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Šokiai - ir tautiniai, ir ne...
“Šokis meno forma, kurios pagrindiniai elementai 

- judesys, ritmas ir erdvė, sujungti harmoningon vienu- 
mon išreikšti idėjai, emocijai arba grynojo judesio kom
pozicijai” (LE, XXX t.).

TAI savotiškai meninė pantomima, kai be žodžių 
vaizduojami įvykiai, žmonių išgyvenimai, liaudies 
bei visos tautos charakteriai. Kas žodžiais apsakyti 
būtų daug lengviau ir paprasčiau - šokių judesiais su 

jiems pritaikyta muzika tai atlikti yra sudėtingiau, ypač jei 
norima išlaikyti pakankamą meninį lygį, kuris paprastai 
reikalauja įtikinančio ritmo, judesių darnumo, atitinka
mos šokėjų mimikos bei jų aprangos. Užtat šokio būdu 
perduoti vaizduojamąjį dalyką ar išgyvenimą bei pabrėžti
nas gyvenimo akimirkas ar ir kasdienybės buitį gali tik ge
rai pasiruošę atlikėjai. Jau nuo seniausių laikų klasikiniais 
šokiais buvo reiškiamas tautos charakteris, jos tempera
mentas, gyvenimo būdas bei socialiniai kontrastai. Ypač 
tai buvo ir liko ryšku ispanų, čekų, ukrainiečių bei vengrų 
šokiuose. Žinovų teigimu, lietuvių liaudies arba kitaip ta
riant tautiniai šokiai, pradžią gavę pramoginių ratelių, 
dainų bei žaidimų vakaronėse, kaip tautos charakterį, jos 
nuotaikas, darbus, užsiėmimus, šventes bei įvykius vaiz
duojanti išraiška atitinkamai įvertinta ir iškelta buvo tik 
šio šimtmečio pradžioje, ypač jau pirmosios nepriklauso
mybės dvidešimtmečiu. Nesustojo betgi tautinių šokių 
puoselėjimo plėtra nė okupacijų dešimtmečiais. O sovie
tai kultūrinius reiškinius ir renginius net rėmė, stengda
miesi tautos dėmesį nukreipti nuo politinio bei visuome
ninio gyvenimo, kurį griežtai kontroliavo partija. Taigi 
susidarius neblogom ir palankiom sąlygom, tarp gana 
gausios ir kitos kultūrinės veiklos, tautiniai šokiai bei an
sambliai užėmė vieną pirmaujančių vietų. Tuose viene
tuose dainuota ir šokta iki valiai. Kas besuskaičiuos tuos 
tūkstančius koncertų, rengtų įvairiomis progomis ir apim
timis. Dėl to atsirado ir repertuarų klausimas. Reikėjo 
įvairinti programas, pateikti žiūrovams vis ką nors naujes
nio bei įdomesnio. Choreografai pradėjo kurti naujus šo
kius, išplito jų reikmės ir “gamyba”.

TAUTINIAI arba kitų vadinami liaudies šokiai, 
nors jų vardu buvo daug veikiama, ėmė prarasti 
savo charakterį, nes individuali, dažnai pagal rei
kalą greita kūryba nebeįstengė atspindėti priimtos liau

