo yra turtingas derliaus 
pažadais, jo sunkių darbo vaisių 
apvainikavimas, o ir gelstantys 
medžių lapai pakelių panoramą 
nuspalvina aukso spalvomis ir 
slepia pažadą, kad po žiemos 
šalčių ir sniego pūgų medžiai 
vėl pasipuoš naujais pumpurais, 
sužaliuos pievos, pražys obelys 
ir vyšnios... Ruduo - tai tik sau
lės tako vienas epizodas - kaip 
diena ir naktis, žemei sukantis 
apie savo ašį. Kiekvienas metų 
laikas, nuo pavasario iki rudens, 
yra tik gyvenimo rato pasisu
kimas.

Lapkričio 2 dieną minėsime 
Vėlines, lankysime kapus, mel
simės už brangius asmenis, iške
liavusius j amžinybę, ir jausime 
pareigą liūdėti. Bet kodėl? Jei 
laikas gydo žaizdas ir mažina 
praradimo skausmą, tai, prisi
menant mūsų himno žodžius, iš 
praeities reikia stiprybę semti, 
ne skęsti liūdesy, nes jis mažina 
jėgas, silpnina pasiryžimą ir 
paralyžuoja veiksmus.

Seniai praradau savo bran
gius tėvelius, bet nebesigraudi- 
nu, tik esu jiems dėkinga už tą, 
ką jie man davė mano ateičiai, 
mane suformavo pozityviu žmo
gumi ir skatino nešti džiaugsmą 
kitiems. Pagalvodama apie juos, 
tejaučiu gilų dėkingumo jaus
mą, kurio tikiuosi ir iš savo vai
kų ir kurio turime visi tikėtis iš 
ateinančių kartų.

Graudi, skausminga ir tra
giška paskutiniųjų dviejų šimt
mečių Lietuvos istorija mus iš
mokė liūdėti dėl brutalių trėmi
mų į Sibirą, nežmoniškų tautžu- 
dystės veiksmų. Tačiau privalo
me ne graudintis, .bet jausti dė
kingumą tiems, kurių mūsų tar
pe nėra ir kurių kančių dėka 
tautos istorijos lapuose įrašyti 
žygdarbiai tapo kertiniu akme
niu tautos ateičiai, herojizmo ir 
tėvynės meilės šviesa, išryškinu
sia laisvės idealą. O tie, kuriems 
teko Sibiro tremtis, tik dar gi
liau įprasmino žmogui įgimtą 
laisvės troškimą bei ją atiman

A. a. poeto Henriko Nagio prisiminimo valandėle pradėtas XXXIV-tųjų 
Kanados lietuvių dienų literatūros vakaras 1996 m. spalio 11 d.
Prisikėlimo parapijos parodų salėje. Nuotraukoje VINCAS PIEČAITIS 
ir RAMUNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ, deklamavę mirusiojo poeto 
kūrybą Nuotr. D. Blynaitės

Atsisveikinimas
Po koncerto Toronto Lietu

vių Namų Kar. Mindaugo me
nėje rinkosi jaunimas atsisveiki
nimo vakaronei. Grojant To
ronto lietuvių kapelai, vadovau
jant L Pivoriūtei, smagiai pra
leistos kelios valandos atitiko 
besitęsiančią pakilią nuotaiką, 
susikaupusią per sėkmingas ir 
malonias tris to didžiojo lietu
vių susitikimo dienas. Vytauto 
Didžiojo menėje rengėjai su
ruošė priėmimą svečiams, kurio 
metu smagiai pabendrauta, pa
sidžiaugta gražiai praėjusia 
švente, padėkota pirmininkei 
D. Garbaliauskienei už didelį, 
daug poilsio valandų atėmusį, 
sumanumo ir energijos pareika
lavusį darbą. Palinkėta ir toliau 
taip gražiai darbuotis.

Pamaldos
Spalio 13, sekmadienį, viso

se trijose lietuviškų parapijų 
šventovėse buvo aukojamos Mi
šios, laikomos pamaldos prisi
menant išeiviją ir Lietuvą. Lie
tuvos kankinių šventovėje Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. Jonas Staškus. 
Prisikėlimo šventovėje - vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, ev.-liu- 
teronų Išganytojo šventovėje 
pamaldas laikė kun. A. Žilins
kas. Visose buvo matyti nema

čių idėjų niekšiškumą. Nepri
klausomybės kovų savanoriai, 

kurie žuvo ties Radviliškiu ar 
Širvintomis, privalo likti mūsų 
širdyse kaip mūsų tautos karžy- 
giškumo ir laisvės branginimo 
šviesuliai. Brutaliųjų okupacijų 
sūkuriuose žuvę partizanai ly
giai taip pat turi būti paminėti 
su pagarba ir dėkingumu, nes 
tik jų dėka Lietuvon neplaukė 
minios skanesnės duonos ieško
jusių rusų kolonistų, kaip tai pa
tvirtino jau net keli išsilaisvinu
sios Lietuvos iškilūs patriotai.

Vėlinių dieną lankysime ka
pus, kuriuose ilsisi mūsų bran
gūs artimieji ir tie, kurių nepaži
nojome, bet žinome, kad ir jie 
buvo mylimi ir brangūs. Maldo
se ir mintyse prisiminsime li
tuos, kurie ilsisi po tolimu Lie
tuvos ar net Sibiro dangumi. 
Malda ir susikaupimas turi su
kelti pasiryžimą nepasiduoti liū
desiui, bet daryti visa tai, kas 
padeda mūsų Tėvynei ar mūsų 
šeimoms, kad brangių mirusių 
gyvenimas neliktų be pozityvių 
pėdsakų. Mes tikime pomirtinį 
gyvenimą, tai ir amžinojo gyve
nimo pažadai teikia paguodą, 
nors gyviesiems yra brangi kiek
viena jų gyvenimo minutė, kurią 
reikia kaip galint pozityviau iš
naudoti. Ne testamentais palik
tas turtas yra brangus, bet tas, 
kurio joks vagis negali sunaikin
ti, jokia ugnis sudeginti. Tai 
mūsų dvasios stiprybė, mūsų 
pasiryžimas eiti tiesiu keliu, 
nešti džiaugsmą ir paguodą ki
tiems, nes tai praturtina mūsų 
dvasią daug didesne, nesunaiki
nama vertybe, brangesne ir už 
nušluostytas ašaras.

Te Vėlinių diena sužadina 
mūsų širdyse tarpusavio solida
rumo, meilės ir vienybės jaus
mus. Nors viskas žemėje yra lai
kina, bet tai, kas egzistuoja, pri
valo būti naudinga ir kilnu. Te 
toji diena su šaknimis išrauna 
pavydą ir neapykantą, nes bran
gių mirusių prisiminimas to rei
kalauja. Su malda ir pažadu 
gerbti jų atminimą, ženkime sa
vo gyvenimo keliu taip, kad bū
tume verti jų į mus sudėtų vil
čių, meilės ir pasitikėjimo. Te
būnie jiems lengva ir Tėvynės, ir 
tolimų kraštų žemelė!

žai svečių iš kitų vietovių, kurie 
itin domėjosi visais renginiais ir 
tautiečių suėjimais.

Leidinys
Tęsiant tradiciją, palieka

mas pėdsakas - XXXIV-tųjų 
Kanados lietuvių dienų Metraš
tis. Tai 120 psl. leidinys, gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, pa
puoštas dail. S. Šileikienės vir
šeliu. Redagavo: Ramūnė Saka
laitė-Jonaitienė, Vida Tumosie- 
nė, Salomėja Sakalienė, Gedi
minas Kurpis ir Vincas Piečai
tis. Turinyje - šventės progra
ma, valdžios pareigūnų bei 
Bendruomenės veikėjų sveikini
mai, programų atlikėjai, Toron
to ir kitų apylinkių veiklos ap
žvalgos, Kanados lietuvių orga
nizacijų bei institucijų trumpi 
aprašymai, sveikinimai-skelbi- 
mai, KLB apylinkių pirmininkų 
adresai. Atrodo, ne visos orga
nizacijos ar apylinkės atsiliepė į 
kvietimą atsiųsti savo veiklos 
apžvalgas ir nuotraukas. Bet jau 
ir iš paskelbtų straipsnių galima 
susidaryti vaizdą, kaip šiuo me
tu veikiama. Nepaisant kai ku
rių netikslumų, pasitaikiusių in
formacinių klaidų, leidinys gra
žus, švariai išspausdintas “Da- 
naitis Associates” blizgančiame 
popieriuje. Tiražas nepažymėtas. 
Leidinys buvo platinamas prie 
įėjimų į renginius. Snk. RSJ
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Baltijos valstybių žingsniai į Vakarus
Estija, Latvija ir Lietuva, spręsdamos savo saugumo reikalus, krypsta daugiau į Vakarus, į 
Šiaurės Atlanto sąjungą, kurios atstovai betgi neskuba jų priimti - esate dar nepasiruošusios

JUOZASŽYGAS
Per tą laiką ir mano kaimy

nės iš savo kambarių išėjo, tad 
ir aš pasiėmęs lagaminuką į ka
vinę ėjau. Kavinę radome jau 
atidarytą ir mes tebuvome vie
ninteliai svečiai. Patarnavimas 
buvo geras ir pusryčiai geri, be 
to, pigūs. Mums jau buvo saky
ta, kad Marijampolėje ir kitur 
dvigubai mokėtume. Tai buvo 
pirmieji ir paskutinieji mano 
kelionėje pusryčiai, kuriuos bu
vo galima pusryčiais vadinti. 
Mums bebaigiant valgyti ir mū
sų autobusiukas atsirado. Ka
dangi nebebuvome su jokiais 
oficialiais parengimais surišti, 
važiavome įdomesnių vietų lan
kyti.

Pirmiausiai važiavome į Ku
dirkos Naumiestį. Pačiame 
miestelyje vienas kiemas buvo 
pilnas įvairių statulų: Darius ir 
Girėnas, Vytautas, arklys ir dar 
daug kitų statulų. Visos truputį 
didesnės už natūralų dydį.

Nuvažiavome į kapines. 
Stankūnų šeimos ir dr. V. Ku
dirkos kapų aplankyti. M. Stan
kūnienė ir jos giminaitė vežėsi 
gėlių vazonėlius, kurių prieš tai 
nebuvau pastebėjęs. Stankūnų 
šeimos kapai gerai sutvarkyti, 
juodu akmeniu aprėmuoti ir pa
dengti. Atkreipiau dėmesį į di
desnį paminklą - tai advokato 
Juozo Stankūno, buvusio Vil
niaus Didžiojo seimo prezidiu
mo nario ir Marijampolės apy
gardos teismo pirmininko, mi
rusio 1936.111.27. Tai tėvas Jo
no Gintauto Stankūno - Mag
dalenos Stankūnienės vyro, ku
ris lankydamasis Lietuvoje 1993 
m. lapkričio 5 d. mirė Vilniuje 
ir palaidotas šeimos kapuose.

Kol moterys kapus tvarkė ir 
valė, aš nuėjau prie dr. Vinco 
Kudirkos kapo, kuris yra gal 20- 
25 žingsniai nuo Stankūnų ka
po. Kapas gerai prižiūrimas, ap
tvarkytas ir šviežios gėlės padė
tos. Apskritai kapinės tvąrkin- 
gos ir gerai prižiūrimos.

Tolimesnis mūsų kelionės 
tikslas - Paežerių dvaras. Esu 
minėjęs, kad važiuodami j Viš
tytį buvome ten stabtelėję, o 
mano bendrakeleivės, važiuoda
mos kitu automobiliu, nebuvo 
ten užsukusios. Be to, norėjome 
geriau apžiūrėti.

Vincas Kudirka savo moks
lus pradėjo Paežerių mokykloje, 
kurią taip pat lankė ir A. Krikš
čiukaitis-Aišbė. Nuvažiavę į Pa
ežerius radome rūmus atidary
tus. Buvo pora darbininkų, ap
žiūrinčių, kokie darbai pirmoje 
eilėje atliktini. Ten bus Vilka
viškio rajono muziejus. Rūmuo
se dar išlikę pora gražių sietynų.

Grįždami atgal užsukome į 
Didžiuosius Šelvius ir jau rado
me stogastulpį Antano Vaičiu-

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). 

laičio atminimui pastatytą. Ma
no bendrakeleivės padarė kele
tą nuotraukų, ir važiavome at
gal į Vilkaviškį. Ten bibliote
koje mums buvo numatyti pie
tūs. Susirinko visi bibliotekos ir 
muziejaus darbuotojai. Ir vėl 
buvo pilnas vaišių stalas. Man 
labai patiko juodųjų serbentų 
trauktinė (degtinė). Grįžęs į 
Vilnių tokią nusipirkau. Mano 
manymu, tokią būtų galima ir į 
Vakarus eksportuoti. Pradėjus 
išsikalbėti paklausiau, koks bib
liotekos darbuotojų atlygini
mas. Atsakė gaunančios 250 Lt.

Marija Remienė, kuri buvo 
mūsų kalbėtoja, padėkojo už to
kias vaišes ir pasakė, kad dabar 
ji turinti pakeisti nuomonę. 
“Mano tėviškė prie Ukmergės. 
Frontui artėjant, tėvai nutarė 
namus palikti ir trauktis, tai tė
vas nutarė trauktis per Žemai
tiją. Jis sakė, kad Suvalkijoje 
net vandens stiklo negausi. O 
dabar matau visai skirtingą 
vaizdą”.

Po pietų vėl rengėmės va
žiuoti. Prie mūsų prisidėjo Gab
rielė Karalienė, muziejaus di
rektorė. Paskui paėmėme Juliją 
Švabaitė-Gylienę. Ir vėl tik jau 
naujais keliais važiavome. Da
bar pasukome į Petro Rimšos 
tėviškę.

Čia norėčiau įterpti pasta
bą. Nežinau, ar dabar jau taip 
yra visoje Lietuvoje, bet Vilka
viškio rajone, kur važinėjome, 
tai visų žymių žmonių tėviškės 
yra ant kelių nurodomos rodyk
lėmis, tad lankytojams yra leng
viau orientuotis.

Dar P. Rimšos tėviškės ne
privažiavę pastebėjome rodyklę. 
Jo tėviškė - tai labai stambaus 
ūkininko sodyba. Ant daržinės 
ar tvarto buvo gandralizdis, ant 
jo stovėjo gandras, kuris mus 
pasveikino garsiu klegenimu.

Jokio žmogaus nesimatė. 
Netrukdomi įėjome į trobą, kur 
yra keletas P. Rimšos kūrinių, 
nuotraukos ir daiktai, susiję su 
jo gyvenimu. Kas dabar tame 
ūkyje gyvena, negalėčiau pasa
kyti. Prieš įvažiavimą į jo sody
bą, kitoje kelio pusėje, buvo di
delis dengtas šiltnamis. Kad 
oras galėtų judėti ir gal kad 
bitės įskristų, buvo lyg langeliai 
atidengti. Tad ir mes savo nosis 
sukišome pasižiūrėti. Matėsi 
skinami agurkai, pomidorai jau 
buvo užmegzti, ir apie juos bi
telės dūzgė. Tad ir nenuostabu, 
kad prie maisto visuomet bū
davo šviežių agurkų.

Sekantis mūsų kelionės 
tikslas buvo J. Basanavičiaus tė
viškė. Kadangi turėjome gerus 
vadovus, mums jokių rūpesčių 
nebuvo. Į Basanavičiaus tėviškę 
nuvažiavus ir mums iš autobuso 
lipant, prie mūsų artėjo didelis 
šuo. Iš pradžios buvome ne
drąsūs, bet tas šuo buvo labai 
draugiškas ir su mumis kartu 
vaikščiojo. Sodyba buvusi gana 
didelė, bet nedarė tokio įspū
džio, kaip S. Nėries ar P. Rim
šos. Į trobos vidų mūsų vadovai 
nevedė. Turbūt ten nieko nebė
ra, kas su Basanavičiumi ryšį tu
rėtų. Sodyba dabar yra svetimo 
žmogaus rankose, bet jis, atro
dė, žmogus rūpestingas ir tuo 
metu buvo vedamas požeminis 
elektros kabelis į trobą. (B.d.)

Palevenėlės varpinė Kupiškio rajone — respublikinės reikšmės 
architektūros paminklas Nuotr. H. Paulausko

Prezidentai sodelyje, prezidentūra apleista
Prieškarinės nepriklausomos Lietuvos buvusių trijų prezidentų statulos įkurdintos prezidentūros 
sodelyje Kaune, bet prezidentūros rūmai apleisti - langai užkalti lentomis, nėra elektros, nešildomi.

Numatyta ateityje rūmus atnaujinti ir įrengti muziejų. Tam betgi reikia didelių sumų pinigų
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS, 

Los Angeles
“Lietuvos aido” laikraštyje 

Vilniuje rašoma apie tris naujai 
pastatytas buvusių Lietuvos 
prezidentų skulptūras preziden
tūros rūmų sodelyje. Šalimais 
riogso užkaltais langais, apleis
tas pastatas - buvusi preziden
tūra Kaune.

Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus prezidentūros srities ve
dėja A. Veilentienė sužinojo, 
kad prezidentūroje rasti didžiu
liai paveikslo rėmai, todėl at
skubėjo aplankyti. Gali būti, 
kad jie likę iš prezidentūros gy
vavimo laikų. Ji su palydove nu
tarė apžiūrėti pirmo aukšto pa
talpas, pasišviesdamos prožek
toriumi. Langai užkalti, elektros 
tiekimas nutrauktas - kaip po 
žemės drebėjimo. Antrame 
aukšte dar yra grindys, išlikę 
prezidentūros laikų laiptų tu
rėklai ir dvejos durys. Visa kita 
pakeista, perstatyta, išardyta, 
užmūryta...

Šiuo metu tyrinėjimo dar
bus ten atlieka AB “Kauno pa
minklų restauravimo ir projek
tavimo instituto” architektai.

1993 m. vasario 25 d. posė
dyje, kuriame dalyvavo tauti
ninkų sąjungos, krikščionių de
mokratų, socialdemokratų, vals
tiečių liaudininkų partijų atsto
vai, pritariant Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus administracijai, 
sudaryta iniciatyvinė komisija 
Lietuvos respublikos prezidentų 
A. Smetonos, A. Stulginskio ir 
K. Griniaus skulptūroms įrengti 
buvusiame prezidentūros sode
lyje.

Šių skulptūrų gamybai au
kojo Lietuvos įstaigos ir įmo
nės, bankai ir kai kurie pavie
niai asmenys. Iš užsienio lietu
vių aukojo - dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas (Lementas), Povilas 
Vaičekauskas (Čikaga), D. Bri
tanijos lietuvių sąjunga.

Lietuvos prezidentų įamži
nimo komitetas JAV-se per įga
liotinį Eugenijų Bartkų 1996 m. 
vasario 16 d. buvusių preziden

tų skulptūrų atidengimo iškil
mėse įteikė 5,100 dolerių.

Prezidentų K. Griniaus ir 
A. Stulginskio skulptūros išlie
tos Vilniaus “Dailės” kombina
te, A. Smetonos - privačioje 
skulptoriaus A. Vauros liejyklo
je Kaune. Dar trūksta dviejų 
milijonų litų prezidentūros at
naujinimo darbams ir pusės mi
lijono - apdailai.

Busimajame muziejuje nu
matoma įrengti A. Smetonos 
memorialinį kabinetą. Proble
ma - baldai. Reikėtų surinkti 
kuo daugiau medžiagos apie A. 
Stulginskį, JC. Grinių ir A. Sme
toną, jų politinę veiklą, asmeni
nį gyvenimą, jų šeimų likimus. 
Tie, kurie tai atsimena, ne visa
da noriai dalijasi atsiminimais 
su muziejaus darbuotojais.

Taip pat muziejuje bus pa
rodyta Nepriklausomybės akto 
signatarų, steigiamojo ir kitų 
demokratinių seimų veikla bei 
jų reikšmė Lietuvos valstybei, 
ministerijų ir jų departamentų 
veikla, jos kitimas keičiantis vy
riausybėms. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas užsienio reikalų 
ministerijai ir diplomatiniam 
korpusui. Tyrinėjimų vadovė A. 
Veilentienė aprodė būsimo mu
ziejaus rodinius - portretus, pa
veikslus. Ji apgailestavo, kad tik 
iš kai kurių A. Stulginskio gimi
naičių gavo po nuotrauką ir as
meninių daiktų.

Kai į Lietuvą buvo pervežti 
K. Griniaus palaikai, buvo par
vežta ir archyvas bei keletas 
daiktų. Kultūros ir švietimo mi
nisterija archyvą atidavė centri
niam archyvui Vilniuje, daiktus
- Karo muziejui. O daiktų buvo
- lagaminas, akiniai, lazda ir už
rašų knygutė.

Iš prezidentų baldų kol kas 
muziejus turi tik vieną marmo- 
rinį staliuką. Buvusios preziden
tūros telefonas šiuo metu yra 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
juje. Kai kurie paveikslai, pri
klausę buvusiai prezidentūrai, 
galbūt taip pat yra M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus fonduo-

KAZYS BARONAS, Vokietija
Po ŠAS (NATO) valstybių 

atstovų pasitarimo Norvegijos 
Bergeno mieste atrodo, kad B. 
Jelcinas Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekijos priėmimui į ŠAS yra iš
kėlęs baltą vėliavą, tačiau su 
viena sąlyga: vakariečiai turi 
pirmiausia pasitarti su Rusija, o 
ne atvirkščiai. Tai išvada iš pasi
kalbėjimo su Rusijos krašto ap
saugos ministeriu gen. Rodio- 
novu. Rusas pareiškė, kad ŠAS 
praplėtimas strateginiu atžvilgiu 
yra visiškai nereikalingas, nėra 
šaltojo karo, Rytai ir Vakarai 
puikiai sugyvena.

Amerikos žodis
JAV krašto aps. min. W. 

Perry pareiškė, kad strategi
niuose ėjimuose Maskva bus at
siklausiama, tačiau Rusija netu
rės balsavimo teisės. Vakarų są- 

se. Vilniaus istorijos etnografi
jos muziejus turi buvusios prezi
dentūros svečių knygą.

A. Veilentienė pareiškė, 
kad A. Smetonos giminaičiai 
kol kas nenori parvežti jo palai
kų ir daiktų. Turbūt ir kiti išei
vijos lietuviai užėmę panašią 
laukimo poziciją. Australijos 
Adelaidės lietuvių muziejaus 
darbuotojai užėjo į muziejų 
Kaune ir pasigyrė, turį žieminę 
A. Smetonos kepurę ir lazdelę. 
Sutinka padovanoti. Reikia tik 
raštiško prašymo. Toks doku
mentas buvo nedelsiant pareng
tas. Deja, jau ketveri metai, kai 
susirašinėjamą, o rezultatų 
nėra.

Buvusių Lietuvos seimo na
rių, ministeriu, diplomatų as
meninių daiktų taip pat dar ne
daug sukaupta. Yra nuotraukų, 
dokumentų. Reikia tikėtis, kad 
žmonės supras šio muziejaus 
svarbą ir radiniai grįš namo - į 
buvusią prezidentūrą.

Nepastovi dabartinė Lietu
vos politinė būklė sulaiko ir is
torinių buvusių Lietuvos prezi
dentų daiktų grąžinimą. Gal už
sienyje saugojami jų istoriniai 
daiktai yra saugesnėse Ame
rikos ar Australijos rankose, ne
gu dabartinėje Lietuvoje?

Trečiasis Lietuvos respublikos pre
zidentas KAZYS GRINIUS, ėjęs 
tas pareigas tiktai nepilnus 1926 
metus Nuotr. K. Baliūnaitės 

junga savo ryšius su Rusija nori 
dar labiau sustiprinti taikos da
liniuose Bosnijoje. Tokia bend
radarbiavimo forma turinti būti 
nustatyta chartoje. Tačiau ŠAS 
krašto apsaugos ministerial pa
žymėjo, kad ir nepavykus char- 
tos įgyvendinimui Vidurio ir 
Rytų Europos valstybės bus 
įjungtos Į ŠAS. Taip rašo vokie
čių spauda.

Baltijos valstybės
Tuoj pat, po šių vokiečių 

spaudos agentūros sakinių, kal
bama apie Baltijos valstybes, 
kurios norinčios greito įsijungi
mo į ŠAS ir aiškaus pasisakymo 
iš Vakarų pusės saugumo klau
simais. Tokį norą spalio 28-29 
d.d. pareiškė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos prezidentai bendroje 
deklaracijoje. Tuo pareiškimu 
jie atsiliepė į spalio 26 d. W. 
Perry pasakytus žodžius ŠAS 
ministeriams: Baltijos valstybės 
dar nepasiruošusios narystei. 
Pagrindinis ir svarbiausias reika
lavimas naujai priimtam nariui - 
jo pajėgumas padėti kitam nariui 
gynyboje. Trys Baltijos valstybės 
šiuo metu dar nesančios tam pa
jėgios.

Vokiečių spaudos agentūra 
pažymėjo, esą bendrame pareiš
kime Baltijos valstybių prezi
dentai užtikrino, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija dabar dėsian
čios visas pastangas bendrai gy
nybai ir valstybių stiprimui, kad 
galėtų pačios save apginti ir ki
tas valstybes ginti. Be to, prezi
dentų - A. Brazausko, G. Ul- 
manio ir L. Meri pasirašytame 
pareiškime taip pat sakoma, 
kad jie ieškos paramos savo sie
kiuose diplomatiniu keliu kitose 
valstybėse.

Angliškoji spauda
Rugsėjo 28-29 d.d., Frank

furte leidžiamas “International 
Herald Tribune” antrame psl. ir 
didele antrašte rašė: “Perry tells 
Baltic: you’re not ready”. Esą 

Antrasis Lietuvos respublikos pre
zidentas ALEKSANDRAS STUL
GINSKIS (1920-1926) pagal “Lie
tuvių enciklopedijos” duomenis. 
Kai kurių teisininkų nuomone, jis 
yra pirmasis Lietuvos prezidentas 

Nuotr. K. Baliūnaitės

Pirmasis ir paskutinis prieškarinės 
nepriklausomos Lietuvos respubli
kos prezidentas ANTANAS SME
TONA (1919-1920 ir 1926-1940)

Nuotr. K. Baliūnaitės

JAV krašto apsaugos sekr. W. 
Perry pirmą kartą viešai pareiš
kė, kas jau buvo šnekama paš
nibždomis ir tik privačiai, kad 
Baltijos valstybės nėra pasiruo
šusios jungtis į ŠAS, tačiau atei
tyje ir jos įsijungsiančios.

Latvijos užsienio reikalų 
min. Valdis Birkavs pareiškė: 
nepaisant W. Perry komentaro, 
jo valstybė stengsis įsijungti į 
ŠAS. Esą diplomatai jau seniai 
kalba, kad Baltijos valstybių vil
tys įsijungti pirmame rate labai 
mažos dėl Rusijos priešinimosi. 
Lietuvos užsienio reikalų min. 
Povilas Gylys pareiškęs, esą jo 
kraštas mėgins į ŠAS įsijungti 
tuo pačiu metu, kaip ir kitos 
Rytų Europos valstybės. “Jeigu 
Baltijos valstybės nebus pirmos, 
tai ŠAS turi sudaryti aiškius 
darbo rėmus likusioms valsty
bėms”.

Atskirai dienraštis pažymė
jo, kad Baltijos valstybėse buvo 
įsteigtos didelės Rusijos karinės 
bazės. Be to, jose gyvena gausi 
rusų mažuma. Visi ministerial 
pareiškė: ŠAS plėsis ir įjungs ki
tas valstybes, o W. Perry pagyrė 
demokratines Baltijos valstybes, 
kurios buvo įjungtos į Sov. Są
jungą.

Rusijos nuolaidos?
Kodėl B. Jelcinas tylomis 

pritaria Lenkijos, Vengrijos, 
Čekijos įjungimui į ŠAS? Atsa
kymo toli nereikia ieškoti. Tai 
sunki Rusijos kariuomenės pa
dėtis. Vokietijos televizija paro
dė karininkus, renkančius po 
bulviakasio paliktas mažas bul
ves, nešančius jas maišais į na
mus. Namai? Tai karininkų šei
mų aplūžę barakai, viena virtu
vė keturioms šeimoms, gamtos 
reikalavimams “būda” lauke. 
Vokietijoje turėti daugiabučiai 
pastatai su vaikų darželiais, žai
dimo aikštelėm, ir visais pato
gumais tapo saldžiu sapnu...

Prieš keletą mėnesių vokiš
koje spaudoje skaičiau, kad Ru
sijos kariuomenė, pasitraukda
ma iš Vokietijos, prarado šim- 

(Nukelta į 4-tą psl.)

HOW SANTA TRAVELS THE GLOBE IN ONE NIGHT. GATEWAY TO THE WORLD
_________________________________ ________________________________________________________________________ '_________________________________________________________ <_____________________ ________________________ ■________________________



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1996. X. 22 • Nr. 43 (2434)

® LAISVOJE TEVfflJE ■ M ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
REGATA KAUNO MARIOSE

Buriavimo sezonas Kauno 
mariose buvo užbaigtas tarptauti
ne septintąja regata “Rudens vė
jas”. Šiemet jos keturių jachtų 
klasėse dalyvavo beveik 80 bu
riuotojų iš šešių valstybių. “Lazer- 
Radial” jachtų grupėje regatą lai
mėjo kaunietis R. Šiugždinis, 
“Luč-mini” jachtų - šiaulietis M. 
Mažeikis, “Optimist” jachtų - 
lenkas A. Lozowskis. Merginų 
grupėje regatos nugalėtoja tapo 
kaunietė G. Volungevičiūtė, 
bendroje įskaitoje laimėjusi VI 
vietą, sugebėjusi aplenkti kelias 
dešimtis vaikinų.
VYTAUTĖ SEIMO RINKIMUOSE

Talentingoji satyrikė Vytautė 
Žilinskaitė, artėjant seimo rinki
mams, rugsėjo 28 d. “Lietuvos 
aide” rašo: “Smagu, kad Lietuva 
dabar skęsta ne tik skolose, bet ir 
partijose, partijėlėse, partijukėse. 
Kai didžiulėse valstybėse jų vos 
viena kita, mūsuose - dešimtys! 
Žmogus tik ausimis karpai: ir ka
da gi spėta jų prisiperėti? O kodėl 
nesiperėti, jeigu yra duotas gata
vas kurpalis rinkiminei programai 
kurpti?! Štai jis. Mes - nei kai
rieji, nei dešinieji. Mes — centro 
kairė (centro dešinė, pusdešinė, 
puskairė, sparnas, pasparnė, pa
pilvė, pakulnė). Tiek kairieji, tiek 
dešinieji - vieno lauko uogos. De
šinieji - įšvirkšti kairieji, kairieji - 
išvirkšti dešinieji. Ir tie, ir anie 
prilindo prie valdžios lovio, kad 
vogtų, griautų, mulkintų ir skur
dintų Lietuvos žmogų. Per juos 
turime tą, ką turime! Dėl ne
vykusios ir savanaudiškos deši
niųjų pradėtos, kairiųjų įpusėtos 
valdymo politikos šalyje įsivieš
patavo skurdas, bedarbystė, in
fliacija, neregėtas nusikaltamu- 
mas, moralinis palaidumas, ne
baudžiamumas. Visa šalis atsidū
rė prarajoje (pelkėje, bedugnėje, 
duobėje, klampynėje)...”

PARTIJOS IR JŲ PAŽADAI
Pasak Vytautės Žilinskaitės, 

yra partijų ir be pažadų. At
skleisdama jų taktiką, ji vaizdžiai 
pasakoja: “Mūsų partija nieko ne
žada! Ji - daro! Mes sutramdy
sime infliaciją, atversime užsienio 
rinką lietuviškai prekei, mes ma
žinsime mokesčius ir didinsime 
pensijas, mes aprūpinsime darbu 
bedarbius ir aplaužysim ragus 
mafiozams, mes pažabosime kon
trabandą ir prigriebsime bankus, 
mes paremsime bendroves ir glo
bosime smulkias versloves, mes 
bendrausime su Vakarais ir susi
tarsime su Rytais, mes rūpinsimės 
neįgaliais, kuriuos visos kitos par
tijos pamiršo! Ir mes - taip tik 
mes! - įvesime lietuviškus kasos 
aparatus! Jo!... Ir dar mes - klau

KLB Vankuverio apylinkei padidėjus. Sėdi iš kairės: D. Šimkienė, A. 
Vileitienė; stovi - A. Šimkus ir B. Vileita, KLB apylinkės valdybos pir
mininkas Nuotr. V. Kulnio

sykitės ponai iš dešinės, iš kairės 
ir iš centrų centro! - mes panai
kinsime gyvatuko mokestį! Vo! 
Be to, mes gluobuosime meni
ninkus, mokslininkus, rašytooojus 
ir vysą švitymo sistemą! Duosim 
duotacijų iš yžda, ba mias už 
kuonstytuciją su humanyzmu! Va 
prie manęs sėdi muokslų duocen- 
tas! Lietuvių tauta yra apgauta, 
apvilta, nuskriausta, prispausta. 
Lietuvos žmonės yra geri, darbš
tūs, dori, valingi, sumanūs, vai
šingi, didvyriški ir išmintingi! Jie 
gali ir turi gyventi gerai ir gyvens 
net labai gerai, jei rinksis geriau
sią, balsuos už sąrašą Nr. (...)!..”

UTENOS SUKAKUS
Utena, vienas seniausių Lie

tuvos miestų, su istoriniuose šal
tiniuose jau 1261 m. paminėta 
pilimi, rugsėjo 28, šeštadienį, at
šventė septyni šimtai trisdešimt 
penktąsias metines. Šventės išva
karėse Lietuvos prez. A. Brazaus
kas pasirašė aktą, patvirtinantį 
Utenos herbą ir vėliavą. Utenos 
herbui yra pasirinkta heraldinė 
auksinė pasaga su įskelta kibirkš
timi mėlyname fone. Paskutinį 
Utenos herbo variantą paruošė 
dail. Raimondas Miknevičius. 
Šventės dalyvių laukė tarptautinė 
knygženklių ir kitos parodos, tau
tinio dainų ir šokių ansamblio 
“Lietuva” ir pučiamųjų orkestro 
“Trimitas” atlikta programa. Ta
čiau didžiausia staigmena tapo 
“Mėsos” bendrovės pagaminta ir 
išvirta 735 decimetrų ilgio, 60 
milimetrų skersmens, 261 kilo
gramą svėrusi sukaktuvinė “Ute
nos” dešra. Ją aikštėn atnešė 73 
mėsininkai. Kiekvieneriems šio 
miesto metams įamžinti teko po 
vieną decimetrą “Utenos” dešros. 
Teisi buvo “Mėsos” dešrų sky
riaus viršininkė V. Miškinienė, 
pajuokavusi, kad sukaktuvinę 
“Utenos” dešrą nebuvo sunku pa
gaminti, bet daug vargo bus tu
rėta ją išdalijant šventėje išalku- 
siems uteniškiams.

“LIEPSNOS” DEGTUKŲ AUKA
Kauno bendrovės “Liepsna” 

degtukų pildymo bare kilęs gaisras 
nusinešė 1942 m. gimusios Birutės 
Lagunevičienės gyvybę. Viena darbi
ninkė, atvežusi vežimėlį degtukų 
padėklų, jį paliko praėjime tarp pir
mų ir antrų staklių. Gaisrą sukėlė 
virš antrų staklių plykstelėjusi ne
didelė liepsna dėl sieros trinties su 
metalu. Ji greit buvo užgesinta prie 
kiekvienų staklių laikomu vandeniu 
raudoname inde. Tačiau ugnis nuo 
staklių peršoko prie jų paliktan veži
mėlio su degtukais, o iš jo - spinton 
su degtukais. Gaisro liepsnos užtvėrė 
kelią prie tų staklių dirbusioms Ve
ronikai Ogintienei ir jau minėtai B. 
Lagunevičienei. Jos bėgo'prie lango, 
bet ten jas sulaikė jo grotos. Smar
kiai apdegusias moteris išnešė bend
radarbiai. Jos buvo nuvežtos Kauno 
klinikų atgaivinimo skyriun. B. Lagu- 
nevičienė ten mirė sekančią dieną. 
Mažiau nukentėjo darbininkės, dir
busios prie kitų staklių. Gaisre su
degė pora tūkstančių dėžučių deg
tukų. Nuostoliai betgi nebuvo dideli, 
nes vienos dėžutės su 50 degtukų sa
vikaina tėra penki lietuviško lito cen
tai. 1927 m. pastatytose “Liepsnos” 
patalpose yra pusantro šimto darbi
ninkų. Jadvygos Pekarskaitės prane
šimu “Lietuvos ryte”, monopolį tu
rinti “Liepsnos” bendrovė per mė
nesį pagamina aštuonis milijonus 
degtukų. Jos vieninteliai varžovai - 
Švedijoje pagaminti “Perkūno” deg
tukai, įsivežami vienos Vilniaus 
bendrovės. Atrodo, švedai vis dar 
nėra pilnai praradę tarpukario ne
priklausomoj Lietuvoj turėto degtu
kų monopolio. V. Kst.

Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupė “Gyvataras”, pasiruošusi 
kviečianti jaunimą .jungtis į,jų gretas. Nuotraukoje - dalis šokėjų

pradėti 1996/97 metų sezono veiklą ir 
Nuotr. M. Tarvydo

Baltijos valstybių žingsniai... Hamilton, Ont.
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tus karininkų ir tūkstančius ka
rių - jie pabėgo ir slaptai apsi
gyveno Vokietijoje, daugiausia 
Berlyne, kuriame yra didelis ru
sų telkinys, ypač Rusijos žydų. 
Jie dar slaptosi, kiti padavė pra
šymus politinės globos teisei 
gauti.

Žinovės nuomonė
Gera Rytų Europos ir Rusi

jos žinovė Neubert Miriam (ke
letą kartų lankėsi Lietuvoje) 
Miuncheno dienraštyje “Sued- 
deutsche Zeitung” taip pat nag
rinėja Rusijos kariuomenės 
problemas bei jos ateitį. Esą B. 
Jelcinas rugsėjo 26 d. pasirašė 
potvarkį pašaukti kariuomenėn 
215.000 naujokų. Kiek pašauk
tųjų atsilieps į šį potvarkį, neži
nia. Rusijos kariuomenė yra ap
gailėtinoje būklėje, tad jauni vy
rai ir tėvai mėgina įvairiom 
priemonėm išvengti šios tarny
bos. Dienraščio bendradarbė 
pažymi, kad aprūpinimas mais
tu yra nepatenkinamas, didelis 
savižudybių skaičius. Be to, 
siuntimas naujokų į Čečėniją at
baido vyrus nuo tarnybos ka
riuomenėje, nors tarnyba konf
likto valstybėje sutrumpinama 
iki 18 mėnesių.

Labai teisingai vokietė rašė, 
kad šiandieninis Rusijos priešas 

Vidą ir Algį Baltrušaičius 1996 m. spalio 5 d. Gerojo Ganytojo misijos 
koplyčioje, VVasagoje, Ont. vedybiniam gyvenimui palaimina kun. Iz. 
Gedvilą

SVEIKINAME
Vidą Krila vielutę ir Algį Baltrušaitį, 
1996 m. spalio 5 d, Wasagoje, Ontario, 
sukūrusius lietuvišką šeimą.

Dėdė Pranas ir dėdienė Magdalena 
Krila vielai, 

pusbrolis Ponias ir pusseserė Dana 
su šeimomis

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

esąs krašto viduje ir vadinasi 
“pinigų trūkumu”. Nors kariuo
menė iš 4 milijonų sumažinta 
iki 1,5 milijono, tačiau krašto 
apsaugos ministerija negauna 
pakankamai lėšų jos išlaikymui, 
nes valstybės iždas yra tuščias, 
neišmokėtos kariams trijų mė
nesių algos.

Pasiremdama karių “Kras- 
naja Zvezda” laikraščiu ji rašė, 
kad Rusijos kariuomenė dėl 
vargingo gyvenimo yra demora
lizuota, karininkai prašo atosto
gų, ieškodami kitų šaltinių šei
moms išlaikyti. Atsirado kyšiai, 
kariai ir karininkai vagia, par
duoda įvairias atsargines auto
mašinų, tankų, lėktuvų dalis, 
benziną.

Krašto apsaugos ministeris 
gen. Rodionov’as tvirtina, kad 
Rusijos kariuomenė nepasiruo
šusi, negali per dvi valandas sto
ti į kovą. Didelė klaida esanti 
laikymas specialių dalinių - vi
daus reikalų, sienų apsaugos, 
slaptosios tarnybos. Tie daliniai 
kainuoja bilijonus rublių. Dide
liu “fiasko” baigėsi karas Čečė
nijoje. “Rodionov’as turėtų 
įvykdyti ne tik kariuomenės re
formą, bet ir neužmiršt i armi
jos, kuriai skiriamos milijardi
nės sumos - baigė vokietė savo 
komentarus.

HAMILTONO TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPĖ “Gyvataras” po 
atostogų jau pradėjo naują veiklos 
sezoną. Studentų repeticijos 
sekmadieniais 5 v.p.p. salėje po 
šventove; jaunių ir vaikų - tre
čiadieniais 6.15 v.v. abiejose salėse. 
Laukiame naujų šokėjų. Dėl infor
macijos skambinti grupės vadovams 
Elytei Tarvydienei tel. 385-3676 ar
ba Kazimierui Deksniui tel. 332- 
6006. K. Deksnys

A. a. Z. BAKAIČIO ATMINI
MUI “Vaiko tėviškės namams" 
aukojo: $25 - J. Z. Rickai; $10 - N. 
Kisiūnienė. E.K.

PRISIMINDAMI a.a. ZENO
NĄ BAKAITI ir reikšdami užuo
jautą žmonai, dukrai ir sūnui bei jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$25 - Hamiltono lietuvių pensinin
kų klubas; $20 - P. Žulys, V. Stan
kus, J. G. Krištolaičiai; $15 - J. R. 
Pleiniai. A.a. P. Kažemėko atmini
mui aukojo $30 - K. Žiobienė. Ka
nados lietuvių fondas dėkoja už 
aukas. KLF

ATITAISYMAS. Kanados lie
tuvių dienų leidinyje Aušros Vartų 
parapijos skelbimo pirmame saki
nyje vietoje “čia” buvo atspausdin
ta “Toronte”. Leidinio redakcija at
siprašo kleboną kun. J. Liaubą, 
OĘM, ir parapiją už klaidą.

Collingwood, Ontario
Š. M. SPALIO 5 D. VVASAGO

JE, Gerojo Ganytojo misijoje 2 
v.p.p. įvyko Vidos ir Algio Baltru
šaičių vestuvės. Į pamaldas susirin
ko labai daug lietuvių palinkėti jau
niesiems laimingo gyvenimo. Šven
tovėje jautėsi labai pakili nuotaika. 
Mišias aukojo ir santuoką palaimi
no kun. Iz. Gedvilą, vargonavo 
Paulina Boisert, giedojo Aleksas 
Kusinskas.

Tokių vestuvių šioje apylinkėje 
seniai nebuvo. Jaunųjų liudininkais 
buvo svočia iš Toronto Genutė 
Bijūnienė ir piršlys - Bruno Žukas. 
Po vestuvinių apeigų ir pamaldų 
svečiai vyko į vestuvinę puotą Sun- 
nidale Corners salėje. Dalyvaujan
čių buvo apie 120. Vestuvių pokylis 
vyko prisilaikant lietuviškų papro
čių. Jauniesiems atvykus, buvo už
tvertas kelias - piršlys turėjo “išsi
pirkti”, kad galėtų įvažiuoti ir įeiti j 
salę. O salėje jaunųjų vietos jau bu
vo užimtos. Čia vestuviniais drabu
žiais apsirengę jau sėdėjo Irena ir 
Aleksas Kusinskai. Piršlys "išpirko” 
vietas jauniesiems. Po to prasidėjo 
vestuvinės vaišės apatinėje salėje, o 
viršutinėje salėje Vacį. Povilonis 
organizavo muziką šokiams ir žaidi
mams po vaišių.

Vestuvėms vadovavo svočia G. 
Bijūnienė ir piršlys Bruno Žukas. 
Buvo skiriamos įvairios premijos už 
geriausią aprangą, pasirodymus ir 
vaišes. Visi dainavo lietuviškas dai
nas. Po vaišių vyko šokiai viršutinė
je salėje. Čia visi linksminosi, šoko 
ir dainavo iki vėlyvo vakaro. Toks 
malonus ir draugiškas lietuvių su
buvimas tikrai retas šioje apylin
kėje. Sveikintinos jaunųjų pastan
gos ir sutikimas viską organizuoti.

Vida atvyko į Kanadą maždaug 
prieš 2 metus, buvo netekėjusi. Al
gis seniai čia gyveno, turi savo na
mus prie Collingwoodo gražiuose 
kalnuose. Jis buvo našlys daugiau 
kaip 2 metus. Abu sutuoktiniai lau
kiami šios apylinkės lietuvių veikloje.

R. G. Stepulaitis

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas" /A)
atstovas) Sfiįk

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

.JA Valstybės
Daiva Navickienė, Bostono 

lituanistinės šeštadienio mokyk
los vedėja, praneša, kad naujieji 
mokslo metai buvo pradėti St. 
Mary of the Hill Miltono mo
kykloje rugsėjo 14 d. Bostono li
tuanistinės mokyklos lopšelm vai
kai priimami nuo trejų metukų. 
Toliau jų laukia vaikų darželis ir 
dešimt skyrių. Šioje mokykloje 
dėstoma lietuvių kalba, Lietuvos 
istorija, geografija ir tautosaka. 
Mokiniai taipgi mokomi dainuoti 
ir šokti tautinius šokius. Leidžia
mas mokinių laikraštėlis “Švilpu
kas”. Vedėjos D. Navickienės te
lefonas - (508) 998-9351.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
pirmojo sinodo išeivijoje penkias
dešimtmetis buvo paminėtas Či
kagoje, Tėviškės parapijos šven
tovėje, spalio 6 d. Laikinį evange
likų liuteronų sinodą 1946 m. ge
gužės 30 d. pokarinės Vokietijos 
DP lietuvių Hanau stovykloje su
organizavo nacių koncentracijos 
stovyklų politinis kalinys Jonas 
Grigolaitis su pora dvasininkų. 
Lietuvius evangelikus tame laiki
niame sinode pasveikino kan. Fe
liksas Kapočius, Šv. Sosto dele
gatas išeivijos lietuviams katali
kams. Jis priminė evangelikams 
liuteronams Rytprūsiuose spaus
dintas maldaknyges Lietuvos ka
talikams, jiems parūpintas knyg
nešių, kuriuos gaudydavo Rusijos 
caro žandarai. Tai buvo ne tik 
sveikinimas, bet ir kan. F. Kapo
čiaus padėka už lietuvių liuteronų 
paramą katalikams. Pirmasis lie
tuvių evangelikų (bendras liute
ronų ir reformatų) sinodas poka
rinės Vokietijos Lebenstedte įvy
ko 1946 m. lapkričio 9-10 d.d.