dies šokio charakteristikos elementų. Tuo per daug nė 
nesirūpino eiliniai žiūrovai, kurie pasirodymų vertę daž
niausiai nustato pagal tai, kas originalu, gražu, nauja, ne
matyta. Folkloro specialistų požiūriai ir vertinimai nebu
vo reikšmingi. Originalumo bei kitokios išraiškos ieškoto
jai - šokių kūrėjai labai derinosi (ir derinasi) prie to stip
raus poslinkio į modernizuojamą meninį pasaulį, kuriame 
bet kokia forma rodoma nematyta išraiška ima viršų ir 
patenkina mases. Tačiau kalbant apie tautinius (liaudies) 
šokius, kurių ištakų reikėtų ieškoti atsigręžus į tolimą 
praeitį, sunku būtų sutikti su teigimu, kad autentiški tau
tinio atspalvio šokiai yra tas pats, kas dabar sukuriama 
pavienių asmenų, ir tai visai kitokiems tikslams. Juk liau
dies šokiai, kaip ir dainos, sukurti nežinomų autorių ar 
kolektyvų, neatsirado “iš reikalo” koncertų programoms 
paįvairinti, turimus repertuarus praplėsti ar kiek uždirbti 
už autorystę. Nėra abejonės, kad kas anuomet buvo kurta 
ir daryta, turėjo visai kitą tikslą ir reikšmę. Užtat visas tas 
kūrybas pavadinti vienu ir tuo pačiu vardu nebūtų tikslu. 
Tačiau kaip beliestume šį klausimą, turbūt visi sutiktume, 
kad stovėti vietoje būtų pražūtis. Reikia juk naujos kūry
bos, naujų įvairovių. Taipgi reikia sudaryti sąlygas pasi
reikšti ir jauniems talentams, kuriems peveldimas primi
tyviškumas būtų per maža erdvė, per siauros ribos. Šian
dien jau nebevaidinama klojimuose, nebešokama kaimo 
gryčiose, kiemuose ar pievutėse. Lietuvių šokiai (nebūti
nai tautiniai) jau šokami didžiausiose pasaulio scenose, 
amfiteatrų aikštėse, rodomi tarptautiniuose festivaliuose. 
Viskas gera, reikšminga ir gražu. Nesutarimai kyla, kai 
tautinių šokių vardu žiūrovams pateikiamas kitoks žan
ras, dažnai jau atitrūkęs net ir nuo tautos dvasios bei cha
rakterio ir nuriedėjęs jokiai tautai nebeatstovaujančion 
plokštumon. Č.S.

Sveiki tautinių šokų šventės rengėjai, šokėjai ir dalyviai!
Savaitė Lietuvoje

Į KANADOS ĮVYKIAI

Vandens taršos pavojai
Walkerton (Ontario) geria

mas vanduo birželio pradžioje 
užsiteršė E.coli bakterijomis, 
nuo ko 7 gyventojai mirė ir apie 
2,000 susirgo. Tiriant šį įvykį 
paaiškėjo, kad Ontario provin
cija jau prieš keletą metų labai 
apkarpė Gamtosaugos ministe
rijos biudžetą. Ministerijos tar
nautojų skaičius buvo labai su
mažintas ir daugelis gamtosau
gos planų bei periodinių oro bei 
vandens taršos tyrimų nebuvo 
vykdoma. Taip prieš ketvertą 
metų sustojo ir sisteminga pro
vincijos gyvenviečių geriamo 
vandens bakterijų (tarp jų ir 
E.coli) analizė. Provincija teisi
nasi, kad jų žinioje esą tik ilga
laikio pobūdžio vandens tyri
mai, tuo tarpu bakterijų analizė 
yra savivaldybių reikalas. Į klau
simą, kodėl taip palyginti stai
giai Walkerton miestelio geria
mas vanduo buvo užsiteršė, jau 
mėginama rasti atsakymus. Vie
nas iš jų - tai labai paplitusi gy
vulininkystė - ne tik aplink tą 

miestelį, bet visame Huron eže
ro pakraštyje. Pasirodo, kad 
E.coli bakterijos dauginasi ra
guočių (ir kitų atrajojančių gy
vūnų, kaip ožkų, avių, stirnų) 
virškinimo sistemoje ir su jų iš
matomis -jei jos būna laikomos 
nedezinfekuotos dideliais kie
kiais - įsisunkia į požeminius 
vandens šaltinius. Šios bakteri
jos, pakliuvusios į žmogaus kū
ną, yra labai atsparios antibioti
kams. Todėl ateityje tose vieto
vėse, kur yra dideli raguočių 
ūkiai (ne tik Ontario, bet ir Al
bertoje), teks rūpestingiau tvar
kyti raguočių išmatas ir dažniau 
tikrinti geriamo vandens sistemas.

Vietnamiečių bendruomenė 
planuoja Mississaugos mieste 
pastatyti budistų pagodą ir kul
tūros centrą, kurie aptarnautų 
ne tik Mississaugos, kur yra 
apie 20,000 vietnamiečių, bet ir 
dalį Toronto vietnamiečių bend
ruomenės, kuri siekia net 
60,000. Kertinio akmens įkasi-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Vilniaus Trijų kryžių kalnas. Atstatyti kryžiai buvo pašventinti 1989.VI.14

Birželio
POVILAS ŽUMBAKIS, Čikaga

Birželio mėnuo lietuviams 
primena skaudų Antrojo pasau
linio karo laikotarpį. Dvylikos 
mėnesių laikotarpyje Lietuva 
prarado savo nepriklausomybę, 
buvo okupuota bolševikų, suki
lo prieš juos, bet netrukus buvo 
okupuota nacių.

Pavojingoje apsuptyje
Atgavusi nepriklausomybę 

1918 m. Lietuva po ilgų derybų 
buvo pripažinta nepriklausoma, 
apsupta nedraugiškų kaimynų. 
Ji bandė atkreipti pasaulio 
dėmesį, neutraliai laikydamasi 
tarp piktų didžiūnų.

Iš Vakarų Lietuva buvo 
spaudžiama nacių Vokietijos. 
Hitleris įžengė į Klaipėdą, kaip 
ir į kitas Europos teritorijas - 
be demokratijų protestų.

Lietuva buvo spaudžiama 
Lenkijos, kuri jėga atėmė Vil
niaus kraštą ir toliau jėga grasi
no Lietuvai - nebent ji paklu- 
sianti diplomatiniam šantažui.

Lietuva buvo grasinama ir 
spaudžiama iš Rytų: Stalino ul
timatumai nuvedė į Raudono
sios armijos “globą” ir, be ilges
nės pertraukos, - į pirmąją 
krašto okupaciją.

Prie Aušros Vartų Vilniuje Nuotr. R. Puterio

V

Žvelgiant iš istorinės perspektyvos
audros Lietuvoje

Lietuvos teritorijos pagro
bimai, pagaliau visos Lietuvos 
okupacija buvo dalis Stalino- 
Hitlerio partnerystės plano. 
Planas apėmė didelę dalį Rytų 
Europos. Bendro plano dėka, 
naciai puolė Lenkiją. Jie žinojo, 
kad Sovietų Sąjunga ne tik ne
sipriešins, bet ir puls Lenkiją iš 
kitos pusės. Tačiau Stalinas Hit
lerį apgavo, - puolimą pradėjo 
keliom dienom vėliau. Dėl Hit
lerio karo su Lenkija Vakarų 
demokratinės šalys paskelbė ka
rą Vokietijai. O Sovietų Sąjun
gai puolant nepriklausomą Len
kiją, ne tik Vakarų demokrati
jos neprotestavo ir neskelbė ka
ro jai, bet ir vėliau meiliai pri
ėmė ją į sąjungą prieš Hitlerį.

Mažyte Lietuva, kuri nie
kam pavojaus nekėlė niekas 
nesirūpino.

Lietuvos valdžios neutralu
mo ir pacifizmo politika nuvedė 
kraštą į okupaciją - be pasiprie
šinimo. Valdžios elitas išsiskirs
tė, prezidentas pabėgo į Vaka
rus, o tauta liko kentėti.

Teroro pradžia
Sovietai, užėmę Lietuvą 

1940 m., pradėjo šeimininkauti, 
naikindami iš anksto numatytus 
asmenis.

Tolimesnis Lietuvos gyven
tojų naikinimas prasidėjo 1941- 
ųjų birželio mėnesį, kai iš 
Maskvoje sudarytų sąrašų, pa
dedant lietuvių kolaborantams, 
buvo pradėtas tautos genocidas. 
Jeigu į Sibirą buvo išvežta “tik” 
kelios dešimtys tūkstančių lietu
vių, tai nereiškė, kad nebuvo 
didesnio genocido plano.