Argentina
Kun. Juozas Margis, MIC, 

paskelbtas Rosario miesto garbės 
piliečiu, mirė rugsėjo 22 d. iškan
kintas sunkios ligos. Velionis yra 
gimęs 1923 m. rugsėjo 20 d., ku
nigu įšventintas 1949 m. birželio 5 
d. Visas jo darbas buvo skirtas 
lietuviams ir argentiniečiams Ro
sario mieste. Ten jam teko būti 
Šv. Kazimiero parapijos klebonu, 
vienuolyno vyresniuoju ir novicijų 
magistru.

Australija
Pertho lietuviai liepos 14 d. 

paminėjo Lietuvos valstybės šven
tę bei Stp. Dariaus ir St. Girėno 
sėkmingo skrydžio per Atlantą ir 
tragiškos žūties metines. Minėji
mas buvo pradėtas be pamaldų, 
nes Mišių atnašauti negalėjo lie
tuvių kapelionas kun. dr. A. Sa
vickis, o kito australo kunigo ne
pavyko surasti. Dvigubas minėji
mas įvyko Lietuvių namuose, vi
siems dalyviams pavalgius bend
rus pietus. Paskaitą apie Lietuvos 
karalių Mindaugą skaitė J. Jau

nyčio” sporto klubas Džy- 
longe turi šešias jo vardu žai
džiančias krepšinio komandas. 
Metiniame “Vyčio” klubo susirin
kime liepos 28 d. dalyvavo 28 na
riai. Naujon valdybon trejų metų 
kadencijai buvo išrinkti ir ją su
darė: pirm. A. Wiasak, sekr. A. 
Brown, nariai T. Bindokas ir J. 
Obeliūnas, kandidatai P. Obeliū
nas ir M. Watach.

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

anpAT TE AN lietuvių kredito
A zAA-/KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 12.75%

santaupas........................... ..... 2.50% nekiln. turto 1 m..........5.600%
kasd. pal. taupymo sąsk... 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................

..... 1.75%

..... 2.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. ..... 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................. 3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius ....'.............. 4.00% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius............. ......4.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius............. ..... 5.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius............. ....5.25% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF 
(Variable).............................. .... 2.75%

santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu

1 m. ind................................. .....3.25% per 2 mil. do/, ir Kanados
2 m. ind................................. .... 4.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind................................. .....4.75% sumos draudimu
4 m. ind......................................5.00%
5 m. ind......................................5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Karaliaučiaus kraštas
Nidoje baigėsi devynias die

nas trukusi šeštoji Karaliaučiaus 
krašto lietuvių bendruomenės 
vaikų ir jaunimo folklorinio klubo 
“Liktužė” kultūrinė stovykla “Ra
movė”. Jon buvo įsijungęs pus
šimtis stovyklautojų ne tik iš Ka
raliaučiaus krašto, bet ir tolimo
sios Moldovos, anksčiau vadintos 
Moldavija. Pasirodo, dabar yra ir 
ten gyvenančių lietuvių, vaikus 
bandančių išsaugoti Lietuvai.

Lietuvos sąjūdžio Šilutės ra
jono taryba jau dveji melai renka 
knygas, žurnalus ir laikraščius ru
siškų mokyklų lietuviškoms kla
sėms Karaliaučiaus krašte. Dabar 
taryba pradėjo rinkti drabužius ir 
avalynę Karaliaučiaus krašto lie
tuviškoms šeimoms.

Ilgiausią Karaliaučiaus kraš
te 800 metrų eslakadinį tiltą per 
Deimos upę prie Tepliavos, dabar 
rusiškai pavadintos Gvardeisku, 
pastatė Lietuvos ir Latvijos staty
bininkų bendrovės. Šio tilto sta
tyboje taipgi dalyvavo ir Gudijos 
tiltų statybos valdyba. Rusija tilto 
statybai išleido 30 bilijonų rublių. 
Tiltas pagreitins Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) eismo ryšius su Įs
ručiu (Černiachovsku).

Vokietija
VLB Rastatto apylinkės na

riai, susirinkę “Fohlenweide” sve
tainėje, išsirinko naują valdybą. 
Jon pirmininku įsijungė Augustas 
Sergejus, nariais - Feliksas And- 
riejauskas ir M. Kuršienė. Revizi
jos komisijon buvo išrinktos Eri
ka Sergeįuvienė ir Eva Šmitienė.

Vokietijos šokėjų atviros pir
menybės Mannheime rugpjūčio 
pabaigoje susilaukė dviejų tūks
tančių šokėjų porų iš trisdešimt 
dviejų pasaulio valstybių. Jos var
žėsi įvairaus amžiaus šokėjų gru
pėse. Lietuvai atstovavo trisde
šimt viena pora iš penkių Kauno 
ir vieno Klaipėdos klubų. Ketu- 
riolikmečių-pcnkiolikmečių gru
pėje jėgas standartinių šokių pro
gramoje išbandė 159 poros. Pir
mąją vietą šioje grupėje išsiko
vojo M. Daviečinas ir L. Petrai
tytė, Kauno kultūros rūmų klubo 
“Sūkurys” pora. Ją treniruoja 
kauniečiai, gydytojai Jūratė ir Čes
lovas Norvaišos. Kadaise jų pora 
skynė laurus ir garsino Lietuvą 
aukščiausiosios šokėjų klasės 
tarptautinėse varžybose. Jie abu, 
gimę 1935 m., jau yra sulaukę 
amžiaus šešiasdešimtmečio ir, at
rodo, dirba su atgimusios Lietu
vos jaunimu.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
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ir Collingwoodo apy
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Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
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Darbo tel. 705 429-2121 ar 
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namų tel. 705 429-6428



Kubanės kazokų choras apie 1935 metus, kai jis koncertavo JAV prezidentūroje. 1945 m. to choro nariai buvo 
išduoti sovietams, kurie juos sušaudė

Jauna ateivė Amerikoje
Į klausimus atsako Čikagos apylinkių Lemonto gimnazijos 

XI klasės moksleivė Paulė Stasiulytė

Taip buvo išduoti sovietams kazokų karininkai
Visų išdavimo eigą atliko anglų karininkai ir kareiviai, panaudoję net fizinę jėgą..Tai įvyko 
Austrijoje II Pasaulinio karo pabaigoje, kur buvo sutelkti kazokų kariai specialiose 

stovyklose. Dvylika karininkų nusižudė
LEONAS BALTUŠIS

Pats pirmutinis Spittal sto
vykloje atsirado jau suimtas 
gen. lt. A.G. Škuro. 1945 m. ge
gužės 26 d. Lienz miestelyje 
esančioje gen. mjr. T. I. Doma- 
nov’o vyr. būstinėje jis vakarie
niavo ir tik po vidurnakčio grįžo 
į savo kambarėlį. Prieš 3 v.r. 
staiga pasigirdo beldimasis į du
ris. Atidaręs duris, generolas 
pamatė anglų karininką, kuris 
jam pareiškė, - jis areštuoja
mas. Įsodintas į karišką auto
mobilį buvo anglų atgabentas į 
Spittal stovyklą.

Gegužės 28 d., 9v.v., visi ka
zokų karininkai išsiskirstė nak
ties poilsiui, bet beveik nė vie
nas nemiegojo. Išdavimo dieną, 
t.y. gegužės 29, 5 v.r. karinin
kams buvo duoti paskutiniai 
anglų pusryčiai. Po pusryčių 
pik. Bryar buvo vieno ortodok
sų šventiko paprašytas, kad bū
tų leista jam atlikti religines 
apeigas, kurios jau bus paskuti
nės. Pik. Bryar su tuo sutiko.

Vėliau jis pasakojo, kad 
apeigos buvo nepaprastai nuo
širdžios ir įspūdingos, o giedoji
mas — žavintis. Jis tada nežino
jo, bet giedojimą atliko Kuba
nės kazokų choras, pagarsėjęs 
dar prieš II pasaulinį karą ir ku
rio visi nariai buvo karininkai. 
Tai buvo ne Dono kazokų cho
ras, kuriam vadovavo mažo 
ūgio (1 m. 48 cm.), visų labai 
mėgstamas ir labai kuklus Ser
gej Žarov’as. Jo nariai 1939 m. 
gavo JAV pilietybę ir taip išsi
gelbėjo.

6.30 v.r. prie stovyklos vartų 
pasirodė pirmasis anglų sunkve
žimis. Prie gen. mjr. T. I. Do- 
manov’o ir jo štabo karininkų 
palapinės pasirodęs anglų kari
ninkas pareikalavo, kad visi ka
rininkai liptų į sunkvežimį. Ge
nerolas atsakė, kad jis čia nebė
ra viršininkas ir negali įsakinėti 
karininkams. Pik. Bryar pareiš
kė: turite 10 minučių pagalvoti, 
jei neklausysite, bus panaudota 
jėga.

Praėjus 10 minučių, niekas 
nepakluso anglų įsakymui, ir vi
si susėdo susikabinę rankomis. 
Būrys anglų karių, ginkluoti 
šautuvais su durtuvais, su kariš
kais kastuvėliais, buvo pasiųsti 
palaužti pasyvaus kazokų pasi
priešinimo. Vienam anglų virši
lai, besistengiančiam jėga iš
traukti karininką, kažkas jam 
uždavė per ranką. Tiems gink
luotiems drąsuoliams tik ir rei
kėjo priežasties. Prasidėjo bai
sus neginkluotų žmonių muši
mas šautuvų buožėmis, kastuvė
liais ir net durtuvais. Šis visai 
nekaltų žmonių mušimas truko 
net kelioliką minučių. Nelai
mingųjų tarpe buvo ir senyvo 
amžiaus bei labai ligotas gene
rolas Tichotski, kuris sunkiai 
jau ir paeidavo. Daug karininkų 
po sumušimo liko be sąmonės ir 
turėjo būti sunešti į sunkveži
mius. Šis žiaurus jėgos pavarto
jimas padarė savo. Visi kiti tai 
mačiusieji nutarė nebesipriešin
ti, nes buvo aišku, kad tai ne
padės.

Gen. lt. P.N. Krasnov’as tuo 
metu sėdėjo prie atviro lango 
savo barakėlyje visa tai sekda
mas. Pamatę jį anglų kariai nu
tarė greičiau pasigauti, bet jau
nesniems kazokų karininkams 
tai buvojau per daug. Jų grupė, 
atskubėjo prie lango, švelniai 
pakėlė 76 metų amžiaus gene
rolą, jį nunešė ir pasodino prie 
šoferio. Jo vaikaitis lt. N. N. 
Krasnov’as, jn., matė jį persi- 
žegnojant ir sukuždant: “Dieve, 

sutrumpink mūsų kančias”. 
Gen. lt. P.N. Krasnov’as sėdėjo 
pirmame autobuse kolonos 
priekyje. Pačiame gale sėdėjo 
gen. lt. A. G. Škuro ir jo štabas. 
Iš viso beveik 1,600 kazokų ir 
kaukaziečių karininkų buvo iš
vežta iš Spittal lagerio gegužės 
29 d.

12 karininkų baigė savo gy
venimą naktį tarp geg. 28-29 
d.d.: 3 pasikorė panaudodami 
elektrinę vielą, 9 nusižudė stik
lais persipjaudami gerkles ir 
rankas. Tik 3 buvo laimingi, ku
rie nakties metu išlindo pro 
spygliuotą vielą.

* * *

Kolonai pradėjus judėti Ju- 
denburgo link, iš sunkvežimių 
nradėjo kristi diržai, medaliai, 
dokumentai. Anglų sargybiniai 
už 1-2 cigaretes gaudavo auksi
nį laikrodį. Po keliolikos valan
dų kelionės priekinė kolona pa
stebėjo miškingame slėnyje prie 
Mur upės esantį Judenburgą. 
Upė faktinai buvo demarkacijos 
linija, skirianti anglų ir sovietų 
zonas. Kolona, labai sumažinusi 
greitį, pradėjo važiuoti per tiltą. 
Anglų zonos pusė buvo pilna 
anglų šarvuočių ir kulkosvaidžių 
lizdų. Kitoje pusėje tilto plevė
savo didžiulė krauju dvelkianti 
raudona bolševikinė vėliava.

Sunkvežimiams važiuojant 
per tiltą, keliolika karininkų šo
ko tiesiai į labai sraunią upę. Nė 
vienas jų neišsigelbėjo. Trys ka
pai ir šiandien tebėra matomi 
prie upės kranto. Tarp plento 
Judenburg ir Weiskirchen, 1.5 
km nuo tilto, yra didžiulis kapas 
su ortodoksų kryžiumi, ant ku
rio angliškai užrašyta: “Čia ilsisi 
nežinomi kazokai.” Sunkveži
miams sustojus, iš jų pradėjo iš
lipti kazokų karininkai. Vienas 
jų pasiprašė leidimo nueiti į iš
vietę, kuri buvo pastatyta netoli 
vienos pakalnės. Anglų palydo
vas buvo tikras, kad dabar jau 
nėra jokios galimybės pabėgti, 
bet jo nuostabai šis jaunas kari Nuotr. V. Sukausko

“Juodojo kaspino” dienos minėjimas Vilniuje 1996 m. rugpjūčio 23 d. 
Ribbentropo-Molotovo sutartimi, pasirašyta 1939.VIII.23 Lietuva atite
ko Sov. Sąjungai, kuri per 50 metų naikino lietuvių tautą. Viršutinėje 
nuotraukoje - kalba seimo narys ALGIRDAS KATKUS prie paminklo, 
pastatyto iš įvairių Lietuvos vietovių akmenų, primenančių krašto te- 
riojimą. Apatinėje nuotraukoje - kalba sol. ROMUALDAS VEŽIOTA

ninkas, staiga visu greičiu bėg
damas, šoko į tą akmenuotą be
dugnę. Truko nemažai laiko, 
bet šis nelaimingasis buvo su
rastas ir visas kraujuotas bei 
pusgyvis ant neštuvų perduotas 
sovietų komisarams.

Birželio 1 d. buvo atgabenti 
dar 83 karininkai, kurie buvo 
palikti neva tvarkai palaikyti. 
Visi kazokų karininkai buvo 
perduoti sovietų pulkininkui, 
kuris net išrašė pakvitavimą, 
kad viskas buvo pristatyta, kaip 
reikalavo sutartis.

Judenburgo miestelis buvo 
kaip išmiręs - nė vieno žmogaus 
gatvėse. Vienas buvęs karinės 
valdžios majoras vėliau N. Tols- 
toj’ui rašė, jis atsimena austrų 
pasibaisėjimą ir nenorą patikėti, 
kad anglai galėtų taip nežmo
niškai pasielgti. Visa ta “opera
cija” buvo didelis smūgis austrų 
gyventojams. Nelaimingieji, ku
rie bandė išsigelbėti, buvo gra
žiai austrų palaidoti, o jų kapi
nės ir šiandien yra prižiūrimos, 
kasmet labai gausiai lankomos 
ne vien tik austrų, bet ir išliku
sių gyvų kazokų, kurie čia apsi
lanko iš visų žemynų.

“Juodojo kaspino” dienos minėji
me Vilniuje 1996 m. rugpjūčio 23 
d. tremtinys VYTAUTAS VAI
ČIULIS išreiškia pagarbą prie 
paminklo žuvusioms ir kentėju- 
siems sovietiniuose gulaguose

Nuotr. V. Sukausko

- Kaip pakliuvai, Paule, į 
Ameriką?

- Iš Lietuvos į šią šalį at
skridai! su savo tėveliais ir vy
resniąja sesute Rasa 1989 m. 
spalio 18 d. Rengėmės gyventi 
pas mamos tėvelį, mūsų senelį, 
Feliksą Juodką, kurio taip ir ne
pasisekė man pamatyti, nes jis 
tų metų pavasarį mirė.

- Papasakok apie savo arti
muosius.

- Mūsų šeima apsigyveno 
Čikagos priemiestyje, Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Dabar 
jau septinti metai esame už At
lanto. Abu tėveliai dirba čia pat 
Lemonte. Man sukako 16 metų. 
Pernai baigiau Maironio litua
nistinę mokyklą Lemonte. Da
bar mokausi angliškoje Lemon
to gimnazijoje, kur baigiau de
šimt klasių. 22 metų sesutė Ra
sa Lewis universitete rengiasi 
būti diplomuota anesteziologe.

— Kuo skiriasi tenykštė mo
kykla nuo lietuviškosios?

- Mokyklos daug kuo ski
riasi. Lietuvoje moksleiviai mo
kosi toje pačioje mokykloje nuo 
I iki XII klasės. Amerikoje šis 
mokslas suskirstytas į tris tarps
nius: pradinis I-V, vidurinis VI- 
VIII ir gimnazijos IX-XII kla
sės. Čionai mokslas prasideda 
rugpjūčio pabaigoje, o baigiasi 
gegužės gale arba birželio pir
mosiomis dienomis. Mokiniams 
būna septynios pamokos, kurios 
prasideda 7.40 ir 8 v., baigiasi 
po pietų 2.30 ir 3 v. Pamoka 
trunka 45 minutes. Pažymiai žy
mimi ne skaičiais, o raidėmis: 
A-10 taškų, F-l. Praėjusiais me
tais X klasėje mokėmės geo
metrijos, dailės, literatūros, is
panų k., fizinio lavinimo, istori
jos, kompiuterio. Mokiniai au
tomobilį gali pradėti vairuoti 
nuo 16 metų.

- Kaip bendrauji su ameri
kiečiais ir lietuviais?

- Lietuva - mano gimtoji 
žemė, kur gimiau ir augau, to
dėl susirašinėju su giminėmis ir 
draugais. Čionai, Lemonte, pri
klausau Stulginskio-Lipniūno 
ateitininkų kuopai, lankau tau
tinių šokių ratelį “Spindulio” 
grupėje. Sekmadieniais per pa
maldas pal. Jurgio Matulaičio 
lietuvių katalikų misijos švento
vėje retkarčiais skaitau Šv. Raš
to ištraukas - skaitinius. Laisva
laikiu su draugais žaidžiu teni
są, važinėjuosi riedukais, kartais 
pasižiūriu kino filmų, nueinu į 
parduotuvę. Mėgstu skaityti 
knygas ir klausytis muzikos. Va
saromis dažniausiai važiuoju į 
Dainavos stovyklą Mičigano 
valstijoje.

— Kur esi važinėjusi ir ką ma
čiusi?

- Su mūsų šeima jau aplan
kėme Niagaros krioklį, o aš su 
mokyklos draugais buvau Misū
ryje (Missouri), St. Louis, 
Springfilde (Springfield), Ilino
jaus (Illinois) valstijoje, Mičiga
ne ir kitur.

- Kaip čia gyvena tavo bend
raamžiai?

- Nemažai mano draugų 
dirba - prižiūri šeimose mažus 
vaikus arba restoranuose pada
vėjais, krautuvėse pardavėjais. 
Aš irgi prižiūriu vienoje šeimoje 
vaikus. Kai kurie mano šešiolik
mečiai draugai vairuoja auto
mobilius, vasaromis dirba.

- Ar esi įsijungusi į religinį 
gyvenimą ? Kaip jame dalyvauji?

- Pasaulis savaime neatsira
do. Jį sukūrė Dievas, todėl tikiu 
Viešpatį, galingą, gerą Kūrėją ir 
Jo Sūnų, Jėzų Kristų, įsteigusį 
Bažnyčią, tokią organizaciją, 
kuri nurodo žmonėms gyveni
mo gaires, nubrėžia krikščioniš
kojo gyvenimo idealą. Bažnyčia 
ne tik moko, bet ir ragina būti 
arčiau Dievo, kuris mums sutei
kė nemarumą, nemirtingą sielą. 
Taigi, kaip visi katalikai, ir aš 
esu Visagalio Dievo vaikas, vi
suotinės Bendrijos narė. Mano 
pareigos šiuo metu - gerai mo
kytis, tikslingai bręsti ir, kiek 
galiu, reikštis pilnateise katalike

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth) 

lietuviškoje bendruomenėje. Tau
tiniu požiūriu - išlaikyti lietuviš
kumą ir kitiems padėti jo neuž
miršti. Kultūriniu atžvilgiu, bū
dama sąmoninga katalikė, - ne
nutolti ir prisidėti išlaikyti tas il
gaamžes tradicijas, kurias atsi- 
vežėme iš Lietuvos, visomis iš
galėmis turtinti lietuviškuosius 
kultūros pradmenis šio krašto 
geraisiais lobiais. Man rūpi la
vinti savo protines išgales, stip
rinti ryžtą, valią, pasisemti kuo 
daugiau žinių bei praktinių įgū
džių šeimoje ir mokykloje. Svar
bu būti gera, paslaugia dukra 
tėveliams ir taikia, draugiška, 
patiklia savo sesei. Mano adre
sas: P. Stasiulytė, 12690 Archer 
Ave., Lemont, Ill 60439 USA.

- Dėkui, Paule, už atsaky
mus. Telydi visų lietuvių, Jūsų 
šeimos narių, ypač visų ateitinin
kų, žingsnius dangaus malonė ir 
Svč. Mergelės Marijos nuolatinė 
globa.

Šnekėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Lenkų ir žydų santykiai
Jie ir dabar Įtempti - reiškiasi abipusiais kaltinimais. Jie atsispindi ir 

lenkų spaudoje. Kai kur paliečiama ir Lietuva

Pastaraisiais metais žydų- 
lenkų santykiai labai blogi. Jie 
blogi nuo karo pabaigos, tačiau 
Lenkijai esant sovietų valdžioje 
apie tai nebuvo galima viešai 
nei kalbėti, nei rašyti. Lenkijai 
atgavus nepriklausomybę ir 
spaudos laisvę, apie žydų-lenkų 
kivirčus ir jų priežastis spauda 
galėjo laisvai atskleisti faktus ir 
pareikšti savo nuomonę. Tų 
priežasčių buvo daug, nes lenkų 
antisemitizmas prasidėjo XIX š. 
pabaigoje. Šiuo metu lenkų 
spaudoje yra diskutuojamos jų 
tik kelios.

Aukštieji pareigūnai
Visų pirma lenkų spauda 

dar ir dabar primena, kad so
vietams okupavus Lenkiją į jos 
saugumo aparato aukštas parei
gas Stalinas paskyrė gan daug 
žydų. Šių žydų pavardės, kaip 
Berman, Mine, Specht ir kitų, 
yra dažnai lenkų spaudoje kar
tojamos. Jiems yra prikišama 
atsakomybė dėl lenkų tautos 
pokario nelaimių - trėmimų, 
kalinimų, kankinimų ir žudymų.

Lenkų spauda pamiršta pa
minėti, kad ne tik pačias aukš
čiausias vietas satelitinėje Len
kijoje buvo užėmę lenkai, bet ir 
žemiausias. Kai buvo įsakoma 
mušti demonstrantus arba šau
dyti į streikuojančius darbinin
kus, šiuos įsakymus vykdė len
kai. Jie sakydavo: “Mums ponas 
generolas (Jaruzelskis) davė 
lazdas, kad jus muštume, ir mes 
jus mušim”. Teismo bylos dėl 
šių žiaurumų vyksta Lenkijoje 
dar ir dabar.

Žydai saugumo organuose 
buvo ligi 1968 m., kai Lenkijos 
liaudies respublikos valdžia, 
siekdama populiarumo, privertė 
įvairiais būdais žydus emigruoti 
iš Lenkijos. Nuo to laiko žydų 
Lenkijoje liko labai mažai.