Sovietinio genocido pradžia 
Lietuvoje buvo tik laikinai su
stabdyta dėl karo eigos. Dides
nio masto genocidas buvo vyk
domas okupavus Lietuvą antrą 
kartą.

Komunistinis teroras pasi
žymėjo ne tik planingu tautos 
naikinimu, bet ir nematytu sa
dizmu. Neužteko vien išžudyti 
“liaudies priešus” - dar reikėjo 
parodyti ir komunistinį žvėriš
kumą. Rainių miško tragedija 
nebuvo pirmas ir toli gražu ne 
paskutinis komunistinio sadiz
mo pavyzdys. Antros okupacijos 
metu tas sadizmas tęsėsi dauge
lį metų. Panašūs teroro-sadiz- 
mo veiksmai yra pasaulinis ko
munizmo metodikos ženklas. 
Ar tai būtų Kinijoje, Laose ar 
kituose komunistiniuose kraš
tuose, pavergimą visados lydi 
sadizmas ir iš jo kylantis visuo
menės teroras.

Tauta kentėjo
Tauta, palikta be vyriausy

bės, be vadų, kentėjo. Kilo no
ras atsikratyti okupacijos jungo. 
Dvidešimt dveji nepriklausomy
bės metai išaugino patriotišką 
tautą, paliko laisvės troškulį. 
Žiaurios okupacijos pasekmės 
sukėlė didelį norą atsikratyti 
svetimaisiais ir jų kolaborantais.

Bet kaip tai padaryti, kaip 
sukilti prieš raudojąjį terorą, kai 
Vakarai jį remia? Ar gali nedi
delė lietuvių tauta stoti prieš 
sovietinį milžiną?

Išeitis buvo aiški. Tik kilus 
karui lietuviai galėjo svajoti vėl 
tapti laisvais, nepriklausomais. 
Karas tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos liko vienintelė išeitis.

Tokioje tragiškoje būklėje 
didžioji dalis lietuvių tautos ne
ieškojo naujo okupanto, neno
rėjo susidėti su bet kokiu dikta
torium. Tik bandė atsikratyti ta 
baisia okupacija ir atgauti laisvę 
savo kraštui. Vokietija tuo metu 
atrodė vienintelė galimybė. Ma
ža dalis tautos manė, kad sovie
tai bus geresni “globėjai” - oku
pantai ir su jais dirbo, traukėsi į 
Sovietų Sąjungą. Lietuvos žy
dams buvo ypatingai sunku ap
sispręsti: sovietai pradėjo naiki-

(Nukelta j 2-tą psl.)

Gynybos ministerial Vilniuje
JAV, penkių Šiaurės ir trijų 

Baltijos šalių gynybos vadovai 
birželio 10 d. susirinko Vilniuje 
aptarti šios srities saugumo 
klausimus, praneša BNS/LGTIC. 
JAV gynybos sekretorius Wil
liam Cohen skaitė pranešimą 
apie srities bendradarbiavimą ir 
jo vaidmenį stiprintant saugumą 
Europoje. Susitikimas rengia
mas jau trečią kartą. Ankstesni 
vyko Kopenhagoje ir Osle.

Streikuoja Rokiškyje
Rokiškio rajono mokytojai, 

nesulaukę konkrečių savivaldy
bės planų sumokėti vėluojan
čius atlyginimus, pradėjo ilgalai
kį streiką. Gegužės pabaigoje 
streikavo 12 mokyklų ir beveik 
700 mokytojų. Nuo birželio 1 d. 
prisidėjo 5 rajono vaikų darže
liai, praneša BNS. “Rajono pa
jamos siekia apie 3 mln. litų per 
mėnesį - tiek, kiek reikia moky
tojų, biudžetinių įstaigų darbuo
tojų atlyginimams bei socialinių 
pašalpų išmokoms.”