Aušvico lageris
Kita kivirčo priežastis - bu

vusio Aušvico konclagerio teri
torijoje įsikūrusios vienuolės 
karmelitės, o šiuo metu - pla
nas ten statyti dideles parduo
tuves. Šalia kitų tautybių, apie 
milijonas žydų buvo šiame mir
ties lageryje nužudyti. Jie šio la
gerio teritoriją laiko šventa vie
ta ir nenori, kad ten būtų reli
ginės institucijos arba prekyvie
tė. Prie seselių karmeličių gy
venamo pastato buvo demons
tracijos ir peštynės, o spaudoje 
- karštos diskusijos. Šią proble
mą išsprendė pats Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II, parūpinęs vie
nuolėms kitas patalpas ir pata
ręs Lenkijos episkopatui laikytis 
pasirašytos sutarties. Dabar ko
vojama dėl parduotuvių vietos.

Kielcų pogromas
Nemalonu buvo lenkams 

prisiminti Kiclcų pogromą, įvy
kusį 1946 m. liepos 4 d. Šiam 
įvykiui šiais metais sukako 50 
metų. Jis buvo plačiai paminė
tas. Kielcų pogrome buvo žiau
riai nužudyti 42 asmenys, be
veik visi žydai. Tai padarė su
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Paminklas lenkų visuomenės veikėjui, Vilniaus universiteto profesoriui 
istorikui Joachimui Leleveliu! (1786-1861) senosiose Vilniaus Rasų 
kapinėse Nuotr. Alf. Laučkos

kurstyta minia, kurioje buvo ir 
lenkų milicininkai. Dėl šio įvy
kio lenkų dešinieji kaltina ko
munistus sąmoningu nebandy- 
mu šį pogromą laiku sustabdyti, 
o kairieji - dešiniuosius dėl jų 
pogrindžio varomos priešžydiš- 
kos agitacijos. Abi pusės sutin
ka, kad žudė lenkų rankos.

Filmai
Dar viena kivirčo priežasti

mi yra filmai “Holocaust”, 
“Shoah” ir “Shtetl”, kuriose 
lenkai pavaizduoti kaip tamsuo
liai ir antisemitai. Jautrūs lenkai 
netgi protestavo dėl filmo 
“Shindler’s List”, kuriame taria
mas priešlenkiškumas netrunka 
nė minutės: vienoje scenoje va
romiems gatve žydams maža 
mergaitė sušuko “Šudie, žydai”, 
o kitoje - konclagerio sargybinė 
prašneko gryna lenkų kalba. 
Jeigu kas tuo metu mirktelėjo, 
galėjo šių scenų ir nepastebėti.

Lenkai nepastebėjo, o gal 
nenorėjo pastebėti dviejų uni
formuotų ir šautuvais ginkluotų 
lenkų policininkų, kurie prisidė
jo prie žydų varinėjimo. Tai vo
kiečiams tarnavusi lenkų “Mė
lynoji policija” (“Polnische 
Ordnungspolizei”), apie kurią 
lenkai vengia kalbėti, tvirtinda
mi, kad jų tarpe kolaborantų 
nebuvo.

Liečia ir Lietuvą
Visa tai Lietuvos ir lietuvių 

neliečia, išskyrus žudynes, ku
rios įvyko 1944 m. spalio 19 d. 
Eišiškėse, sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, bet tik tiek ir teliečia.

Atidarant Vašingtono Ho
lokausto muziejų Eišiškių holo
kausto parodos organizatorė 
prof. Yaffa Ellach, lenkų ko
respondentams girdint, pasakė, 
kad jos motiną ir mažą broliuką 
nužudė “Armia Krajowa”. Kilus 
lenkų reakcijai, ji tai pakartojo
1995 m. balandžio mėn. žurnale 
“U.S. News and World Report” 
ir vėliau, atsakydama į lenkų 
spaudos komentarus, dar kartą 
dienraštyje “The New York 
Times” 1996 m. rugpjūčio 6 d. 
laidoje. Taip pat filme “Shtetl” 
yra parodytas su Yaffa Ellach 
jos Niujorko bute-archyve po
kalbis, kuriame ji savo kaltini
mus dar kartą patvirtino.

Lenkų kaltinimai
Kadangi kelis kartus pakar

tota Eišiškių žudynių istorija 
nebuvo vienodai papasakota, 
JAV lenkų laikraštis “Zgoda”
1996 m. birželio 1 d. laidoje ap
kaltino Y.E. melu: “Šis sukre
čiantis lengvapėdiškumas pa
teikiant prieštaraujančias įvykio 
versijas, nesiskaitymas su isto
rine tiesa ir tikrove aiškiausiai 
liudija, kad Yaffa Ellach kaip ir 
Marian Marzynski (filmo ga
mintojas) tikrai nieko nežino 
apie jų šeimos narių žuvimo ap
linkybes. Tame nėra nieko nuo
stabaus - tuo metu jie buvo dar 
maži vaikai. (...) Yaffa pasakė 
dar daugiau, tvirtindama, kad 

1941-1944 m. daug Eišiškių ir jų 
apylinkių žydų nužudė lenkų 
partizanai AK nariai ir vietiniai 
lenkai kaimiečiai”.

To paties laikraščio 1996 m. 
rugsėjo 1 d. laidoje prof. J. 
Radzilowski rašo: “Lenkų ‘Ar
mia Krajowa’ pasmerkė žydų 
žudymą. Buvo keli atsitikimai, 
kad AK kariai, kurie užpuolė 
žydus, buvo nubausti - sušaudy
ti. Tik kraštutiniai elementai, 
nepriklausą AK, nuolatos už
puldinėjo žydus, tačiau jie buvo 
laikomi kriminaliniais nusikal
tėliais ir tikrai tokie buvo”. (Kai 
AK brigados vadas “Lupaszko” 
išžudė dešimtis Dubingių kaimo 
gyventojų, nebuvo AK vadovy
bės pasmerktas).

Su Yaffa Ellach pradine šių 
žudynių versija sutiko šių žudy
nių dalyvis AK narys Mikolaj 
Babul “Gaj”, kuris Toronto len
kų savaitraščiui “Glos Polski” 
pasakė: buvo siekiama nužudyti 
NKVD kapitoną, kuris gyveno 
tame pačiame name, kaip ir 
Yaffa Ellach. “Bandant jį likvi
duoti, įvyko susišaudymas, ku
riame sovietų kapitonas buvo 
sužeistas. Deja, atsitiktina šio 
susišaudymo auka tapo tame 
name gyvenanti ponia Šorenson 
(Y.E. motina) su savo sūneliu”. 
Y. E. tuo metu buvo pasislėpusi 
spintoje, pro plyšį žudymą matė 
ir nemano, kad jis buvo atsitik
tinis.

Šis įvykis Eišiškių miestelį, 
žydiškai “Eišišok”, išgarsino vi
same pasaulyje.

Antisemitizmo žala
Apie lenkų antisemitizmo 

žalą “Tygodnik Powszechny” 
redaktorius J. Turowicz rašė: 
“Yra žinoma, kad šių dienų an
tisemitizmo pasireiškimas mūsų 
krašte yra pastebimas Vakaruo
se, kur jis yra mums nepalankiu 
būdu išpučiamas, daro žalą mū
sų naujai atgautai demokratijai 
ir yra kliūtis mūsų kultūriniam 
ir dvasiniam įsijungimui į Eu
ropą. Tačiau svarbiau negu tai 
yra Lenkijos įvaizdis pasaulyje 
ir žala, kurią antisemitizmas pa
daro mūsų tautiniam ir krikš
čioniškam gyvenimui”.

Apie antisemitizmo priežas
tis J.T. rašė: “Nepretenduojant 
į mokslinę šio dalyko sklaidą 
galima sakyti, kad šis antisemi
tizmas turi tris pagrindinius šal
tinius. Pirmasis yra ekonominis
- varžybos, kylančios dėl žy
maus žydų skaičiaus dalyvavimo 
pramonėje ir prekyboje. Antras
- savo rūšies neapykanta, nepa
lankumas žmonėms ‘svetimiems’, 
‘kitokiems’, dėl kitokių papro
čių ir aprangos, skirtingo tikėji
mo bei kultūros ir iš dalies skir
tingos kalbos. Pagaliau trečias 
šaltinis religinis - žydų, visų žy
dų, taip pat ir šiandien gyve
nančių kaltinimas atsakomy
be už Kristaus mirtį, taigi diev- 
žudyste, ir taip pat tiesioginis 
žydų kaltinimas ritualiniu žu
dymu”. J.B.



Kas yra tautiniai šokiai?
Pratęsiant pokalbius su Lietuvos choreografe Laimute Kisieliene, atsiliepiant į jos 

paaiškinimus spaudoje, ieškant santykio tarp asmeninės ir liaudies kūrybos

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ
1995 m. vasaros pabaigoje 

tautinių šokių mokytojų kur
suose Dainavoje, besiruošiant 
1996 m. įvyksiančiai Dešimtąja! 
išeivijos tautinių šokių šventei, 
daug laiko praleidau su Lai
mute Kisieliene, nes savaitę gy
venome viename kambaryje. Ji 
buvo pakviesta ir atvyko iš Lie
tuvos pamokyti mūsų tautinių 
šokių grupių vadovus kai kurių 
žingsnių ir šokių.

1996 m. L. Kisielienė lankė
si Toronte, pakviesta paruošti 
metinį “Gintaro” koncertą ir 
kartu dalyvauti Dešimtoje - su
kaktuvinėje tautinių šokių šven
tėje, kuri įvyko Čikagoje 1996 
m. liepos 6 d. Kaip būsimą vy
riausią meninės dalies šokių va
dovę 1998 m. Dainų šventėj 
Vilniuje, praėjusią vasarą ją pa
kvietė Toronto, Londono, Čika
gos, Los Angeles, tautinių šokių 
grupės norėdamos su ja padir
bėti. Atrodo, ji susidarė ne kokį 
įspūdį apie mūsų šokėjus ir mo
kytojus. Išvykdama atgal į Lie
tuvą, pokalbyje (“Tėviškės Ži
buriai” 29 ir 30 nr.) pasakė savo 
nuomonę apie mūsų tautinių 
šokių grupes, šokėjus, mokyto
jus ir repertuarą mūsų taut, šo
kių šventėse. Paskaičiusi jos

Argentinos lietuvių katalikų Min
daugo draugijos atstovė ALTA 
GRACIA, atstovavusi lietuviams 
tarptautinėje mugėje 1994 m. su 
Lietuvos vėliava. Mugėje, truku
sioje ištisų savaitę, dalyvavo 40 
tautybių

mintis, nutariau pradėtus mūsų 
pasikalbėjimus tęsti, nes liko 
daug neatsakytų klausimų.

Meniniai vienetai - mūsų jungtis
Tarpukario nepriklausoma 

Lietuva išgyveno vos 22 metus. 
Per tą trumpą laiką ne tik su
stiprėjo ekonomiškai, bet išau
gino labai patriotiškai nusitei
kusią jaunąją kartą. Dėl Ant
rojo pasaulinio karo audrų dalis 
to patriotiško jaunimo pasklido 
po platų pasaulį. Ketveri metai, 
praleisti Vokietijoje, DP lage
riuose užgrūdino lietuvius, o tė
vynės meilė ir ilgesys tapo dar 
ryškesni. Kur tik atsirado keturi 
balsingi vyrai, susidarė kvarte
tas, o jau pvz. apie Vaclovą Ve- 
rikaitį susispietę miško kirtėjai 
Kanadoje sudarė chorą. Nepasi
davė ir Kanados aukso kasėjai 
Kvebeko provincijoj. Taip ir per 
trumpą laiką jie suspėjo vietos 
gyventojus supažindinti su Lie
tuva.

Atlikę darbo sutartis, jie 
stengėsi susirasti darbo ir ap
sigyventi didesniais būriais, kad 
įmanoma būtų steigti savo para
pijas, šeštadienines mokyklas, 
chorus, tautinių šokių grupes. 
Išeiviui tai buvo dvasinis penas. 
Lietuvių kalba, daina ir šokis 
jungė mus, nes visa tai priminė 
prarastą tėvynę, o po sunkaus 
darbo reiškė atgaivą.

Vokietijoje veikę lietuvių 
ansambliai ne tik paįvairino pil
kos kasdienybės valandas DP 
stovyklose, bet ir supažindinda
vo jaunesniąją kartą su lietuvių 
liaudies menu, šokiais. Taip pat 
paruošė ir daugiau jaunų žmo
nių, kurie vėliau galėjo dirbti su 
kitomis tautinių šokių grupė
mis. Todėl išeivijoje ir vėl iš 
naujo suklestėjo meniniai vie
netai, įsisteigė tautinių šokių 
grupės. Jas suorganizuoti buvo 
žymiai lengviau negu chorus.

Tautinių šokių grupių vado
vai ir mokytojai nebuvo vienodo 
pajėgumo, tad ir grupių buvo vi
sokių. Svarbu buvo ruošti naujų 
mokytojų, bet neturėjome taut, 
šokių aprašymų - atkeliavome į 
užjūrius be jokių užrašų, vado
vėlių, be gaidų. Kai pradėjome 
dirbti, viskas rėmėsi atmintimi. 
Mums paliekant Lietuvą, tauti
nių šokių atgimimas buvo vos 
tik prasidėjęs. Bet per keletą 

metų buvo susidaręs gana dide
lis tautosakos archyvas, bet tada 
nebuvo galimybių su juo susipa
žinti ir jį pastudijuoti. Tik ma
čiau kaip atsargiai toje srityje 
dirbo mano mokytojai Marija 
Baronaitė ir Jonas Švedas. Jie
du studijuodavo ir tardavosi - 
jis kurdamas muziką ir tobulin
damas liaudies instrumentus, o 
ji praplėsdama taut, šokių figū
ras ir šokius šiek tiek prailgin
dama, nes paprastai tautosakos 
archyvuose tebuvo užrašytas 
vienas kitas žingsnis.

Marija Baronaitė, jau mums 
dirbant Liaudies ansamblyje, 
stengdavosi taut, šokius šiek 
tiek pagražinti, bet ir tai darė 
labai atsargiai. Bendras Jono 
Švedo ir Marijos Baronaitės kū
rinys yra “Kalvelis”. Jis patiko 
publikai, nes buvo smagus, pa
prastas šokti. Muzika, sujungta 
su daina, skambėjo nuostabiai. 
Tuo laiku “Kalvelis”, vaizduojąs 
kalvio darbą, virto tikru šedevru 
ir dažnai reikėdavo kartoti. 
Taipgi Liaudies ansamblio re
pertuare pasidarė labai populia
rūs “Blezdingėlė”, “Malūnas”, 
“Lenciūgėlis”, “Sukčius”, “Ku
bilas” ir kt.

Pastangos išlaikyti savitumą
Vakarų pasaulyje atsirado

me su gana dideliu tautinių šo
kių bagažu, išlikusiu atmintyje. 
Ir melodijos buvo tik galvoje, 
neturėjome jokių gaidų. Buvo
me jaunos mokytojos, vos pra
dėjusios dirbti. Entuziazmo ir 
noro dirbti pakako, nors dažnai 
tekdavo repeticijos metu pačiai 
mokytojai išdainuoti šokių me
lodijas. Apie naujų šokių kū
rybą net ir negalvojom. Buvome 
įsitikinę, kad tai turi ateiti tik iš 
Lietuvos, nes ten liko tautos ka
mienas, ten tautosakos archy
vas, ten ir Lietuvos kaimas, tik
ras tautosakos ir liaudies meno 
lobynas. Mums rūpėjo visa tai 
tęsti ir perduoti sekančiai kar
tai. Svarbiausia - nieko nepa
keisti, nesuprastinti, neiškreipti.

Vistik savos kūrybos, bet 
jau daug vėliau, ir mes įnešėme. 
Tiek aš, tiek mano bendraam
žės kolegės kūrėme irgi labai at
sargiai, daugiausia interpretuo- 
damos liaudies dainas. Tuo tar
pu laukėme taut, šokių aprašy
mų iš okupuotos Lietuvos. Ir

Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupės “Gyvataras” vadovės ir 
vadovas. Iš kairės: RŪTA KAMAITYTĖ, ALMIS LUKAVIČIUS 
SILVIJA O'ITO ir ELYTĖ RUKŠĖNAITĖ-TARVYDIENĖ

sulaukėme. Per keletą metų tų 
naujų šokių aprašymų atsirado 
gausybė.

Ne paslaptis, kad gyvenda
mos kaimynystėje, tautos seka 
viena kitą. Net ir tos pačios tau
tos tuos pačius šokius atskiri ra
jonai šoka skirtingai, nes kaimy
nai turi įtakos. Pvz. lietuviukai 
iš Argentinos, Urugvajaus ir ki
tų Pietų kraštų turi skirtingą šo
kio manierą, nes jie nuo mažens 
susidūrė su tiems kraštams bū
dingu judesiu, kūno laikysena. 
Tad galvoju, kad jei kas nors 
pradeda kalbėti apie rusų arba 
slavų įtaką mūsų taut, šokiams, 
nereikėtų dėl to jaudintis. Lie
tuva beveik penkis dešimtme
čius praleido slavų tautų šešėly
je. Nenoriu tuo klausimu ginčy
tis, bet atrodo, kad vien tik lie
tuvių tautinių šokių tempui 
greitėjant jau gali būti rusų ar 
ukrainiečių įtaka. Muzika, kuri 
mus pasiekdavo iš Lietuvos, ne 
visada būdavo tinkama mūsų 
šokėjams-mėgėjams dėl ne
įprasto tempo.

Tuo laiku jau veikė Čikago
je 1959 m. įsteigtas Lietuvių 
tautinių šokių institutas (LTŠI). 
Vienas šio instituto uždavinių ir 
buvo atrinkti iš Lietuvos gauna
mus šokius. Atrodo, kad sau
giausi buvo darbo šokiai (Aš
tuonnytis, Audėjėlė, Linelis, 
Abrūsėlis), kadriliai (Jonkelis, 
Žekelis, Ketvirtainis, Varkijie- 
tis, Aukštaičių kadrilius) ir vie
nas kitas pramoginis pasilinks
minimui skirtas šokis (Subatėlė, 
Pasiutpolkė).

Tautinių šokių kaita Lietuvoje
Iš vieno kito privataus laiš

Nuotr. M. TARVYDO

ko, iš atsiųstų laikraščių iškarpų 
sužinojome, kad plečiantis šo
kių kūrybai, lietuvių tautiniai 
šokiai keičiasi, kad kuriasi etno
grafiniai ansambliai, kuriems 
svarbu išlaikyti kaimo žmonių 
kūrybą, ją parodyti žiūrovams ir 
perduoti jaunajai kartai. Atsira
do žmonių, kuriems šis klausi
mas nedavė ramybės, ir jie pra
dėjo tai kelti spaudoje. Vienas 
tokių buvo Kazys Poškaitis. Jis 
savo karjerą pradėjo Liaudies 
ansamblyje šokėju, vėliau cho
reografu, buvo šokių švenčių 
vadovu. Dabar jau pensininkas, 
bet dar skaito paskaitas Kauno 
universitete. 1985 m. Vilniuje 
buvo išleista jo knyga “Lietuvių 
šokio kelias į sceną”. Ten jis ap
žvelgia pirmuosius lietuvių tau
tinio šokio žingsnius į sceną, an
samblių steigimąsi ir tolesnį 
tautinių šokių plitimą bei jų 
perkėlimą scenon.

K. Poškaitis rašo: “Ligi šiol 
buvo laikomasi liaudiškos sti
listikos, lemiančios nacionalinį 
koloritą ir šokio savitumą, ta
čiau į šokio manierą vis labiau 
pradeda brautis klasikinis šokis. 
O jeigu klasikinio šokio judesiai 
ne tik šokėjo lavinimo, bet ir 
meninės išraiškos priemonės, 
tada niveliuojamas liaudies šo
kis, slopinamas nacionalinis jo 
savitumas. Ir nors neteikia 
džiaugsmo, bet turime konsta
tuoti, kad Valstybinis dainų ir 
šokių liaudies ansamblis pradė
jo pirmasis tolti nuo liaudiškos 
šokio manieros. Pradėjo greitėti 
šokių tempai, šokio turinio at
skleidimas neretai aukojamas 
šokėjų technikos pasiekimams 
parodyti.1 J (Nukelta į 7-tą psl.)
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Maltos ordinas - kas jis? 
Tarptautinį pripažinimą turintis buvusių riterių telkinys 
palaiko diplomatinius santykius su daugybe valstybių, įskaitant 
ir Lietuvą. Dabar - tai plataus masto labdaros organizacija

Maltos ordinas įsteigtas be
veik prieš tūkstantį metų. Kry
žiaus karų laikais. Šventojoje 
Žemėje. Pirmiausia jis buvo va
dinamas Šv. Jono arba joanitų 
ordinu. Vėliau, išvarytas iš Pa
lestinos ir prisiglaudęs graikų 
Rhodos saloje, buvo vadinamas 
Rhodos ordinu. Dar vėliau jo- 
anitai persikėlė į Maltos salą ir 
joje įsteigė savo valstybę. Iš to 
atsirado dabartinis Maltos rite
rių ordino vardas. Napoleono 
laikais riteriai buvo išvaryti ir iš 
Maltos. Jiems prieglobstį sutei
kė popiežius ir nuo to laiko jų 
centras yra Romoje.

Per savo tūkstantmetę isto
riją Maltos ordinas palaipsniš
kai keitėsi. Pradžioje Šventojoje 
Žemėje kovojęs su musulmo
nais dabar užsiima labdara. 
Šiuo metu Maltos ordinui pri
klauso 10.500 narių, kurie yra 
pasiskirstę į 10 sričių ir 42 tauti
nes sąjungas. Daugiau kaip šim
tinėje pasaulio valstybių ordinas 
išlaiko šimtą ligoninių bei klini
kų, dvigubai daugiau prieglaudų 
ir šalpos centrų.

Maltos ordinas turi taip pat 
vadinamąjį skubios pagalbos 
dalinį, kuris teikė medicininę 
pagalbą Afganistano, Persų įlan
kos ir Balkanų karuose. Nors 
Maltos ordinas neturi savo teri
torijos, tačiau jam yra pripa
žinta tarptautinio subjekto tei
sė. Kitaip sakant, ordinas yra 
valstybė be teritorijos. Stebėto
jo teisėmis ordinas priklauso 

Aktorius, režisierius ir TV R diktorių mokytojas buvo aktorius JUOZAS 
STANULIS (1897-1991). Nuotraukoje - 1986 m. su savo auklėtiniu 
diktoriumi H. Paulausku. Jo sūnus gyvena Kanadoje

Jungtinių tautų organizacijai, 
palaiko diplomatinius santykius 
su 71 pasaulio valstybę, tarp jų 
ir su Lietuva. Maltos ordino ir 
Lietuvos diplomatiniai santykiai 
buvo užmegzti 1993 metais. 
Lietuvos ambasadoriumi Mal
tos ordinui paskirtas ambasado
rius Kazys Lozoraitis (ambasa
dorius ir Šv. Sostui), o ordino 
ambasadoriumi Lietuvai vokie
tis baronas Von Vuerstenberg.

Jau keletas metų Lietuvoje 
taip pat veikia Maltos ordino 
pagalbos tarnyba, pavaldi Vo
kietijos “Malthaescr Hilfs- 
dienst”. Popiežius Jonas-Pau- 
lius II savo vasaros rūmuose 
Castelgandolfe priėmė Maltos 
ordino didįjį magistrą kuni
gaikštį Andrew Bertie. Drauge 
dalyvavo ordino didysis koman
doras Ludwig Hoffmann ir or
dino ambasadorius Šv. Sostui 
Christophe de Kallay.