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Andrius Kubilius, į kurį 
buvo kreiptasi prašant suteikti 
be nuošimčių paskolą iš valsty
bės biudžeto. Ministeris pirmi
ninkas tvirtino, kad vyriausybė 
nieko nėra skolinga Rokiškio 
savivaldybei, kuri pati turi rasti 
būdus problemai išspręsti. Jo 
teigimu, mokytojų reikalavimai 
yra teisėti, ir yra blogai, kad sa
vivaldybė mėnesiais nemoka at
lyginimų mokytojams. Kovo 
mėnesį išrinkta nauja Rokiškio 
rajono taryba iš buvusios tary
bos perėmė didžiules skolas. 
Balandžio 1 d. jo įsiskolinimas 
siekė 20.2 mln. litų arba 48.4% 
seimo patvirtinto rajono biu
džeto.

Naujas ambasadorius
Naujuoju Ukrainos ambasa

doriumi Lietuvoje paskirtas bu
vęs švietimo ministeris Valenti
nas Zaičiukas. Ukrainos prezi
dentas Leonidas Kučma pasky
rė ambasadorių Lietuvai po pu
santrų metų pertraukos. Anks
tesnysis ambasadorius Rostisla- 
vas Bilodidas Vilniuje dirbo še
šerius metus, baigė kadenciją 
1998 m. pabaigoje. Už savo dar
bą Lietuvoje jis buvo apdovano
tas Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino 2-jo laipsnio or
dinu.

Pasirašė įstatymą
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus gegužės 31 d. pa
sirašė bendrovės “Lietuvos 
energija” pertvarkymo įstatymą, 
kurį seimas priėmė gegužės 18 
d. Jame numatyta Lietuvos 
elektrinės atskyrimas nuo “Lie
tuvos energijos” bei teisė steigti 

Šiame numeryje 
Šokiai - ir tautiniai, ir ne...

Kas anuomet buvo kurta ir daryta, turėjo visai kitą tikslą 
Birželio audros Lietuvoje

Tokioje tragiškoje būklėje Vokietija atrodė vienintelė galimybė 
Nesipriešinimas - šimtą kartų nuostolingesnis 
Jokia valdžios grandis neturi įgaliojimų kapituliuoti

Varžybos tarp Rusijos ir Vakarų 
Vladimiras Putinas buvo pasirinktas kietosios linijos šalininkų 

Nauji klausimai rezistencijos žurnale 
Birželio sukilimas pradėtas ne dėl meilės naciams 

“Tas vyras aria ir akėja vandenyje” 
Monografija apie ambasadorių dr. Vytautą Dambravą 

Lietuvis kunigas amerikiečių tarnyboje 
Būdavo miela jį sutikti, kalbėtis, pasidalyti įspūdžiais 

Lietuviai ateiviai Kanadoje
Kalbėjome lietuviškai, tačiau užbaigė rusišku žodžiu - išeik 

Švyturys tautinėse sutemose I
J. Šlapelis nebuvo fanatikas, pasireiškė didele tolerancija 

Skirtingi vertinimai
Nei lietuviai, nei žydai nepasirinko sau “mažesnio ar didesnio blogio”

specialios paskirties akcinę 
bendrovę, rašo BNS/LGTIC.

Lietuvos elektrinė Elektrė
nuose dabar dirba tik 3% pajė
gumu, bet ji yra reikalinga kaip 
atsarginė, jei sutriktų Ignalinos 
atominės elektrinės veikla. 
Elektrėnų jėgainę numatoma 
pertvarkyti į naudojančią dujas, 
atskirti prie jos įsteigtas par
duotuves, čiuožyklas, poilsio 
namus ir kitas įmones. Elektri
nėje dirba 1273 tarnautojai, iš 
jų 880 darbai surišti su elektros 
energijos gamyba.