Maltos riterių ordino didy
sis magistras 67 metų Andrew 
Bertie yra kilęs iš katalikiškos 
Anglijos Lindsay grafų šeimos, 
susigiminiavusios su Karališkąja 
Didžiosios Britanijos dinastija. 
Jis yra karalienės Elzbietos pus
brolis. Didžiuoju magistru ir or
dino kunigaikščiu jis buvo iš
rinktas 1988 metais. Iki to laiko 
vadovavo Maltos ordino Angli
jos sričiai. Dar anksčiau pietų 
Anglijos Worth benediktinų mo
kykloje dėstė prancūzų, ispanų 
ir rusų kalbas.

Vatikano radijas

RAŠYTOJIŠKOS PASTABOS

Vaizdai ir veidai tėvynėje
ANATOLIJUS KAIRYS, Čikaga

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kernavėje
Ši diena buvo sunkiausia; 

pats stebiuos kaip atlaikiau. Bu
vau numatęs aplankyti Kerna
vės ir Medininkų pilis, o vos 
trys dienos belikusios iki grįži
mo namo. Važiuodami iš Kau
no į Vilnių užsukome į Ker
navę, kuri yra pakeliui, apie 35 
km. nuo Vilniaus. Net ir šoni
niai keliai asfaltuoti, geri. Va
landa laiko - ir Kernavė.

Miestelis nedidelis, bet ga
na švarus, net šaligatviai ir gat
vės pavyzdingai nuvalytos. Yra 
senų iškasenų muziejus. Sumo
kėję po litą įėjome, apžiūrėjo
me, tačiau nieko naujo nepaste
bėjom, ko būčiau anksčiau ne
matęs panašiuose muziejuose: 
ietgaliai, laidojimo indai, puodų 
šukės, kilpos, žąslai, moterų pa
puošalai, daugiausia apyrankės 
ir apykaklės, ir pan. Yra auto- 
aikštės, dvi krautuvės, dvi val
gyklos, savivaldybės pastatas, 
kuriame įsikūręs ir muziejus.

Buvo ir daugiau turistų. Jie 
vaikščiojo, fotografavo, skaitė 
įrašus ant kryžių ir paminklų. 
Vaizdas nuo kalno pasakiškai 
gražus; nei pilies, nei griuvėsių 
nėra, tik trys kalvos, lyg seserys 
šalia viena kitos amžius budi... 
Pakalnėje vingiuoja Neris, o už 
jos medžių ir krūmų bei laukų 
žalia panorama! Atsigėrėti ne
įmanoma, sunku atitraukti akis.

Prie miestelio - graži mūri
nė šventovė, mūru aptvertas 
šventorius. Užėjome į vidų - 
pamaldos. Pilna žmonių ir čia! 
Kunigas šv. Mišias atnašavo 
dar lotyniškai. Buvau tokių pa
siilgęs, jas ir dabar labiau mėgs
tu negu gimtąja kalba, kurios 
dažnai suardo maldintų svajo

nių pynę. Pailsėjom, pasimel
dėm.

Trečias sekmadienis - tre
čioje šventovėje. Galima tarti 
žodį apie religinį atgimimą ar 
bent kryptį į jį. Palyginus su ma
no patirtimi 1990 ir 1992 m. ke
lionėmis, reikia atsakyti teigia
mai - religinis atgimimas ryš
kus, grįžtama į atsinaujinimą, į 
Dievą ir krikščioniškąją moralę.

Kaip jau minėjau, Įgulos 
šventovėje Kaune - pilna tikin
čiųjų, bazilika - perpildyta. Ži
noma, tai Lietuvos didmiestis, 
bet štai ir Kernavėje, mažame 
miestelyje, žmonės vos sutelpa. 
Tai ne atsitiktinumas, o akivaiz
di tiesa. Ir jaunimo maždaug 
pusė, kiek akis pasiekia, ir šei
mos su vienu vaiku ar dviem ant 
rankų. Paklaustieji irgi tvirtina, 
kad, lyginant su pirmaisiais išsi
laisvinimo metais, dabar tikėji
mas yra labiau vertinamas, 
šventovės gausiau lankomos, 
katalikiška spauda labiau skai
toma. Privatus ir viešas religijos 
išpažinimas jau laikomas nepa
keičiama vertybe kelyje į visos 
tautos religinį atgimimą. Vien 
faktas, kad statomos naujos 
šventovės, remontuojamos ar 
atnaujinamos senos, statomi pa
minkliniai kryžiai, rodo, kad 
tautos Atmintis atgauna žadą, 
grįžta į tradicinį laiką, pasku
tinėmis lėšomis ir pastangomis 
eina “viską atnaujinti Kristuje” 
keliu. Tai teikia vilties ir paguo
dos sunkių priespaudos veiks
mų išvargintam lietuviui.

Medininkų pilis
Sekantis sustojimas - Medi

ninkų pilis. Apie 30 km. nuo 
Vilniaus Ašmenos kryptimi. 
Valanda kelio. Vilnių pravažia
vo greit, nes sekmadieniais au
tomobilių grūsties nėra. Pilies 

griuvėsiai pasirodė iš tolo, ke
lias į pilį siauras ir negrįstas. Iš 
tiesų - nėra į ką žiūrėti. Tačiau 
aš žiūrėjau ne akimis, o protu - 
tai senų laikų, darbų ir kovų 
paminklas, gyvenimo ir mirties 
liudininkas, visos Lietuvos - 
AŠ...

Pilies griuvėsių didybė ir 
pririša, minčių spiečius apninka 
smegenis, spaudžia, nepalei
džia, nebežinai ar eiti toliau, ar 
čia stovėti užmiršus viską... Juk 
tai ne akmenų, ne plytų griuvė
siai, o žmonių, tokių kaip mūsų 
tėvai ir tėvų tėvai, panašių kalba 
ir darbais į mus, gal net dau
giau...

Vartai buvo uždaryti, sek
madienis, niekas nedirbo, todėl 
į vidų neįėjome, tik per grotas 
pasižiūrėjome. Užimamas plo
tas neįtikėtinai didelis: ilgis - 
736 pėdos, o plotis - 536 pė
dos. Į tokį plotą sutilpdavo 
daug žmonių su manta ir mais
tu, daug karių su kautynių įran
kiais. Pavojaus valandą visi į pilį 
bėgdavo, slėpdavosi ir gindavosi 
- žinome iš istorijos. Dabar 
vidus pilnas mažų būdelių ir 
kažkokios statybinės medžia
gos. Kalbama, kad bus remon
tuojama, tačiau tokių žymių da
bar nepastebėjau.

Istoriškai žinoma, kad Me
dininkų pilis statyta pelkėse, ta
čiau šiuo metu tų pelkių nesi
mato - aplink sausa, dirbama 
dirva, net grioviai užžėlę ir už
akę, vos pastebimi čia buvę van
dens kanalai, saugą pilį nuo įsi
brovėlių. Greta vešlūs krūmai ir 
krūmokšniai, šiokie tokie take
liai, matyt, turistų išminti, bet 
jie dingsta kiek toliau paėjus, 
kelią tenka skintis rankomis ir 
pečiais, o šitaip eidamas toli ne
nukeliausi. Įpusėjęs grįžau prie 
pagrindinių vartų ir dar spok

sojau į vidų keliolika minučių. 
Iš tiesų būtų tautinė garbė pa
vaikščioti šios pilies pačiu vi
duriu...

Apylinkės lygios ir gražios, 
lengvai prieinamos iš Vilniaus, 
Ašmenos ir gretimų vietovių. 
Nenuostabu, kad Medininkuose 
atostogaudavo Algirdas, Vytau
tas, Jogaila ir kiti Lietuvos val
dovai, o šv. Kazimieras čia išgy
veno net dvejus metus iš savo 
trumpo amželio...

Dirvonuojantys plotai
Važinėdamas įvairiais Lie

tuvos greitkeliais pastebėjau ne
malonų reiškinį, būtent, nedir
bamą žemę: plotų plotai ir už tų 
plotų dar didesni plotai... Va
žiuojant į Vilnių, į Kauną, į Pa
nevėžį - dešimtimis kilometrų 
nesimato namo, pasėlio, gyvy
bės... Šalia gražių, kvapą už
imančių vaizdų matai neartus 
laukus, dirvonuojančius, vijok
liais ir asiūkliais apaugusią der
lingą žemę. Milžiniški plotai, 
nelyginant jūra, tyvuliuoja vėju
je ir lietuje be naudos žmonėms 
ir valstybei. O juk tai gyvas auk
sas, brangus turtas, duona, ku
rią galima lengvai realizuoti da
bar badaujančiame pasaulyje. 
Lietuva - turtingas kraštas, tur
tingas ne alyva, kurios dabar vi
si ieško, o duona, mėsa ir svies
tu. Jei ne piliečiai, tai pati vals
tybė galėtų organizuoti valstybi
nius ūkius ir pelnyti didelius pi
nigus skoloms apmokėti. Dir
vonuojanti žemė - tai Lietuvos 
kūno vėžys ir vieša gėda ūkinin
kų tautai.

“Ponių laimė”
Grįžome į Vilnių pietums, 

nes buvo jau po trijų. Sustojo
me “Ponių laimė” restorane, 
kuris laikomas vienu iš geres
niųjų. Susėdome, skaitome val
giaraštį. Vienas iš keleivių no
rėtų pakilti ir išeiti, rasti kur 
nors pigesnę vietą. Aš pasisiū
liau apmokėti už visus penkis. 

Kainos iš tikro net ir man pa
sirodė brangios. Sąskaita - 202 
litai, neįskaitant patarnavimo. 
Pavertus doleriais išeina maž
daug 50 dol. arba 10 dol. vie
nam. Sekmadienio pietūs ir Či
kagoje tiek kainuoja, dar gi ne 
taip jau gerame restorane. Vis 
dėlto tokie restoranai kaip “Po
nių laimė” eiliniam piliečiui yra 
“už ribos”, nes keturių asmenų 
šeimai tektų išleisti visą mėne
sinį uždarbį ar pensiją už vienus 
pietus. Suprantama, kaltinti 
tenka ne kainas, o žemą atlygi
nimą ar pensijas.

“Poezijos pavasaris '96”
Jau buvo penkios, kai paju

dėjome į Vilniaus universiteto 
K. Sarbievijaus kiemą, kur turi 
įvykti “Poezijos pavasaris ‘96”. 
Poetai rinkosi į savo būstinę 
Sirvydo 6, ir iš čia pėsti ėjo iki 
Universiteto gatvės 3 nr. K. 
Sarbievijaus kiemas nėra dide
lis, keturkampis, paranki vieta 
įvairiems meno renginiams, juo 
labiau “Poezijos pavasariams”. 
Pagalvojau - nesunkiai būtų ga
lima uždėti stogą, ir universite
tas turėtų gražią patalpą, kurių 
taip stinga besiplečiančiai šiai 
mokslo institucijai.

Poezijos pavasaris prasidėjo 
numatytu laiku. Oras buvo šal
tas ir vėjuotas, nuolat lijo čia 
silpniau, čia stipriau. Apie 700 
dalyvių slėpėsi po lietsargiais ar 
apsiaustais. Ir čia dalyvavo tie 
patys poetai iš užsienio kraštų, 
kurie dalyvavo ir Kaune, todėl 
jų pavardžių nekartosiu.

TV iš “Panoramos”, foto
grafai, didžiųjų laikraščių kores
pondentai užėmė gerą aikštės 
dalį. Ir poetų čia buvo daugiau 
nei Kaune, ir programa ilgesnė. 
Jaunos mergaitės įteikė po gėlę 
ar dvi kiekvienam poetui. Pro
gramos dalyvių tarpe buvo K. 
Bradūnas ir J. Švabaitė, o žiūro
vų eilėse pastebėjau ir priėjęs 
pasveikinau dail. M. Stankūnie

nę, mielą žmogų kiekvienam ją 
pažįstančiam.

Po programos visi joje daly
vavę buvo pakviesti į Rašytojų 
sąjungos būstinę Sirvydo 6, į iš
kilmingą pabaigtuvių vakarienę. 
Bufetas puikiai paruoštas - tik 
gervės pieno nebuvo: šampanas, 
konjakas, vynas, minkštieji gėri
mai, kava, arbata - pasirink. 
Dalyvių - pilna didžioji menė. 
Valgė ir gėrė, svečiavosi, po ko
kios valandos pradėjo dainuoti. 
Aš turėjau atsisveikinti. Valdy
bos pirm. V. Sventickas man 
įteikė “Poezijos pavasario ‘96” 
albumą su visų rašytojų auto
grafais. Esu dėkingas pirm. 
Sventickui ir visai Rašytojų są
jungos valdybai už manęs pa
kvietimą į šią retą kultūrinę 
šventę.

Kuo “serga” tautiečiai?
Užsklandai norėčiau atsa

kyti į pagrindinį klausimą - kuo 
dabartinis Lietuvos žmogus 
“serga”? Atsakymas būtų - pir
mas ir didžiausias rūpestis yra 
nusikaltimai. Jų tiek daug ir 
taip baisių, kad laikraščius aš 
skaitydavau tik vakarais, nes pa
skaičius iš ryto sutrinka nuotai
ka visai dienai, lieki neramus, 
negali užmiršti.

Pavyzdžiui priminsiu vieną. 
Visai jau sena moteris įdukrino 
jauną mergaitę iš prieglaudos, 
manydama, kad ši ją globos se
natvėje, o senutė paliks jai savo 
vienintelį turtą - namuką. Ta 
“jauna mergaitė” savo naująją 
motiną užmušė ir susidėjusi su 
žmogžudžių gauja bandė namu
ką parduoti bei pasidalyti pini
gus. Ir taip ji pateko į policijos 
rankas. Teismas jai priteisė tik 
15 metų kalėjimo, o gaujos na
riams dar mažiau.

Kas po tokio įvykio norės 
ką nors įsūnyti ar įdukrinti? Tai 
individualus nusikaltimas, bet 
daug yra grupinių ir organizuo
tų. Nusikaltėlių gaujos tiesiog 
siaučia kaip audra tyrlaukiuose, 

niekas jų nesugauna ir nesu
tvarko, ypač grupinio ir organi
zuoto nusikalstamumo. Žmonės 
laiko šunis, gyvena apsitvėrę 
aukštomis tvoromis, varteliai vi
suomet po užraktu ar dviem. 
Tamsai atslinkus viskas užraki
nama, nuo grandinių paleidžia
mi šunys, kurie zuja per naktį 
apie namuką. Apie policiją ne
tenka kalbėti - žmonės jos bijo, 
kaip ir nusikaltėlių...

Antra “liga” - politika. Ką 
išrinkti į seimą ar prezidentus, 
kai ateis laikas. Tai nepabaigia
mos kalbos, neįkyrios. Visi su 
malonumu jas svarsto iki liežu
viai išdžiūsta. Geros partijos 
Lietuvoje nesą, turės būti įsteig
ta nauja. Dabar kairieji ir deši
nieji esą panašūs, visi pučia pa
našią dūdą, gyvenimas smunka 
ir blogėja, vilties prošvaisčių ne
simato. Ne iš vieno ir ne iš dvie
jų girdėjau žodžius, esą “prie 
rusų buvę geriau”, vagių ir 
žmogžudžių buvę mažiau; buvo 
Sibiras, dabar jo nėra, todėl val
džios niekas nebijo, gaudo ne 
tuos, teisia ne tuos... Ir taip kal
bėjo ne kokie atskalūnai, o geri 
patriotai.

Trečioje vietoje - bedarbys
tė, maži atlyginimai, lėšų stoka, 
begėdiškai mažos pensijos. 
Maisto, kosmetikos, vaistų ir vi
so kito Lietuvoje yra per akis, 
ko reikia ir ko nereikia, iš visų 
pasaulio kraštų. Didelės krau
tuvės, mūsiškai tariant “Mali”, 
užverstos užsieninėmis prekė
mis. Kainos pasakiškos, tačiau 
pirkėjų yra. Mūsų žmonės tau
pūs, gyventi būtų galima, jei ne
reikėtų bijoti nusikaltėlių. O 
skurdeivų, elgetų, benamių yra 
kiekviename krašte, net ir tur
tingoje Amerikoje. Duonos ir 
pinigų stoka nėra didžiausia bė
da dabartinėje mūsų tėvynėje.

P.S. Čia kalbu apie normalų 
gyvenimą, ne apie našlaičius, in
validus, Sibiro tremtinius ar pa
našius nelaiminguosius, tikiu, 
nebūsiu suprastas klaidingai

(Pabaiga)



Kas yra tautiniai šokiai?
(Atkelta iš 6-to psl.)

Taigi su šokio manieros ki
timu, scenos šokyje pradeda 
rastis ne visai pateisinamų arba 
mechaniškai iš kitų tautų per
imtų judesių, kurie juo tolyn, 
juo labyn ryškėja, ypač kad sce
nos šokis sparčiai žengia pir
myn. Tą patvirtina faktas, kad 
per dešimtį metų, nuo 1961 iki 
1970, buvo sukurta per 200 šo
kių, ratelių, vaizdelių”.

Si citata pasako mums labai 
daug. Kazys Poškaitis paduoda 
keleto choreografų biografijas 
ir pasisako apie jų kūrybą. Ypa
tingai jis išskiria Juozą Lingį, 
kuris buvęs arčiausia liaudies 
šokio. Jis važinėdamas po Lie
tuvą su Liaudies ansambliu 
“Lietuva”, nepraleisdavo pro
gos pasikalbėti su senomis mo
terėlėmis ir iš jų užsirašydavo 
dar nežinomų arba mažai žino
mų šokių žingsnius ir melodijas 
ir iš jų kurdavo naujus šokius. 
Juozas Lingys yra palikęs 172 
šokių aprašymus. Kitas labai 
kūrybingas yra R. Tamulis su 
166 šokiais. Toliau seka E. 
Morkūnienė - 66 šokiai, L. Vai- 
čiulėnienė - 55 ir Juozas Guda
vičius - 36 šokiai. Taip gausiai 
kurti choreografus vertė ir ska
tino publikos reiklumas (L. Ki
sielienė sako, kad žiūrovas pri
prato būti stebinamas kaskart 
kuo nors nauju, nematytu...) ir 
įvairūs apdovanojimai piniginė
mis premijomis, titulais, meda
liais ir t.t.

K. Poškaitis taip pat pabrė
žia, kad daug liaudies kūrybos 
žuvo išmirus senajai kartai. Ka
dangi žiūrovui reikia vis naujo 
“...šokio visuomeniškumas di
dėja, bet pačios kūrybos visuoti
numo, be kurio nėra jokios liau
dies kūrybos, čia nelieka nė 
kvapo”. Jis prieina išvados, kad 
liaudies (tautinis) dingsta ir pa
lieka tik individualus kūrinys. 
“Dabartiniu laiku tik maža dalis 
choreografų ieško elementų 
folkloro, tautosakos archyvuo
se, sakydami, kad tai nuobodūs 
ir atgyvenę šokiai. Daug leng
viau yra tik kurti pačiam pa
sirenkant norimą temą!

K. Poškaits nepritaria liau
dies šokio subaletinimui- ir tem
po pagreitinimui, nors, patai
kaujant publikai, tai labai daž
nai vyksta. Kaip pavyzdį jis nu
rodo “Lenciūgėlį”: “Dėl perne
lyg didelio susižavėjimo suki
mus! ir kitais technikos elemen
tais, gerokai nukenčia šokio tu
rinys, nes šokėjai tiesiog neturi 
laiko bendrauti, jiems svarbu 
laiku atsidurti nurodytoje vieto
je ar pan. Taip vietoje apsisuki
mo su viliojimo potekste, mer
gina apsisuka trejetą kartų, ir 
visiškai nelieka moteriško noro 
patikti, o vaikinas tik žiūri, kad 
sukdamasis, kur nors nenuklys
tų ir nėra kada “pakibinti” mer
ginas. Rezultatas - vietoje rinki
mosi, viliojimo, noro patikti - 
formalus technikos demonstra
vimas”.

Kad tautinis šokis keičiasi, 
Lietuvos choreografai žinojo. 
Tas klausimas jiems rūpėjo. Pa
sirodydavo straipsniai spaudoje 
tuo klausimu, o 1971 m. gruo
džio 12-13 d.d. Vilniuje įvyko 
teorinė konferencija tema: 
“Lietuvių liaudies ir sceninės 
choreografijos santykis ir prob
lemos”. Šioje konferencijoje da
lyvavo ir savo referatus skaitė 
visi žymesnieji choreografai. 
Buvo pakviesti ir kaimyninių 
respublikų atstovai. K. Poškaitis 
rašo: “Konferencijos tikslas ap-

Žvilgsnis į Vėlines
Jeigu mane ir iškastam - 
Nieko, nieko neberastam: 
Mano kaulai jau supuvę, 
Sanariai seniai išdžiūvę. 
Teberastum vien tik dulkių, 
Dievo žemės grumstą smulkų.
Neberastum jokios vėlės, 
Vien tik Kristus prisikėlęs - 
JIS atnaujins mano kūną 
Ir uždės JIS man karūną 
Amžinojo atleidimo, 
Naujo, švento atgimimo.
Tad mirties tu nebijoki.
Prie kapų tik atsistoki. 
Ačiū pasakyk Aukščiausiam. 
Jeigu mes JO kelio klausiam, 
žinom: mūsų laukia laimė! 
Kristus nugalėjo baimę.

Alfredas Franckaitis,
Wehrbleck, Vokietija, 1995 s 

svarstyti folkloro vaidmenį kū
rybai, išsiaiškinti kodėl ši sritis 
stokoja teorinių koncepcijų, lie
tuviško šokio ir jo istorijos tyri
nėjimo”. Iš tolimesnių jo išve
džiojimų paaiškėja, kad fokloro 
tyrinėjimas yra labai atsilikęs ir 
ne visiems prieinamas. Cituoju 
šioje konferencijoje iškeltas pa
grindines mintis:

“ - išsamiai studijuoti liau
dies šokį, gerai pažinti lietuviš
ką fokloro medžiagą, ją rinkti, 
saugoti ir panaudoti kūryboje.

- pritaikant liaudies šokį 
scenai, jį reikia stilizuoti; nuo 
stilizavimo laipsnio ir pavarto
tos folklorinės medžiagos pri
klauso, ar šokis lieka liaudies, 
ar tampa individualia kūryba.

- ryškėja pavojinga tenden
cija šokiams scenoje suvienodė- 
ti, tam talkina ryškus klasikinio 
šokio manieros brovimasis į 
scenos šokį, tempų greitinimas, 
ko dėliai dingsta judesys, 
blanksta nacionalinis šokio savi
tumas”.

Tai tik dalis iškeltų klausi
mų, iš kurių aiškėja naujai ku
riamų šokių nutolimas nuo liau
dies (tautinio) šokio. Taip pat 
keliamas klausimas, kad kuria
muose šokiuose turi atsispindėti 
dabarties gyvenimas (sovieti
nis?).

1992 m. Lietuvių liaudies 
kultūros centras Vilniuje išleido 
kitą Kazio Poškaičio knygą 
“Liaudies choreografija”. Kny
ga labai gerai paruošta, pagrįsta 
įvairių mokslininkų, tyrinėjan
čių ne tik savo tautos, bet ir kitų 
tautų tautosaką, citatomis. Jau 
pratarmėje autorius skundžiasi, 
kad ne daug kas yra padaryta 
liaudies choreografijai tyrinėti, 
bet jis bando šį pirmą žingsnį 
žengti. Lietuvių liaudies cho
reografija užima tam tikrą vietą 
pasaulio folkloro lobyne. Bet, 
pabrėžia jiš, “profesonalų ku
riamas menas yra įdomus, kai 
jis savitas, kai atspindi tos tau
tos mąstymo būdą, papročius, 
moralę ir t.t. Įdomų jį daro ne 
pasauliniai standartai, bet te
mos idėjos, apvilktos nacionaliu 
rūbu, atsiremiančios į savo že
mę, ir artimos, reikšmingos, su
prantamos visiems žmonėms”.

Taigi ne tik mums, gyve
nantiems toli nuo tėvynės rūpė
jo tautinių šokių atrinkimas, 
bet, atrodo, ir kai kurie Lietu
vos liaudies kūrybos specialistai 
tuo rūpinosi ir šį klausimą kėlė. 
Gal paaiškės - kodėl žodis tau
tinis pranyko ir liko tik šokių 
d*ena- (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti

Jonas-Paulius II, ŽENGIANT 
PER VILTIES SLENKSTĮ. Paren
gė ir redagavo Vittorio Messori. Iš 
italų ir lenkų kalbos vertė Zigman
tas Ardickas ir Marija Pašakinskie- 
nė. Leidykla “Katalikų pasaulis”, 
1995 m., 180 psl. Tiražas - 7000 
egz. A. Jakšto spaustuvė (Girelės 
22, 4230 Kaišiadorys).

Stasys Gaidamavičius, LIETU
VIŠKI ESPERANTIŠKI PASI
KALBĖJIMAI. Recenzavo Petras 
Čeliauskas, redagavao Adomas 
Vaitilavičius. Išleido “Varpo” lei
dykla (Savanorių pr. 18a, 3000 Kau
nas). Tiražas - 5000 egz. Kaunas, 
1994 m., 175 psl.

Laurynas Ivinskis, RAŠTAI. 
Leidinys, parengtas Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto Teks
tologijos skyriaus. Redakcinė ko
misija: pirm. J. Lankutis, A. Jovai
šas, A. Maldonis, V. Merkys, E. Ul
činaitė, H. Zabulis. Sudarė R. 
Mikšytė, redagavo V. Vanagas, V. 
Vitkauskas. Vilnius, 1995 m., 592 
psl.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklo Vilniuje viršus. Pa
minklo autorius — skulptorius Vytautas Kašuba Ntr. V. Jasinevičiaus

Dail. A. Kmieliausko sukurtas paminklas dr. JURGIUI ŠLAPELIUI ir jo žmonai Rasų kapinėse Vilniuje
Nuotr. H. Paulausko

Didingas paminklas Vilniaus įkūrėjui
Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas pagaliau susilaukė paminklo po 655 metų

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Pagaliau Vilniuje pastatytas 
paminklas Didžiajam Lietuvos 
kunigaikščiui Gediminui. Tai 
įvyko 1996-ųjų metų rugsėjo 22, 
sekmadienį, 14 vai. Tad nuo 
“Vilniaus metrikų” - Gedimino 
laiško, duoto “mūsų mieste Vil
niuje 1323-siais Viešpaties me
tais” ir pasiųsto visiems Euro
pos, krikščionims, iki pat Romos
- prabėgo 673-ji metai.

Mintis statyti paminklą Ge
diminui Lietuvos sostinėje ne 
nauja. Ją įgyvendinti imtasi jau 
prieš aštuonerius metus. Tuo
met vyko konkursas, sykiu ėjo 
labai karšti, atkaklūs ginčai dėl 
skulptūros, ypač jos dydžio, vie
tos, kol galop .laimėtoju pa
skelbtas JAV gyvenantis lietu
vių skulptorius Vytautas Ka
šubą, valstybinės premijos lau
reatas. Po ilgo natūralaus dy
džio maketo, beje, kainavusio 
60.000 litų, kilnojimo iš vietos į 
vietą, pasirinkta, atrodo, tinka
miausia: Katedros aikštės pietų 
pusė, Gedimino kalno papėdė
je, netoli Šv. Kazimiero koply
čios.

Lėšos ir darbai
Paminklo užsakovas - mies

to savivaldybė. Statybos sąmata
- 1.750.000 litų. Sumanymą įgy
vendino skulptorius M. Šnipas, 
architektas H. Šilgalis. Sumą 
sutelkti pasirodė nelengva - be 
užsakovo duotos dalies, prisidė
jo paminklo šalpos fondo su
rinkti pinigai iš aukotojų (Ame
rikos lietuviai atsiuntė 1324 
dol., akcinė bendrovė “Vitoma” 
paaukojo 100.000 Lt). Suauko
tos, dovanotos taip pat ko ne vi
sos statybinės medžiagos - gra
nitas, bronza, gipsas.

Amerikos lietuvės Beatričės 
Kleizaitės-Vasaris vadovauja
mas fondas nuveikė didžiulį 
darbą — teko pradėti be cento 
kišenėje, tik su svajone širdyje, 
patirti valdininkų nesupratimą, 
abejingumą, didelių vyrų žaidi
mus, kurių elgesys priminė žai
džiančius karą berniukus...

Spaudoje ne be pagrindo 
pašmaikštauta, kad B. Vasaris 
per aštuonerius metus pagaliau 
įtikinusi čiabuvius, kad jiems 
reikia jų kunigaikščio paminklo. 
Dabar didieji aukotojai įamžinti 
(iškalti) ant paminklo pjedesta
lo. Tai - Lietuvos respublikos 
vyriausybė, Ukrainos respubli
kos vyriausybė (dovanojusi pa
minklui granitą), Vilniaus mies
to savivaldybė, uždaroji akcinė 

bendrovė “Vitoma”. Galima 
būtų prie jų pridurti Talino 
bronzos liejyklą (ne Vilniaus, 
ne). Lietuvaičiai taip užkėlė kai
ną, mat užsakymas vyriausybi
nis, kad nieko kito neliko, kaip 
ieškoti užsienio. Kaip tik liejyk
lą turėdama galvoje, B. Vasaris 
santūriai pastebėjo: Vilniuje 
“tai būtų kainavę daugiau”.

Dar palankiau susiklostė 
pjedestalui reikalingo granito 
gavimas. Išsiaiškinusi su istori
kais Ukrainos padėtį Gedimino 
laikais (taip, valdė, bet nesikišo 
į ukrainiečių vidaus gyvenimą - 
neniekino, nestūmė jų kalbos, 
tikybos, papročių), B. Vasaris 
nuėjo į Ukrainos atstovybę pas 
ambasadorių R. Bilodidą. Po 
neilgos įžangėlės, po ambasa
doriaus pastabėlės, - kokios 
gražios Lietuvos moterys, B. 
Vasaris atsakymo - tai nuo Ge
dimino laikų, pokalbis pakrypo 
prie esminio vizito klausimo, 
prie senos idėjos įgyvendinimo. 
Vilniuje būtinai reikalingas pa
minklas Gediminui, bet Lietuva 
neturi granito (puikiausias Uk
rainoje...), fondo galimybės 
menkos, kišenė tuščia. Am
basadorius padėtį tuoj pat su
prato ir maloniai pažadėjo: Ge
dimino paminklui Ukraina gra
nitą padovanos. Žodį tęsėjo.

Atidengimo iškilmės
Ant aukšto postamento iš 

rusvo granito stovi kunigaikštis, 
už jo - žirgas. Laikydamas ka
laviją kairėje (kokia gili pras
mė!), dešinės ryžtingu mostu 
teigte teigia - čia miestas. Bus!

Paminklo atidengimo iškil
mės prasidėjo šeštadienį Mišio- 
mis, aukotomis mons. katedros 
klebono K. Vasiliausko. Per pa
mokslą iškėlė jis didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio valstybinę iš
mintį, nuovokumą, pakantumą 
- savybes, kuriomis pranoko 
amžininkus, sėdinčius Europos 
sostuose, paminėjo taip pat gi
minystę su šv. Kazimieru.

Sekmadienį visą aikštę už
tvindė minia įvairaus amžiaus 
su vaikais ir be vaikų, su vėlia
vom. O danguje - lengvučiai 
balti debesėliai, saulė rudeniš
ka, tokia miela, švelni. Pirmiau
sia prabyla B. Vasaris: “Man 
yra garbė ir privilegija pradėti 
valdovo Gedimino paminklo 
atidengimo iškilmes”. Pakilusi 
virš visų rūpesčių, nuoskaudų, 
teigia - paminklas kurtas ir sta
tytas su meile ir pagarba. Ku
nigaikštis valdė šalį išmintim, ne 
kalaviju ir smurtu. Palinki - ti
kėkim, paminklas stovės ilgus 
amžius, teplaukia šviesa į mūsų 
sąžines.

Toliau poetas Justinas Mar
cinkevičius perskaito neilgą odę 
Vilniui, atskleidžiančią, praple- 
čiančią skulptūros prasmę: ak
muo ant akmens - ar tai jau 
miestas? Ne, atsako į klausimą 
kunigaikštis. Sienojus prie sie- 
nojaus - ar tai jau miestas? Ne, 
pakartoja kunigaikštis. Sunkiau
sia įpūsti ugnį, kurios neužpūs 
nei Rytų, nei Vakarų vėjai. Du 
kartus sakydamas “ne”, klausia: 
o kada jūs, jūs užstosite ugnį, 
kad galėčiau pasakyti “nostra 
Vilna” (mūsų Vilnius)?

Skamba Mažosios Lietuvos 
himnas “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Pareigūnų kalbos
Paminklą simboliškai ati

dengia prezidentas A. Brazaus

kas. “Štai ir išsipildė daugybės 
kartų lietuvių svajonė - paga
liau turime paminklą Vilniaus 
įkūrėjui”. Dėkoja skulptoriui V. 
Kašubai, perduoda linkėjimus 
per žmoną A. Fledžinskaitę-Ka- 
šubienę, dėkoja taip pat statyto
jams, Talino dirbtuvėms, Ukrai
nai, jos atstovybei, p. B. Klei- 
zaitei. Pabaigoje palinki pa
minklui prilygti Gedimino pilies 
bokštui - brangiausiam mūsų 
valstybingumo ir tautinio oru
mo simboliui.

Vyriausias paminklo užsa
kovas Vilniaus miesto meras A. 
Vidūnas pasidžiaugia, kad žy
mus išeivijos skulptorius, Lie
tuvos valstybinės premijos lau
reatas į tėvynę sugrįžo didingu 
kūriniu, pastatytu savom jėgom, 
lėšom, pastangom, ne padiktuo- 
tom Rytų valdovų. Paminklo 
statyba - liudijimas, kad nepra
radom istorinės atminties, ne
pamiršom legendos. Statybos 
prasmė dar didesnė - ji jungia 
ištremtus ir čia esančius. Dėko
damas visiems, nepamiršta taip 
pat atkakliai prieštaravusių - 
tiesa negimsta be ginčų. “Dide
lė kunigaikščio dvasia telaimina 
mūsų miestą”.

“Gerbiamasis p. prezidente 
ir visi čia esantys” - skambiai, 
nepakirsta svetimybių lietuvių 
kalba kreipiasi A. Kašubienė, 
perduoda vyro padėką - nuo
širdus ačiū visiems, padėjusiems 
įgyvendinti paminklo projektą.

Plojimais sutiktas ir palydė
tas ukrainietiškai kalbėjo am
basadorius R. Bilodidas. (Jam, 
prezidentui ir dar keliem B. 
Vasaris padovanojo mažas 
skulptūrėles - V. Kašubos pa
minklo kopijas).

Poezija arkikatedroje
Iškilmes aikštėje vainikuoja 

Maironio - J. Naujalio giesmė 
“Lietuva brangi”. Tolesnis jų tę
sinys - arkikatedroje. Tai muzi
kos ir poezijos valanda “Tu Vil
niuj pasilik, valdove!” Temai 
skirtas eiles skaitė poetai: M. 
Martinaitis (“Projektas Gedimi
no paminklui”), S. Geda 
(“Giesmė apie pasaulio medį”), 
Just. Marcinkevičius (“Mindau
gas”, kiti eilėraščiai), J. Vaičiū
naitė (iš ciklo “Pilis”), K. Bra- 
dūnas (“Pokalbiai su kara
lium”), aktoriai - R. Staliliūnai
tė (poetų J. Meko, S. Santvaro, 
R. Keturakio, V. Kudirkos ei
les), L. Noreika (A. Mickevi
čiaus “Ponas Tadas”). Skambė
jo B. Kutavičiaus oratorija 
“Paskutinės pagonių apeigos”, 
atliktos kamerinio choro “Aidi- 
ja” ir M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos choro (vad. R. Gra
žinis), vargonininko L. Digrio, 
solistės G. Sklėrytės.

Pirmą kartą Lietuvoje nu
skambėjo B. Budriūno kantata 
“Tu Vilniuj pasilik, valdove!” 
(žodžiai K. Bradūno). Ją atliko 
valstybinis Kauno choras (diri
gentas P. Bingelis, vargoninin
kas D. Sverdiolas, solistas V. 
Prudnikovas, skaitovas E. Stan
cikas).

Medžių žalumos guote, 
dangaus mėlynėje jau stovi pa
minklas Gediminui, didžiajam 
pagoniui, anot prof. I. Jonyno 
išmintimi, valstybės reikalų su
vokimu, religiniu pakantumu 
stebinęs, pranokęs kaimynus, 
Europos valstybių galvas. “Di
delė kunigaikščio dvasia telai
mina mūsų miestą” - linkėjo A. 
Vidūnas. Te išsipildo...

□ KULIMEJE VEIKLOJE
Australijos lietuvius 1996 m. 

mūsų vasarą aplankė žymusis 
birbynininkas Antanas Smolskus 
bei akordeonistų Eduardo Gab- 
nio ir Genadijaus Savkovo suda
rytas duetas. Jiems teko dalyvauti 
Australijoje ir N. Zelandijoje su
rengtuose tarptautiniuose festiva
liuose su dešimtimi koncertų. 
Australijos lietuvių kolonijose jie 
koncertavo, laukdami festivalių 
pradžios ir jiems pasibaigus.

Dail. Rasos Sutkutės alieji
nės tapybos darbų parodą Čika
gos lietuviams, atidarytą balan
džio 26 d. vakarą, surengė M. K. 
Čiurlionio galerija Jaunimo cent
re. Dailės bakalauro laipsnį ji yra 
gavusi 1987 m. Syracuse universi
tete, magistrės laipsnį - 1993 m. 
Čikagos meno instituto dailės 
mokykloje. Pasak pačios dail. R. 
Sutkutės, savo kūriniuose ji nori 
išreikšti emocinį ir fizinį žmo
gaus grožį.

Aktorės ir rašytojos Birutės 
Pūkelevičiūtės, atsivežtos iš Flo
ridos, literatūros vakaru naująjį 
rudens sezoną rugsėjo 21 d. pra
dėjo Pasaulio lietuvių centras Le- 
monte. Vakarą suorganizavo PLC 
renginių komitetas, vadovauja
mas Bronės Nainienės. Su reta 
viešnia iš Floridos vakaro daly
vius iš Čikagos ir Lemonto su
pažindino “Draugo” vyr. red. Da
nutė Brazytė-Bindokienė.

Filadelfijos lietuvius rugsėjo 
22 d. aplankė iš Kanados Ontario 
provincijos Hamiltono atvykęs sa
viveiklinis teatras “Aukuras” 
įsteigtas ir vadovaujamas rež. E. 
Dauguvietytės-Kudabienės. Pa
kviestas Lietuvių moterų federa
cijos Filadelfijos klubo valdybos, 
“Aukuras” atsivežė Kazio Inčiū- 
ros ir Antano Rūko inscenizuotą 
Žemaitės (Julijos Beniuševičiū- 
tės-Žymantienės) apysaką “Pet
ras Kurmelis”. Išvykoje buvo pa
sisiūlę dalyvauti ir vaidmenis at
likti Vitalis Žukauskas, Klaipėdos 
dramos teatro aktoriai Eglė Ba
rauskaitė ir Darius Meškauskas. 
“Petro Kurmelio” spektaklis buvo 
skirtas Žemaitės mirties septy
niasdešimt penkerių metų sukak
čiai.

Prie gen. Stasio Raštikio 
(1896-1985) šimtųjų gimimo me
tinių minėjimų Lietuvoje papildo
mai tektų pridėti žurnalo “Kar
das” vyr. red. Antano Martinio
nio šimto egzempliorių tiražu iš
leistą šios sukakties atvirlaiškį ir 
voką. Rezistencinio paveldo 
bendrijos “Atmintis” leidybinės 
programos vadovas Domas Aks
tinas paruošė ir išleido gen. S. 
Raštikio atminimui skirtą knyge
lę. Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
generaliniame štabe buvo sureng
ta konferencija “Gen. Stasys Raš
tikis ir Lietuvos kariuomenė”. Ją 
įvadiniu žodžiu pradėjo organiza
ciniam komitetui vadovavęs kraš
to apsaugos ministeris Linas Lin
kevičius. Kalbėjo ir minėjiman at
vykusi velionies dukra Meilutė 
Raštikytė-Alksnienė. Rugsėjo 13, 
gimimo dieną, kariai, savanoriai 
ir birutietės Kauno Petrašiūnų 
kapinėse aplankė iš JAV pervežtų 
ir ten perlaidotų palaikų kapą. 
Tada buvo atnašaujamos Mišios 
Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
šventovėje, o po Mišių atidengta 
memorialinė lenta prie Lietuvos 
buvusio generalinio štabo pastato.

Sol. Aldona Stempužienė, 
mezzo-sopranas, 1996 m. rugsėjo 
mėnesį su grupe Čikagos lietuvių 
operos chorisčių lankėsi Kaune ir 
Vilniuje. Ten ji dviejuose Kauno 
muzikinio teatro spektakliuose 
atliko Motinos vaidmenį K. V. 
Banaičio “Jūratėje ir Kastytyje”, 
paruoštą pavasariniam spektak
liui Čikagoje. Ten tas spektaklis 
buvo atliktas bendromis Čikagos 
lietuvių operos ir Kauno muziki
nio teatro pastangomis. Vituolio 
Joneliūno pasikalbėjime su sol. 
A. Stempužiene ir čikagiete cho
riste J. Bobiniene “Lietuvos aide” 
paaiškėjo, kad Čikagos lietuvių 
opera nori bendradarbiauti su 
Kauno muzikiniu teatru ir 1997 
m. pavasario sezonui vėl bendro
mis jėgomis paruošti vokiečių 
kompozitoriaus F. Flotowo ope
ros “Marta” spektaklį. Problemą 
betgi sudaro, kad Čikagos lietu
vių opera jau nebeturi savų solis
tų, išskyrus senstantį chorą, o 
Kauno muzikiniam teatrui, sta
tančiam operetes, reikia operinio 
tenoro. Martos vaidmuo esąs nu
matytas Australijoje gimusiai da
bar Klivlande gyvenančiai Virgi
nijai Bruožytei-Muliuolienei.

Jurbarke buvo surengta šeš
toji vidutinio amžiaus šokėjų gru- 
pių šventė “Mituvos sūkuriai”. 
Jon atvyko vidutinio amžiaus šo
kėjų grupės iš Marijampolės, 
Šilutės, Joniškio, Širvintų ir Jur
barko rajonų.

Filosofijos prof. Pranas Do
vydaitis, Vasario šešioliktosios 
akto signataras, ateitininkų ideo
logas, gimė 1886 m. gruodžio 2 d. 
Runkiuose, dabartiniame Mari
jampolės rajone, mirė Sibire 1942 
m. lapkričio 4 d. Lietuvos katali
kų mokslo akademija jo šimtas 
dešimtosioms gimimo metinėms 
paminėti surengė ištisus 1996 m. 
trukusių konferencijų ciklą visose 
Lietuvos vyskupijose. Ciklas buvo 
pradėtas pavasarį, o dabar jau ar
tėja prie pabaigos. Rugsėjo pra
džioje konferencijos įvyko Kupiš
kyje, Panevėžyje ir Utenoje. Kon
ferencijos pradedamos velioniui 
skirtomis Mišiomis. Jose moksli
ninkai skaito pranešimus apie 
profesoriaus gyvenimą, veiklą, jo 
filosofines idėjas, nuopelnus atei
tininkų sąjūdžiui. Rugsėjo konfe
rencijose tarp paskaitininkų buvo 
ir Panevėžio vysk. Juozas Preik
šas, kalbėjęs apie velionies darbų 
reikšmę kuriamai Lietuvos atei
čiai. Minėjimų ciklas su paskaito
mis bus užbaigtas Vilniaus arki
vyskupijoje.

Kazio Inčiūros (1906-1974), 
aktoriaus, poeto ir dramaturgo, 
gimimo devyniasdešimtmečio mi
nėjimu savo veiklą po vasaros 
atostogų Vilniuje pradėjo Lietu
vos rašytojų sąjungos klubas. Mi
nėjimo dalyviai susipažino su dar 
niekur velionies nespausdintų ei
lėraščių rinkiniu “Akmenys ver
kia”, tik dabar išleistu “Vagos”. 
Su juo supažindino literatūros ty
rinėtoja Janina Riškutė. Rašyto
jas Vladas Gurnevičius papasako
jo, kaip šios knygos rankraštis 
buvo slepiamas, kodėl ji negalėjo 
pasirodyti anksčiau. Atsiminimais 
apie talentingąjį K. Inčiūrą dali
josi teatrologas Antanas Vengris, 
prof. Stefa Nosevičiūtė, aktorius 
Jonas Čepaitis, su K. Inčiūra la
geryje kalintas Stasys Mačiulis. 
Įdomios buvo ir minėjime išdėsty
tos rašytojų Gedimino Astrausko, 
Petro Pečiulio mintys. Į šį renginį 
atvyko ir būrys anykštėnų. Mat K. 
Inčiūra yra gimęs Vidugiriuose, 
Anykščių rajone. Gimtadienio 
minėjime kalbėjo K. Inčiūros 
dukterėčia Irena Uzdrienė, jo 
muziejaus vedėja gimtajame Vi
dugirių kaime, ir Anykščių rajono 
burmistras Saulius Nefas. K. In
čiūros kūriniais programą papildė 
aktoriai Sigitas Račkys ir Gražina 
Urbonaitė. Gražus paties K. In
čiūros, buvusio radijo pranešėjo, 
balsas skambėjo iš magnetofono 
juostelės.

Vokiečių rašytojas Thomas 
Mann (1875-1955), Nobelio pre- 
miljos laureatas, 1930-32 m. vasa
rojo ir rašė Nidoje pasistatytame 
namelyje. Jis tapo nacių persekio
jamu tremtiniu ir tan namelin jau 
nesugrįžo. Atgimusi Lietuva isto
riniame namelyje dabar yra įstei
gusi Rašytojo Tomo Mano kultū
ros centrą, susilaukiantį vis dau
giau lankytojų iš užsienio. Tiki
masi, kad ateityje tame centre 
galbūt atsiras vietos ir Kuršių ne
rijos Karvaičiuose 1776 m. sausio 
9 d. gimusiam ir Karaliaučiuje 
1840 m. rugpjūčio 30 d. mirusiam 
M. Lietuvos kraštotyrininkui, sa
ve lietuviu laikiusiam evangelikų 
teologijos profesoriui, lietuviškų 
knygų leidėjui Liudvikui Gedimi
nui Rėzai.