Patvirtinti planai
BNS/LGTIC praneša, kad 

Lietuvos vyriausybė gegužės 31 
d. pritarė “saulėlydžio” - biuro
kratijos mažinimo - komisijos 
siūlymui pertvarkyti vyriausybei 
pavaldžias institucijas bei svei
katos apsaugos sistemą. Komi
sijos primininko, vyriausybės 
sekretoriaus Algirdo Šemetos 
teigimu, komisijos tikslas yra 
taupyti valstybės biudžeto išlai
das, tobulinti viešojo administ
ravimo sistemą bei mažinti biu
rokratinius suvaržymus. Nu
spręsta visas vyriausybės įstai
gas (jų yra 13) perorganizuoti, 
kai kurias likviduoti, dalį parei
gų perduoti kitoms instituci
joms.

Nustatyta, kad išlaidos vals
tybės išlaikomiems valdinin
kams ir tarnautojams Lietuvoje 
yra didesnės, negu išsivysčiu
siuose Europos kraštuose. Lie
tuvoje pernai valdininkų ir tar
nautojų darbo užmokesčiui iš
leista 10.6% bendrojo vidaus 
produkto (BVP), o tose Euro
pos šalyse - 8-8.5% BVP. Vy
riausybė pritarė išlaidų mažini
mui po pusę nuošimčio kasmet.

Taip pat pritarta Sveikatos 
apsaugos sistemos pertvarky
mui. Si reforma turėtų būti 
baigta šiemet.

Ruošiasi programai
Briuselyje birželio pradžioje 

vyko Lietuvos vyriausybės ir 
Europos sąjungos (ES) pokal
biai apie Lietuvos pasirengimą 
priimti ES paramą žemės ūkiui. 
Metų pradžioje įsteigta Lietu
vos valstybinė mokėjimų agen
tūra turės administruoti gau
namas lėšas iš ES pagal SA- 
PARD programą - specialų pa
sirengimą vykdyti žemės ūkio ir 
kaimo plėtrą. Numatyta, kad 
Lietuva nuo 2000 iki 2006 m. 
kasmet gaus po 29.8 mln. eurų 
(apie 115-120 mln. litų). Vy
riausybė taip pat turi skirti apie 
35-40 mln. litų šiai programai. 
Prieš nustatant, kada lėšos bus 
paskirtos, ES žinovai turi įver
tinti Lietuvos parengtą kaimo 
plėtros 200-2006 m. planą. RSJ

•i
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Birželio audros Lietuvoje

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II ne
galavimus Lietuvos profesorius 
dr. Leontijus Motiejūnas pavadi
no sifilio pasekme. Tokį profeso
riaus pareiškimą š.m. gegužės 5 d. 
paskelbė “Lietuvos rytas”, susi
laukęs gana daug pagrįstos ir pik
tos kritikos už šmeižto skleidimą. 
Kauno arkivyskupijos tarnyba iš
platino arkivyskupo atsiliepimą, 
kuriame sakoma, kad laikraštyje 
paskelbto straipsnio tekstas “yra 
skirtas kompromituoti ne tik Ka
talikų Bažnyčios vadovą, bet ir 
pasaulio pripažintą moralinį au
toritetą”. Toliau atsiliepime sako
ma, kad “mūsų šalyje neegzistuo
ja visuomenės informavimo prie
monių savireguliacijos sistema, 
kad šmeižto autorius “šiurkščiai 
pažeidė gydytojo etikos princi
pus”. Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerija pareiškė atsiribojanti 
nuo gydytojo L. Motiejūno sam
protavimų, pabrėžia gydytojo eti
kos principų pažeidimą ir visuo
menės klaidinimą.

Kauno arkivyskupijos “Cari
tas” įstaigose š.m. balandžio 20- 
22 d.d. lankėsi Vokietijos Olden- 
burgo Katalikų verslininkų sąjun
gos atstovai, susitiko su “Caritas” 
vadovais, susipažino su vykdomu 
socialiniu darbu Kauno senamies
čio ir Šančių dienos centruose, 
kur globojami vaikai. Svečiai ap
lankė Kauno kartų namus ir “Ca
ritas” sriubos valgyklą, kuri šiuo 
metu nemokamai pamaitina apie 
700 asmenų. Svečiai įteikė 30,000 
Vokietijos markių auką “Caritas” 
labdaros vaistinei išlaikyti ir Diag
nostikos centro patalpoms re
montuoti. Ši Katalikų verslininkų 
sąjunga jau anksčiau yra stipriau 
parėmusi “Caritas” projektus.

“Kardinolas Jurgis Radvila” 
- šiuo pavadinimu š.m. balandžio 
27 d. Vilniuje, Taikomosios dailės 
muziejuje, vyko kultūros vakaras, 
kuriame apie pirmąjį Lietuvos 
kardinolą J. Radvilą kalbėjo vysk. 
J. Boruta, SJ, Lenkijos ambasa
dorė Lietuvai prof. E. Teichmann 
ir prof. dr. E. Ulčinaitė. Vyskupas 
išdėstė Kat. Bendrijos mokymą 
apie tai, kokią vietą Bendrijoje 
užima vyskupai, arkivyskupai ir 
kardinolai, išsamiai klausytojus 
supažindino su kard. J. Radvilos 
(1556-1600) gyvenimu ir darbais. 
Ambasadorė papasakojo apie 
kardinolo veiklą Krokuvos vysku
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mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame
PETRĄ BARONĄ ir šeimą -

J. Karaliūnas A. O. Pamataičiai
J. Labuckienė P. O. Polgrimai
J. J. Lelevičiai K. K. Stankui

J. J. Šarūnai

AtA
ALEKSUI STANČIKUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ZUZANAI, 
dukroms - ŽIVILEI VIDMANTIENEI, RŪTAI 
LAVETT, vaikaičiams - DAINIUI VIDMANTUI su 

šeima, NERIJUI VIDMANTUI bei artimiesiems -

Elena Girėnienė Viktorija Jasiūnienė
Ona Juodikienė Šakalinių šeima

pijoje, profesorė E. Ulčinaitė ap
žvelgė kardinolo literatūrinius 
darbus.

Kun. Nikodemas Švogžlys- 
Milžinas (1899-1985), būdamas 
Kaišiadorių vyskupijos Onuškio 
parapijos klebonu, 1944 m. nuo 
mirties išgelbėjo 14 žmonių, jų 
tarpe keletą žydų. Prisimenant 
holokausto aukas, š.m. gegužės 2 
d. Lietuvos prezidentūroje, įvyko 
iškilmė, kurioje dalyvavo Kaišia
dorių vyskupas J. Matulaitis ir 
klebonas kun. V. K. Sudavičius. 
Iškilmėje Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi po mirties buvo apdova
notas velionis kun. N. Švogžlys. 
Minėtina, kad po mirties toks ap
dovanojimas buvo suteiktas ir 
kun. dr. Juozui Stakauskui (1900- 
1972), kuris būdamas Vilniaus 
valstybinio archyvo direktoriumi 
tarp knygų slėpė keletą žydų inte
ligentų.

Šv. Lozoriaus ordino atstovai 
iš Švedijos B. Petersonas ir B. Ca- 
sonas š.m. balandžio 7 d. lankėsi 
Lietuvoje. Ordinas teikia pagalbą 
ligoniams ir vargstantiems visuo
se pasaulio kraštuose. Svečiai pa
siruošę remti ir Kauno labdaros 
įstaigų globojamus ligonius bei 
kitus pagalbos prašančius medici
nos įranga, drabužiais ir kt. Or
dino atstovai dar aplankė vaikų 
globos namus “Atžalynas”. Kal
bėta apie galimybę Lietuvos vai
kams atostogas praleisti Švedijo
je, o švedų vaikams pasisvečiuoti 
Lietuvoje. Šv. Lozoriaus ekume
ninis pasauliečių ordinas, įsteigtas 
IV šimt., šiuo metu 24-riuose 
kraštuose vienija apie pustrečio 
tūkstančio narių.