Paminklinis Stasio Lozorai
čio biustas, skulptoriaus Juozo 
Šlivinsko sukurtas ilgamečiui Lie
tuvos atstovui Vatikane, trumpai 
buvusiam Lietuvos ambasadoriu
mi Vašingtone ir netgi kandidatu 
į atgimusios Lietuvos preziden
tus, Kaune buvo pastatytas Done
laičio gatvės aikštelėje prie bu
vusio Lietuvos ministerių kabi
neto pastato. Paminklą po Mišių 
Karmelitų (Šv. Kryžiaus) švento
vėje rugsėjo 8 d. atidengė velio
nies našlė Daniela ir jo brolis Ka
zimieras Lozoraitis, dabartinis 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto, 
padėkoje neužmiršęs ir tėvo Sta
sio Lozoraičio, ilgamečio nepri
klausomos Lietuvos* diplomato, 
sovietinės okupacijos metais - ne
priklausomos Lietuvos diploma
tijos šefo išeivijoje, mirusio Ro
moje 1983 m. gruodžio 24 d. Kau
ne atidengtą jo sūnaus Stasio pa
minklinį biustą pašventino Kar
melitų (Šv. Kryžiaus) šventovės 
klebonas kun. A. Keina. v. Kst.



8 psl. • Tėviškės žiburiai • 1996. X. 22 • Nr. 43 (2434)

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8

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

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..................... 3.00%
180-364 d. term.ind....................3.00%
1 metų term, indėlius................3.25%
2 metų term, indėlius................3.75%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.00%
1 metų GlC-met. palūk..............3.50%
2 metų GlC-met. palūk..............4.00%
3 metų GlC-met. palūk..............4.50%
4 metų GlC-met. palūk..............5.00%
5 metų GlC-met. palūk..............5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......5.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.50%
Taupomąją sąskaitą..................2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.75%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.50%

7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................5.75%
2 metų..................6.25%
3 metų..................6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų....... 5.70%

.2.75%

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.

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

qizi 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 ĮRENGIMUS
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
• ?ro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Saldymo 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
4214 Dundas Street West, Suite 106, 

Etobicoke, Ontario M8X 1Y6

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STAN U LĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

SPORTAS

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos komanda su treneriu A. 
MILONU (pirmas kairėje), vadove Z. MARČIULIONYTE (šalia 
trenerio) ir administratore A. NAUSĖDIENE (antroj eilėj trečia iš 
dešinės) Anapilio salėje, kur spalio 20 d. sužaidė draugiškas rungtynes 
su Anapilio parapijos rinktine Nuotr. K. Baliūnaitės

Veiklos žinios
Lietuvos dviratininkės sėkmin

gai dalyvavo pasaulio dviračių pir
menybėse plentu Šveicarijoje. Rasa 
Polikevičiūtė 101 km nuotolį užbai
gė antra, tik 17 sek. atsilikusi nuo 
1-mos vietos. Likus keliems met
rams iki baigmės, ją pralenkė švei
carė. Jolanta Počinskaitė 8-ta.

Pasaulio futbolo pirmenybių 
atrankinėse rungtynėse Lietuva 
įveikė Islandiją 2:0 ir Lichtenšteiną 
2:1.

Artūras Karnišovas surinko 
daugiausia taškų 24 Europos krep
šinio lygos pirmenybių rungtynėse 
Barcelona-Kroatija. A. Karnišovas 
žaidžia Barcelonos komandoje.

Rimas Kurtinaitis, Lietuvos 
krepšinio rinktinės kapitonas, buvo 
numatytas kandidatu j seimą, kon
servatorių sąraše. Tačiau paskuti
niu metu prancūzų “Cholet” 
krepšinio klubas pasiūlė jam labai 
gerą sutartį, kurią jis mielai priėmė.

Tarptautinė šachmatų federa
cija (FIDE) dviem Lietuvos šach
matininkams vilniečiui - Dariui Ru- 
želei ir kauniečiui Šarūnui Šulskiui 
suteikė didmeisterių vardus. A.S.

Dveji metai be 
Gerulaičio

Prieš dvejus metus tragiškai 
mirė teniso žaidėjas Vytas Gerulai
tis. Jis Long Island’e, Niujorko 
valstijoje buvo rastas nusinuodijęs 
smalkėmis savo draugo namuose. 
Nustatyta, jog tai įvyko dėl sutriki
mo baseino šildymo sistemoje. Ge
rulaičio šeima (jis turi motiną ir se
serį) patraukė į teismą baseinų šil
dymo mechaniką B. Torpey ir “East 
End Pool and Courts” atstovus, 
reikalaudama 63 milijonų dolerių 
kompensacijos. Ši byla kaip tik 
šiomis dienomis vyksta.

Vytas Geralaitis buvo gimęs 
1954 m. Niujorke. Nuo 1977 iki 
1982 metų jis buvo geriausiųjų pa
saulio tenisininkų dešimtuke. Bai
gęs aktyvaus tenisininko karjerą, iki 
pat mirties dirbo teniso komentato
riumi televizijoje. Šis 40 metų am
žiaus vyras buvo ir vienas turtin
giausių lietuvių sportininkų pasau
lyje.

Futbolas Čikagoje
Kaip kiekvieną rudenį, taip ir 

šiemet “Lituanicos” klubas rengia 
sezono užbaigimo pobūvį. Toks 
renginys įvyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje lapkričio 16

d. vakare. Čia bus oficialioji ir me
ninė dalis, o taip pat puiki vakarie
nė ir šokiai. Vietas reikia rezervuo
ti iš anksto, skambinant Laimai 
Glavinskienei šiuo telefonu: 708 
323-6302.

Klubo valdyba dėkoja ištiki
mam klubo rėmėjui Vytautui Viz
girdai, kuris vėl atsiuntė $100 auką.

* * *

Rugsėjo 29 d. “Lituanicos” fut
bolininkai žaidė trečiąsias pirmeny
bių rungtynes “Metropolitan” lygos 
pirmoje grupėje. Šį kartą žaidžiant 
Lemonte prieš “Vikings” vienuoli
kę, mūsiškiai pralaimėjo 2-0. Ant
rąsias rungtynes “Lituanica” buvo 
laimėjusi 3-2. Edvardas Šulaitis

Vladas Garastas
Alytuje

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti
nės vyr. treneris Vladas Garastas, 
pernai treniravęs Kauno “Atleto” 
krepšininkus, išsikėlė į Alytų, kur 
treniruoja vietos profesionlų krep
šinio komandą “Alita-Savy”. Ši aly- 
tiečių komanda žada nepasiduoti 
kitoms garsesnėms komandoms, tu
rėdama tokį žymų trenerį.

Plaukimo 
pirmenybės

Šiaurės Amerikos baltiečių 
plaukimo pirmenybės įvyks 1996 m. 
lapkričio 10 d. Trinity Recreation 
Centre, 155 Crawford St., Toronto, 
Ont. Varžybų pradžia 9 v. ryto. 
Registracija pusvalandžiu anksčiau. 
Programoje - visų stilių varžybos. 
Šuolių į vandenį nebus. Lietuviai 
registruojasi iki lapkričio 6 d. pas 
Iloną Smalenskienę, 248 Keele St., 
Toronto, Ont. M6P 2K3, tel. 416 
769-7040. Ten gaunama ir platesnė 
tuo reikalu informacija.

ŠALFASS Inf.

Žydrūnas llgauskas 
pasakoja

Klivlande leidžiamas žiniaraš
tis “Mūsų žingsniai” 1996 m. 5 nr. 
persispausdino Z. Ilgausko pokal
bio ištraukas, kurios buvo paskelb
tos “Kauno dienos” rugsėjo 16 d. 
laidoje. Atsakydamas į V. Mačiulio 
klausimus, Ž. llgauskas pasakojo, 
kad keikvieną sekmadienį praleidęs
skirtingai. Buvęs lietuviškoje para
pijoje, kur po Mišių salėje tekę pa
bendrauti su tautiečiais. Su kai ku
riais nuvažiavęs į lietuvišką restora
ną “Gintaras”, kur ragavęs ir cepe
linų, bet “jie nelabai panašūs į 
mūsiškius”. Kalbėdamas apie krep
šinį, pasakė:

“... Man Klivlande labai patin
ka, nors čia treniruotės daug sun
kesnės negu Lietuvoje. Žinau, kad 
patekau į NBA, į geriausią pasau
lyje krepšinio lygį, todėl tas sunkus 
darbas “atsiperka”. Visos treniruo
tės yra panašios. Prasideda devintą 
valandą ir iki dešimtos su fizinio 
pasiruošimo treneriu bėgioju. Po to 
ištvermės ugdymas - įvairūs šuoliai, 
prisitraukimai. Tai labai sunku, bet 
dar ne pabaiga. Paskui pusantros 
valandos kilnoju svorius ir tiek pat 
laiko salėje žaidžiame krepšinį. Jau 
susirinko beveik visi Cavaliers ko
mandos žaidėjai, tad yra su kuo pa
žaisti. Iš pradžių buvo labai sunku, 
bet vėliau pripratau. Dabar atrodo, 
kad visai nesunku. Lietuvoje treni
ruotės, lyginant su NBA, man atro
do “vaikiškos”. LKL komandos žai
džia ne didelio darbo, o krepšinin
kų talento dėka. Kuri komanda turi 
daugiau gerų žaidėjų, ta ir geriausia 
Lietuvoje”.

Kanados įvykiai

LIETUVIŲ
KREDITO J--- e-—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

MOKA:
2.75% už 30-89 dienų term, indėlius
3.00% už 90-179 dienų term, indėlius
3.00% už 180-364 dienų term, indėlius
3.25% už 1 m. term, indėlius
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.75% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.75% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

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

[MasterCard

ELIFE
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)

(Atkelta iš 1-mo psl.)
S. Dionas Vašingtone kalbėjo 
amerikiečiams susitikime su res- 
publikininku senatoriumi P. Co- 
verdell’iu, JAV kongreso sena
to užsienio ryšių komiteto na
riu, taipgi ir pokalbyje už atviro 
stalo Valstybės departamente, va
dovautame pasekretorio P. Tar- 
noffo, pietų metu su Vašingtono 
spaudos ir televizijos atstovais. 
Esą amerikiečiams reikėtų dau
giau pasitikėti Kanados vienybe.

Nesutarimų dėl vienybės yra, 
bet juos stengiamasi pašalinti 
be įtampos didinimo. Šiuo metu 
ruošiamasi pasiųsti du praneši
mus Kvebeko separatistų va
dams. Pirmasis jiems primintų, 
kad pasitraukimas iš Kanados 
būtų neatitaisomas. Jis padary
tų didelės žalos ne tik dabarti
nėms, bet ir būsimoms Kvebeko 
kartoms. Antrajam pranešime 
būtų pabrėžta, kad Kvebeko pa
sitraukimas galbūt sugriautų ir 
visą Kanadą, o tai jau būtų 
skaudi žinia visam pasauliui. 
Tokias mintis Vakarų pasaulio 
vadams į jų sostines planuoja 
nuvęžti Kanados užsienio reika
lų ministeris Lloyd Axworthy.

Strateginiame tarptautinių 
studijų centre Kanados tarpvy
riausybinių reikalų ministeris S. 
Dionas atskleidė ir dalį ministe- 
rio pirm. J. ęhretieno planų 
Kanados konstitucijos refor
moms. Esą federacinės Kana
dos konstitucijos pertvarkymas 
bus vykdomas mažomis dalelė
mis. Nebus tokių didelių sutar
čių, kaip Meech Lake (1990) ir 
Charlottetown (1992), su kurio
mis vargo Kanados ministeris 
pirm. Brian Mulroney ir Kvebe
ko premjeras Robertas Bou

rassa. Esą ministeris pirm. J. 
Chretienas reformas nori vyk
dyti palaipsniui, mažais žings
niais, kol Kanados konstitucijos 
pataisose nėra visiems nepriim
tinų paragrafų. Ar tokia taktika 
bus naudingesnė, sunku pasaky
ti. Ministeris pirm. J. Chretie
nas Kanados parlamento rinki
mus su triuškinančia savo libe
ralų dauguma laimėjo 1993 m. 
spalio 25 d. Tačiau jokių refor
mų nepadarė per trejus metus ir 
dabar jau pradeda rinkiminį Ka
nados parlamento vajų prime
nančius veiksmu.

Spauda pilna spėliojimų, kad 
jo vyriausybė, bijodama vėles
nių pralaimėjimų, jau sekančiais 
metais paskelbs parlamento rin
kimus, valdžioje išbuvusi tik 
trejus metus. O jon juk buvo 
taip veržiamasi su raudonoje 
knygutėje surašytais pažadais. 
Tarp jų tebėra ir atšaukti paža
dėtas buvusio Kanados ministe- 
rio pirm. B. Mulronio įvestas 
GST mokesčio įstatymas. Dėl 
šio pažado sulaužymo netgi 
teko perrinkti ministerio pirm. 
J. Chretieno pasitraukusią pa
vaduotoją Sheilą Copps. V. Kst.

Skautų veikla
• LSS vadovybės rinkimų pre

zidiumo biuletenis nr. 3 pasiekė vi
sus užsiregistravusius balsuotojus 
su dalyvių pasisakymais ir balsavi
mo lapais. Kas dar nespėjo savo 
balso išsiųsti, prašoma paskubėti. 
Iki lapkričio 8 d. visi balsavimo la
pai turi būti grąžinti rinkimų prezi
diumui. F.M.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
viu kultūros muziejų?

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 5.70%

1 metų..............
2 metų..............

.....5.60%

.....6.10%
3 metų.............. .....6.60%
4 metų.............. .....7.00%
5 metų.............. .....7.40%

(fixed rate)

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

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai - 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8VIR3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A._ F* I e n y s 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

Sulhut
GROUP)L„......- . .!«

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
- pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

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

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

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.

f & V & f (atstovaujama ALGIO MEDELIO)

OFICIALI LIETUVOS AVIALINIJOS BILIETŲ PARDAVIMO 
AGENTŪRA KANADOJE!

Specialia sutartimi, kartu su AIR CANADA, BRITISH AIR, FINNAIR, 
LUFTHANSA ir KLM geriausiomis kainomis parduodam keliones į Europą ir 
Vilnių. - NAUJOS ŽIEMOS SEZONO KAINOS! -

Ypatingai geromis kainomis parduodam LAL bilietus trasose tarp Vilniaus 
ir Amsterdamo, Berlyno, Frankfurto, Kopenhagos, Londono (Heathrow), 
Maskvos, Paryžiaus (Charles DeGaule), Romos, Stokholmo ir Varšuvos. 
*************************** *
* ATOSTOGOS ŠIĄ ŽIEMĄ: «
* Vieni ar su grupe, su maistu ar be maisto, pailsėt ar daug *
* pamatyt? Porai dienų, savaitei, mėnesiui ar dviem? Paruošim «
* pagal Jūsų pageidavimą - *
* FLORIDA, ARIZONA, MEKSIKA, KUBA, KARIBŲ SALOS, *
* GRAIKIJA, PORTUGALIJA, HAVAJAI, RAMIOJO «
« VANDENYNO SALOS AR PAKRANTĖS (O GAL TIK JUMS «
« ŽINOMA PASLAPTINGA VIETELĖ?)-viskas JŪSŲ! *
*************************** *

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.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄJ

yyue&n ALGIS
/zcj / yyy. M E D E LI s

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



Pagerbtas vyskupas kankinys
Kazlų Rūdos gyventojai, 

kovoję penkerius metus dėl lei
dimo pavadinti Stoties gatvę 
a.a. vyskupo kankinio Vincento 
Borisevičiaus vardu laimėjo. Tai 
gatvė, jungianti tremtinių pa
minklą su šventove.

Pagaliau 1995 m. lapkričio

DAIVA

■■wnmawI BBA, Broker 
Exnect Tel. 416 231-5000 
th^besf FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

7 d. buvo gautas teigiamas 
sprendimas, ir tuometinis Lie
tuvos kariuomenės kapelionas 
mons. Alfonsas Svarinskas pa
keistą gatvę lapkričio 25 d. iškil
mingai pašventino. Ta proga 
pastoracinėje parapijos taryboje 
buvo pasiūlyta vyskupo Vincen
to Borisevičiaus portretą paka
binti mūsų šventovėje. Jį nutapė 
miesto tautodailininkas Vyt. 
Gelgota. Portretą priderintą 
prie šventovės vidinės aplinkos, 
kun. Z. Stepanauskas, įpareigo
tas mūsų klebono kun. T. Val- 
liano, pašventino, kad jis įaugtų 
į šventovės turinį.

Pamokslą Mišiose pasakė 
Marijampolės kun. Kazimieras 
Montvila, o mūsų klebonas T. 
Vallianas, neseniai grįžęs iš ke
lionės po savo gimtąją Čekiją, 
priminė, kada pasidalins su ti
kinčiaisiais savo įspūdžiais.

J. Strimaitienė

*!***% Juozas (Joseph)

NORKUS
Re/max West įstaigoje

ilgiausiai dirbantis agentas.

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

AUDRA TRAVEL CORPORATION & 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.
♦ škvietimus bei vizas.

Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai jus aptarnauja:

Ona ir Audronė
Fax 416 769-6753

E-Mail: audra@pathcom.com

Toronto, Ont. M6S 3G3

Lietuvos partizanų dainos vienetas “Girių aidas”, lankantis išeivijos telkinius Šiaurės Amerikoje. Iš kairės: 
sol. VINCENTAS KUPRYS, ANTANAS LUKŠA, VYTAUTAS BALSYS (vadovas), VLADAS ŠIUKŠTA. 
ANTANAS PAULAVIČIUS ( meno vadovas). Šis vienetas koncertuos spalio 29, antradienį, 7 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose, spalio 30 d. Wasagoje, spalio 31d. Hamiltone, giedos Vėlinių pamaldose

•b SKAITY TO JAI PASISAKO
LIETUVIŠKOJI SPAUDA
Apgailestauju, kad prenumera

tos mokestį prisiunčiau Jums kiek 
pavėluotai ir tikiu, tas nesudarė pa- 
sišventusiems leidėjams keblumo. 
Dėkoju už sėkmingas jūsų pastan
gas išlaikyti “Tėvyškės žiburius” ne 
tik pilnu informacijos, bet ir pa
traukliu lietuvišku leidiniu.

Zigmas Malo, 
Thunder Bay, Ont.

VERTINGA PARAMA
Dr. Gražina Anysaitė-Slavė- 

nienė, lankydamasi Lietuvoje, per
davė Represijų Lietuvoje tyrimų 
centrui a.a. Valerijos Anysienės lai
dotuvių proga surinktas aukas. Jų 
dėka mes galėjome pakeisti vieną 
mūsų pasenusių kompiuterių. Tai 
žymiai palengvins mūsų 1993 m. iš
leisto vardyno “Lietuvos gyventojų 
genocidas 1939-1941 m.” Už para
mą reiškiame nuoširdžią padėką.

Birutė Burauskaitė, 
Represijų Lietuvoje tyrimų centras, 

Saltoniškių gt. 58, 2600 Vilnius

PAMINKLU PRIEŽIŪRA
Vilniuje 1995 m. prie Tremti

nių ir politkalinių bendrijos susitel
kė grupė tautiečių, kurie rūpinasi 
Sibire pastatytų paminklų priežiū
ra. Tuos paminklus buvę tremtiniai 
ir jų artimieji pradėjo statyti buvu
siose tremties vietovėse, apleistose 
kapinaitėse. Paminklai reikalingi 
priežiūros, kuriai reikia lėšų. Dr. 
Gražina Anysaitė-Slavėnienė iš Bu

ffalo, JAV, įteikė tam tikslui auką, 
pagerbdama mirusią Valeriją Biels- 
kytę-Anysienę, palaidotą Toronte, 
ir Verą Bielskytę-Zubovienę iš Me- 
demrodės dvaro, palaidotą Altajaus 
krašte. Už tai jai yra dėkinga Trem
tinių paminklų apsaugos grupė.

Rimvydas Racėnas, Vilnius

IŠ LAIŠKO KLB TORONTO 
APYLINKĖS PIRMININKEI

D. GARBALIAUSKIENEI
Gerbiama pirmininke,

Nuoširdžiai dėkoju už pakvieti
mą į Kanados lietuvų dienas To
ronte ir sudarymą sąlygų kartu su 
Kanados lietuviais gėrėtis įvairiais 
kultūriniais renginiais, koncertais, 
parodomis, sporto žaidynėmis, po
kylyje pasveikinti į jį susirinkusius 
svečius.

Tarp visų puikių renginių man 
geriausią įspūdį paliko mokytojų 
suvažiavimas, kuriame jaunos mo
terys, merginos beį vyrai entuzias
tiškai ieškojo naujų būdų mokyti 
lietuviukus lietuvių kalbos, ir Nijo
lės Benotienes jausmingai vadovau
jami “Angeliukai” - prasmingi liu
dytojai naujų bei gražių lietuvybės 
žiedų tarp Kanados lietuvių.

Neturėjęs galimybės, kaip kad 
kiti Kanados ir Lietuvos valstybių 
bei Bendruomenės pareigūnai - 
tikrai nežinau dėl kurių priežasčių 
tokia galimybė PLB valdybai nebu
vo sudaryta - pasveikinti šio rengi
nio sumanytojų, organizatorių bei 
dalyvių Dienų leidinyje, nes apie jo 
buvimą sužinojau tik nuvykęs į lite-

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

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

HAMILTON 
615 Main St. E. 
(East of Sanford) 

Tel. 528-6303
David C. Culgin, 

Manager

THE

J.B.MARIATT
Funeral Homes 

SSfeyttwcvi-iMiTco GffiCTįrn:

DUNDAS
195 King St. West.

Tel. 627-7452

Robert G. Amm, 
Manager
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

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

ratūros vakarą, kai PLB valdybos 
sveikinimo jame neradę kai kurie 
asmenys man priekaištavo, - noriu 
pasveikinti Jus, miela pirmininke, 
kitus Jūsų vadovaujamos apylinkės 
valdybos narius, bendradarbius, tal
kininkus, Jūsų pakviestus komite
tus. komisijas, renginių organizato
rius, vadovus bei atlikėjus ir padė
koti už puikiai suorganizuotą bei 
įvykdytą šią didžiulę Kanados lietu
vių šventę - pasigėrėtinai atliktą 
Bendruomenės darbą, akivaizdžiai 
pasitarnaujantį lietuvybės išlaiky
mui tarp lietuvių išeivijos.

Šiuo mano PLB valdybos var
du tariamus sveikinimo bei padė
kos žodžius, žinoma, tik pagal gali
mybes, prašyčiau perduoti visiems, 
kokiu nors būdu prisidėjusiems prie 
šių Trisdešimt ketvirtųjų Kanados 
lietuvių dienų suorganizavimo bei 
įvykdymo. Dienos buvo turiningos, 
puikios, puošnios, visais atžvilgiais 
vertos joms skirtų pastangų, darbo 
bei lėšų. Jos būtinos ir ateityje, 
bent kas dveji-treji metai.

Geriausi linkėjimai. Jus ger
biantis -

Bronius Nainys, 
PLB valdybos pirmininkas

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

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

IŠSIKĖLUS IŠ TORONTO
Kol dar senatvės metai akių 

neužtemdė, maloniai skaitau “TŽ” 
naujienas ir straipsnius. Vankuve
rio oras labai geras seno amžiaus 
žmonėms, nes žiemos nešaltos, o 
vasaros nekaitrios. Tik labai pasiil
gome Švento Jono parapijos ir gra
žių bei prasmingų prelato Pr. Gai
dos pamokslų!

Mes esame savo vaikų labai 
gerai prižiūrimi ir globojami. Su
rengė, mums nežinant; mūsų vedy
binį 60 metų ir mano 90 m. am
žiaus pagerbimą.

Vanda ir Emilius Smilgiai,
Vancouver, B.C.

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

A dvoką tas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor ^1 6 240-0594
Lengvai pasiekiamas

Weston, Ontario M9N 1J4 autobusu nr. 79 (Scarlett 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Road) nuo Runnymede

požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., llb.

2 Jane Street, Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 763-0674

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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 *
- f TVkS 2VC7FJ

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:audra@pathcom.com
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TORONTO'
Anapilio žinios

- Rudeninė Kapinių lankymo 
diena bus lapkričio 3, sekmadienį. 
Mišios bus Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Autoaikštėje bei 
kapinėse tvarką prižiūrės Toronto 
VI. Pūtvio kuopos šauliai. Auto
busas kapinių lankymo pamaldoms 
važiuos nuo Islington požeminių 
traukinių stoties Anapilin 2.30 v. p. 
p., o nuo Anapilio atgal išvažiuos
5.30 v.p.p. Anapilio autobusėlis tą 
sekmadienio rytą važiuos Anapilin į 
pamaldas įprasta sekmadienio tvarka.

- KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius Kapinių lankymo 
dienos proga rengia Vytauto Sus
lavičiaus meninių fotografijų pa
rodą “Žodis tapo kūnu”. Parodos 
atidarymas bus lapkričio 3, sekma
dienį, po 9.30 v.r. Mišių.

- Anapilio moterų būrelis ruoš 
pietus Kapinių lankymo dieną Ana
pilio salėje. Valgyti ten bus galima 
bet kuriuo dienos metu.

- Spalio 13, sekmadienį, pa
krikštyta Gerrard ir Aldonos (Kas- 
peravičiūtės) Morrison dukrelė Ire- 
na-Justina.

- Jaunų šeimų sekcija šaukia 
visų jaunų šeimų susirinkimą spalio 
27, sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
Anapilio parodų salėje.

- Mišios spalio 27, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Stasį Daunoravičių, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 11 v.r. 
už a.a. Bronių Vitkų.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, spalio 20, po

pietėje dalyvavo 213 asmenų. Pra
nešimus padarė LN valdybos narys 
T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - spalio 
23, trečiadienį, 7 v.v.

- Spalio 24, ketvirtadienį, 7 
v.v. šaukiamas LN visuomeninės 
veiklos komiteto posėdis. Kviečia
mi dalyvauti po tris atstovus: mo
terų ir vyrų būrelių, kultūros komi
sijos ir “Atžalyno”.

- Lietuvos partizanų kvartetas 
“Girių aidas” koncertuos Lietuvių 
Namuose spalio 29, antradienį, 7 
v.v. Kvartetą sudaro buvę partiza
nai, sovietmečiu kalinti Sibiro kalė
jimuose: muzikos vadovas A. Pau
lavičius, vadovas V. Balsys, A. 
Lukša, VI. Šiukšta. Su kvartetu 
koncertuoja solistas Vincentas 
Kuprys.

- LN tradicinis pobūvis įvyks 
lapkričio 9, šeštadienį, Lietuvių Na
muose. Dėl bilietų kreiptis į LN 
raštinę 416 532-3311 arba per sek
madienio popietes. Programoje - 
Londono “Pašvaistė”.

- Lapkričio 10, sekmadienį,
1.30 v.p.p. LN seklyčioje bus rodo
mos 6-ta, 7-ta ir 8-ta filmo “Gimi
nės” serijos.

- “Lokio” svetainės lankytojai 
prašomi pasinaudoti siūlymų bei 
sumanymų dėžute.

Mylimos mamytės a.a. Ha- 
linos Rickienės atminimui pa
gerbti duktė Alina ir Kazys Žil
vyčiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

Vaidotas Strazdas, prieš 10 
metų mirusio žinomo visuome
nininko a.a. Jurgio Strazdo sū
nus, atvykęs į savo tėvo mirties 
metines, lydimas A. Zaparacko 
iš Detroito, spalio 16 d. lankėsi 
“Tėviškės žiburių” redakcijoje, 
kur pasidalino mintimis apie 
buvusius sunkumus sovietmečiu 
ir dabartinę politinę bei ekono
minę būklę Lietuvoje. Aplankęs 
gimines ir pažįstamus, svečias į 
Lietuvą grįžo spalio 20 d.

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamo 
su virtuve ir vonia butas Jane ir 
Dundas gatvių rajone Yra atskiras 
įėjimas. Tek 416 766-8321

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadieniais po Mišių pa

rapijos salėje platinami bilietai į 
sriubos vakaronę, kuri įvyks lapkri
čio 10 d. Vakaronę rengia Labda
ros sekcijos sudarytas komitetas. 
Šiuo renginiu tikimasi surinkti lėšų 
alkaniesiems Lietuvoje remti.

- Sekmadienį, spalio 27, Prisi
kėlimo parapijoje bus šeimos šven
tė. Per 9.15 v.r. ir 10.15 v.r. Mišias 
vyks speciali liturgija, skirta šei
moms. Vaikai kviečiami atvykti su 
“Halloween” drabužiais. Po pamal
dų “Keistuolių teatras” iš Vilniaus 
parodys savo programėlę.

- Spalio 28, pirmadienį, 7 v.v. 
parapijos taryba renkasi posėdžio 
Tėvo Bernardino kambaryje.

- Penktadienį, lapkričio 1, Vė
linių išvakarėse, per vakarines Mi
šias 7 vai. Prisikėlimo šventovėje 
giedos “Girių aidas” - buvusių par
tizanų kvartetas iš Lietuvos. Po pa
maldų parodų salėje svečiams bus 
surengtas priėmimas. Visi turės 
progos su jais susipažinti ir pa
bendrauti.

- KLKM draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus 40 metų veiklos 
minėjimas įvyks lapkričio 16, šešta
dienį, 5.30 v.v. Po užkandžių bus at
likta muzikinė programa, pabaigoje 
- iškilminga vakarienė. Sekmadienį 
lapkričio 17, per 10.15 v.r. Mišias 
bus meldžiamasi už gyvas ir miru
sias skyriaus nares.

- Lapkričio 17, sekmadienį, po 
10.15 v.r. Mišių parodų salėje įvyks 
liturginis seminaras, skirtas parapi
jos tarybos nariams ir sekcijų dar
buotojams, Mišių patarnautojams, 
skaitovams, giedotojams, muzikos 
vadovams ir kitiems, kurie priside
da prie sekmadienio liturgijos. Se
minarui vadovaus specialistai iš vys
kupijos centro. Bus bendra kavutė.

- Metinė kalėdinė mugė Prisi
kėlimo parapijoje vyks dvi dienas: 
lapkričio 23 (šeštadienį) nuo 10 iki 
4 v.p.p. ir lapkričio 24 (sekmadienį) 
nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p. Norintys išsi
nuomoti prekystalį gali paskambin
ti V. Juzukonytei 416 236-0848 ar 
D. Danaitytei 905 624-3296,

- Pirmosios Komunijos pamo
kos prasidės lapkričio mėnesį. Vai
kučiai registruojami parapijos raš
tinėje tel. 416 533-0621. Pamokas 
praves sės. Teresėlė ir Audra Ka
raite.

- Praėjusį antradienį, spalio 
15, Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidoti Liuda Ožebergaitė, 84 m., ir 
Henrikas Sakalauskas, 83 m. Abu 
Kanadoje giminių neturėjo.

- Moterystės sakramentą pri
ėmė Vida V. Beresnevičiūtė ir Mi
chael T. King.

- Sekmadienio, spalio 27, Mi
šios: 8.15 v.r. už a.a. Kazimierą 
Plioplį; 9.15 v.r. - už a.a. Lucy ir 
Joseph; 10.15 v.r. - už a.a. Anelę ir 
Alfonsą Jonuškus, a.a. Algirdą 
Strumilą, padėkos intencija; 11.30 
v.r. - už parapiją ir visus parapi
jiečius.

Tautinių šokių ansamblis 
“Atžalynas” nuoširdžiai dėkoja 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvui, paaukojusiam 
$1,000 ir Toronto Lietuvių Na
mams už $100 auką. Valdyba

Išleidus A. Rinkūno raštų 
“Negęstanti ugnis” antrąjį to
mą, L. Tamošauskas A. Rin
kūno švietimo fondui aukojo 
$50. Už auką fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

A, a. Joanos Rovienės atmi
nimui J. Rovas aukojo: Ana
pilio parapijai - $300; Šv. Jono 
lietuvių kapinėms - $100; Tel
šių kunigų seminarijai - $100; 
Vysk. Paltaroko vidurinei mo
kyklai - $100; A. Jakšto spaus
tuvei - $100; Tikinčiajai Lietu
vai-$100.

XXXIV-tųjų Kanados lietuvių dienų koncerte 1996 m. spalio 13 d. Anapilio salėje gražiai pasirodė patys 
jauniausi programos atlikėjai - muz. NIJOLĖS BENOTIENĖS vadovaujamas vaikų chorelis “Angeliukai”

Nuotr. D. Blynaitės

ffl MONTREAL
į pirmąsias jaunimo pamaldas 

spalio 6 d. Aušros Vartų parapijos 
šventovėje atsilankė gausus būrys 
jaunų šeimų. Mišias atnašavo ir 
jaunimui pamokslą pasakė klebo
nas kun. Juozas Aranauskas. Gie
dojo moterų dainos vienetas “Auš
ra”. Po pamaldų parapijos salėje 
prie kavutės pabendrauta. Atrodo, 
kad šios pamaldos visiems patiko ir 
dabar lauksim ateinančio mėnesio 
pirmo sekmadienio - lapkričio 3 d.

Trisdešimt ketvirtųjų Kanados 
lietuvių dienų koncerte Toronte 
tarp kitų grupių gerai pasirodė 
Montrealio vyrų oktetas, vad. muz. 
Aleksandro Stankevičiaus, ir mote
rų kvintetas, vad. Andrėjos Beniu
šienės. Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavime Montrealio nariams

atstovavao Birutė Nagienė, Regina 
ir Petras Brikiai.

Vitalija Pečiukaitytė-Keršulie- 
nė perėmė Aušros Vartų parapijos 
salėje esantį spaudos kioską iš Juo
zo Siaučiulio, išsikėlusio į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui. Naujoji sa
vininkė spalio 6 d. surengė kiosko 
atidarymą su vaišėmis. Ji turi naujų 
sumanymų, kaip tiksliau panaudoti 
šias patalpas.

Michel Simpson susituokė su 
Caroline Potvin spalio 12 d. Aušros 
Vartų parapijos šventovėje.

Pakrikštyti: Angie (Montvy- 
daitės) ir Robert Shaheen dukrelė 
Michelle, Sarena; Danetos (Stan
kevičiūtės) ir Alberto Skučų sūnelis 
Frederic, Gintaras; Danos (Zabie- 
laitės) ir Kęstučio Skučų sūnelis 
Jęssie, Kęstutis. B.S.

Toronto Maironio mokyk
los auditorijoje šeštadienį, spa
lio 26, 11 v.r. mokiniams vaidins 
“Keistuolių teatras”. Tėveliai 
kviečiami spektaklyje dalyvauti.

Vedėja
“Vilnius Manor” pensinin

kų klubo mirusių narių pager
bimas įvyks šeštadienį, lapkričio 
2. Gedulinės Mišios bus auko
jamos Prisikėlimo šventovėje 10 
v.r. Po pamaldų Vilniaus rūmų 
pastate, 1700 Bloor gt., 3-čiame 
aukšte, 12 vai. įvyks iškilmingi 
pietūs. Kviečiame visus narius ir 
prijaučiančius dalyvauti. Pietų 
kaina - $8 asmeniui. Bilietus 
platina S. Dervinienė tel. 767-

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
VALDYBA KVIEČIA JAUNIMĄ 16-35 M. AMŽIAUS

į metinį suvažiavimą
lapkričio 2, šeštadienį, 1.30 v.p.p. Lietuvių Namuose.

♦ Vyks paskaitos ir diskusijos apie lietuvių jaunimą, KLJS statuto 
peržiūrėjimas ir naujos valdybos rinkimai. Dalyviams bus paruoštos 
vaišės. Kviečiame narius į naują valdybą, dalyvius bei svečius.
♦ Po posėdžių KLJS socialinė komisija rengia “Kaukių balių” 
Lietuvių Namų Didžiojoje salėje. Kviečiame visus 
atitinkamai apsirengti ir su kaukėmis. Pradžia 8 v.v. 
Dėl informacijos prašome kreiptis į valdybos narius. 
Adresas: 1573 Bloor St. West, Toronto, ON,

tel. 416 762-5446

/JA LITAS'K ,jį>
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas ns|perelgo|a apsidrausti.

Toronto lietuvių pensininkų klubo surengtame “Vilniaus” rūmų 13 me
tų įsteigimo sukakties minėjime 1996 m. spalio 4 d. Iš kairės: MAR
TYNAS RAČYS, švenčiantis savo 90 m. amžiaus sukaktį, L. BALSIENĖ 
- klubo veikėja, kun. A. SIMANAVIČIUS, OFM, - Prisikėlimo para
pijos klebonas; už jų kalba AUG. SUKAUSKAS - klubo pirmininkas

Nuotr. T. Stanulio

5518 ir O. Juodviršienė tel. 762- 
8944.

Kapinių lankymo diena - 
lapkričio 3, sekmadienį. Mišios 
Lietuvos kankinių šventovėje 3 
vai. p.p. (žiūr. parapijų žiniose).

Žymus Lietuvos fotografas 
Vytautas Suslavičius šiuo metu 
vieši Kanadoje pas savo gimi
nes. Jo meniškų nuotraukų pa
roda įvyks Anapilio muziejaus- 
parodų salėje. Atidarymas - 
lapkričio 3, sekmadienį, 10 v.r. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Vlado Putvio kuopos šau
liai kapinių lankymo dieną, lap
kričio 3, renkasi 2 v.p.p. prie 
paminklo žuvusioms už Lietu
vos laisvę. Įvyks mirusiųjų ir 
žuvusiųjų pagerbimas su iš Lie
tuvos atvykusiais buvusiais par
tizanais. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija kapų lankymo dieną , 
lapkričio 3, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Kanados lietuvių muziejuje 
lapkričio 3-30 d.d. bus rodomas 
16-to šimtmečio kryžius, išsau
gotas Pankauskų šeimos koply
čioje, Tauragės apsk. Paskolino 
Jozefą Kairienė.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 5, antradienį, 7.30 v.v. 
Anapilio parapijos salėje. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 24, 2.30 v.p.p. Lietuvių 
Namuose. Dalyvaus Lietuvos 
kariuomenės karininkai: karinių 
oro pajėgų vado pavaduotojas 
pik. Stasys Murza, mjr. Riman
tas Gasparavičius, kpt. Regi
mantas Diržinauskis, vyr. Itn. 
Jūratė Raguckienė ir karinio 
laivo “Dzūkas” vadas vyr. Itn. 
Vytautas Mogenis. Jie kalbės 
temomis pagal tarnybos paskir
tis.

Kanadoje, Camp Borden 
kariuomenės bazėje besimokan
tiems Lietuvos karininkams, la
bai reikalinga Vytenio Statkaus 
knyga “Lietuvos ginkluotos pa
jėgos 1918-1940 m.” Galintieji 
ją perleisti prašomi kreiptis į 
Vyt. Pečiulį 416 247-2221. V.P.

Toronto Maironio mokyk
los 5-to skyriaus mokiniai spalio 
19 d. lankėsi “Tėviškės žibu
riuose”. Juos atvedė mokytojos 
A. Karasiejūtė ir A. Paulionytė 
parodyti kaip leidžiamas laik
raštis. Septyniolika mokinių 
klausinėjo apie leidimo priemo
nes, laikraščio dalis bei tarnau
tojų pareigas. Su jais kalbėjosi 
R. Jonaitienė, “TZ” redakcijos 
narė.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323.

Maloniai kviečiame dalyvauti

Toronto Lietuvių Namų 45-tajame

TRADICINIAME POKYLYJE
1996 m. lapkričio 9, šeštadienį, 7 v. v.

Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor str. w.

Programoje: Londono “Pašvaistė".
Šokiams gros “Vaclovas ir Valdas”. 

Kokteiliai 6 vai. vak. Veiks baras, 
užkandžiai ir loterija.

Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311 ir 
ir sekmadienio popietėse. Įėjimas $10.

Rengia - Toronto Lietuvių Namų ir
Visuomeninės veiklos komitetas

LABDAROS KAZINO
1573 Bloor St. West (Bloor - Dundas West)

Programoje: laimės ratas, kortų žaidimai 
(Blackjack, Hold’Em Poker),

Spalio 24, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Spalio 25, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Spalio 26, šeštadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų

Leidimo nr.
P966755

GERIAUSIOS DOVANOSIU
Lietuvos krepšinio komandos 
suvenyrai, pagaminti su leidimu (license) 
Sportiniai marškiniai (T-shirts) 
LITHUANIA 96, bronzos medalistai, 
trispalviai (tie dyed) su skeletu: XXL, XL, 
L, M - $30 (JAV); balti: XXL, XL, L, M - 
$25 (JAV).

LITHUANIA 96, su komandos emblema, 
margi (tie dyed): XXL, XL, L, M - $25 (JAV); 
juodi, balti: XXL, XL. L, M - $20 (JAV)

LITHUANIA 96 su siuvinėta (embroidered) 
emblema, juodi: XXL, XL. L, M - $30 (JAV) 

(XXL pridėti $3).
LITHUANIA 96 KEPURĖS (baseball caps) 

su emblema, juodos - $20 (JAV)
OLIMPINIAI ŽENKLIUKAI (cloisonne gold 

tone pins) - $10 (JAV)
KREPŠINIO KAMUOLYS, trispalvis su ko

mandos emblema, pasirašytas Šarūno Mar
čiulionio ir Arvydo Sabonio - $25 (JAV)

LITHUANIA 96 LIPINUKAI (bumper 
stickers) - $3.50 (JAV).

Persiuntimas $10 (JAV).
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida (JAV dol.) 
siųsti: RBBMCI R. B. Butkus, 60 East 212 
Street, Euclid, OH 44123-1061 USA.

Tel. 1 (216) 732-8250

Įvairi o s
“Tėviškės žiburius” pasiekė 

Lietuvos katalikų radijo “Mažo
ji studija” vedėjo Vaidoto Žuko 
laiškas su nuoširdžiais linkėji
mais ir prie to laiško prisegtomis 
laikraščių nuospaudomis, iš ku
rių aiškėja, kad V. Žukas ketina 
kandidatuoti į Lietuvos respub
likos prezidentus. Paskelbtuose 
pokalbiuose išryškėja to ketini
mo priežastys, pasisakoma vals
tybės valdymo klausimais. Ra
dijo “Mažoji studija” adresas: 
“Little Studio”, Kalvarijų 121, 
Vilnius 2042, Lietuva, tel. ir 
faksas (3702) -776-691.

“Vienybė”, Akmenės rajono 
laikraštis 1996 m. rugpjūčio 31 
d. laidoje paskelbė R. Lungio 
iliustruotą straipsnį • “Šviesa 
Viekšniuose”,’ kuriame rašoma 
apie Biržiškų paminklo atiden
gimo metines, kurios įvyko rug
pjūčio 24 d. Šventė pradėta Mi- 
šiomis už mirusius Viekšnių 
žmones, kurias aukojo mons. J. 
Kauneckas, perdavęs viekšniš
kiams ir vysk. A. Vaičiaus lin
kėjimus. Pamaldose giedotos iš 
Viekšnių kilusio kompozito
riaus J. Kačinsko sukurtos gies
mės.

Po Mišių dalyviai ėjo prie 
Biržiškų paminklo, kur Biržiškų 
dr-jos ansamblis “Poilsėlis” pa
dainavo dainų Maironio ir A. 
Baranausko žodžiais. Vėliau 
žmonės apžiūrėjo miestą, lankė 
kapines, kur palaidoti muz. J. 
Kačinsko tėvai, Lietuvos aviaci
jos pradininkas A. Griškevičius 
(1809-1863), poetas L. Skabei- 
ka, bibliotekų steigėjas E. Pau- 
CLEa’n FOREVER™a17m7k?H.’ 
inus, minkštus baldus ir automobi
lių » i<ių nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

LIETUVIŲ ŠEIMA ieško auklės iš 
Lietuvos prižiūrėti mažus vaikus 
bei atlikti namų ruošos darbus. Pa
rašykite apie save, atsiųskite nuo
trauką ir tel. numerį adresu: D.G., 
2325 route 117, Vai-David, Que. 
JOT 2 NO.

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

Telefonas...............

CANDLELIGHT CAT ERING 
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinant 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Buhulienei.

PUNIA Construction 
Ltd.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

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

416 609-5108 (pager).

žinios
lavičius ir kt.

Šventė baigta žemės ūkio 
mokykloje įvykusia konferencija 
“Viekšnių kraštas ir jo žmonės” 
su muzikine dalimi, sveikini
mais, poezija ir pašnekesiais.

Seimo rinkimų 
rezultatai

Lietuvos respublikos seimo 
rinkimai, gautomis neoficialio
mis žiniomis per “Internet’ą”, 
suskaičiavus tris ketvirtadalius 
balsų daugiamandatėje apygar
doje 1996 m. spalio 21 d., 5.30 
v. vak. Lietuvos laiku, paaiškėjo 
šie rezultatai: Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) 29. 
29%, Lietuvos krikščionių de
mokratų partija 10.21%, Lietu
vos demokratinė darbo partija 
9.87%, Lietuvos centra sąjunga 
8.28%, Lietuvos socialdemokra
tų partija 6.78%. Kitos mažiau.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

NAUJOS VAIZDAJUOSTĖS IŠ 
LIETUVOS. Nr. 37 “Koncertas Nr. 
9”. Nijolės Ščiukaitės sukaktuvinis 
kūrybos vakaras su svečiais. Estra
dinės dainos ir “Jums dainuoja” - 
estradinių dainų koncertas, atlieka 
Nijolė Tallat-Kelpšaitė. Vaizdajuos
tė dviejų valandų ilgumo. Nr. 40 
“Dainų Dainelė '96”. Tai baigminis 
moksleivių, laureatų koncertas. Šis 
koncertas įvyksta kas dveji metai. 
Vienas populiariausių Lietuvoje. 
Vaizdajuostė dviejų valandų ilgu
mo. Nr. 41 “Lietuvos estrada '96”. 
Dainuoja 16 estrados solistų, 28 
dainos. Vaizdajuostė - dviejų valan
dų ilgumo. Vienos vaizdajuostės per
siuntimo kaina - $20 (JAV). Užsa
kymus su čekiu siųsti adresu: J. 
Nakutavičius, 7119 Toledo Rd., 
Spring Hill, Fl. 34606-6165 USA. 
Šios vaizdajuostės yra pardavinėja
mos ir V. Aušroto knygyne Anapily
je. Pageidaujant galite gauti vaiz
dajuosčių sąrašą (41 kasetės) ir 
garsajuosčių sąrašą (346 kasetės).

Šypsenos
Popiežiaus laiškas

Prcl. P.Roncon iš Prancūzijos 
popiežiaus vainikavimo metu Sis- 
tinos koplyčioje nusivilko megzti
nuką ir pamiršo. Gerai, kad jame 
buvo savininko pavardė. Iš Vati
kano gauna laišką:

- Brangus sūnau, tuoj pa
siųsiu tavo megztinuką, kurį pa
miršai Sistinos koplyčioje. Jis tau 
reikalingesnis šaltuose kalnuose, 
negu man karštoje Romoje.

Laiškutį pasirašė popiežius 
Jonas XXIII.