Mažosios scenos dienos vyko 
š.m. gegužės 5-6 d.d. Kauno jė
zuitų gimnazijoje, kuri drauge su 
Katalikiškų mokyklų draugija pa
ruošė šį jubiliejinį renginį. Tikslas 
- giliau ir prasmingiau išgyventi 
Didžiosios sukakties slėpinį. Da
lyvavo Vilniaus, Kauno, Skuodo, 
Utenos, Panevėžio, Rietavo, Klai
pėdos. Krikštėnų ir kitų mokyklų 
moksleiviai, atlikę improvizaci
nius sceninius kūrinėlius Jubilie
jaus komiteto pasiūlytomis temo
mis. Kitą dieną dalyviai kūrė dra
minius vaizdelius ir žygiuodami 
nuo Perkūno namų iki Vytauto 
šventovės, nuo Rotušės iki Kauno 
pilies ir Šv. Jurgio šventovės juos 
viešai parodė.

A.a. kardinolas VINCENTAS SLADKEVIČIUS pašarvotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Garbės sargyboje
- 6 vienuolės ir 2 kariūnai Nuotr. G. Kurpio

Nesipriešinimas - šimtą kartų nuostolingesnis
Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio kalba seimo posėdyje minint Lietuvos okupacijos 

60-metį 2000 m. birželio 15 d.
Prieš 60 metų Sovietų Są

junga, su kuria Lietuva ligi tol 
du dešimtmečius palaikė getus 
ir draugiškus santykius, pasiun
tė kariuomenę užimti mūsų šalį, 
kartu reikalaudama nesipriešin
ti okupacijai, nušalinti bei pa
keisti vyriausybę ir išduoti du 
aukštus Lietuvos pareigūnus už
sienio valstybei, SSRS teismui 
bei susidorojimui.

Lietuvos vyriausybė tada 
pakriko, kapituliavo ir išdavė 
sovietų savivalei, niokojimui ir 
naikinimui visą šalį nuo Vil
niaus iki Palangos, visus žmo
nes, už kuriuos buvo atsakinga.

Tai nelaimės ir negarbės 
diena, kurią minime veikiau dėl 
apvalios datos, nes ligi šiol kaip 
nors iškilmingai ar oficialiai ne
minėdavome.

Seniai nesu citavęs kokių 
nors “Izvestijų”, bet šiandien 
pacituosiu. Kaip tik prieš savai
tę birželio 9 d. numeryje laik
raštis primena, kad “trys Pabal
tijo respublikos” pažymi šiemet 
“liūdną jubiliejų - Stalino oku
pacijos šešiasdešimtmetį”.

Okupacija tame laikraštyje 
primenama ramiai, be kabučių 
ir stalininės propagandos, kurią 
nūnai stebėtinai pratęsė kai ku
rie nekompetentingi Rusijos 
URM pareigūnai. Tiek to, pali
kim tai kaip nesusipratimą, į ku
rį jau reagavome, nors per 60 
metų nepasikeitusi Rusijos dip
lomatų galvosena yra tam tikras 
retas fenomenas. Molotovas pa
plotų per petį.

Varžybos tarp Rusijos ir Vakarų
Kanadiečio žurnalisto surinkti faktai apie atsinaujinusias varžybas 

JUOZAS VITĖNAS

Rusija dabar yra jaunesnės 
kartos kietosios linijos rusų vei
kėjų rankose; kai kurie jų yra 
komunistai, kai kurie - kraštuti
niai nacionalistai, bet jie visi yra 
pasiryžę atkurti karinį šalies 
pajėgumą, prestižą ir ekonomi
nę gerovę - rašo “Ottawa Sun
day Sun” bendradarbis Eric 
Margolis (11.20). Anot to, tai 
jau buvo aišku 1995 m., kai 
Jungtinės Valstijos ir Europa 
davė didelius kyšius Jelcinui, 
kad jis pritartų strateginei Ame
rikos politikai ir netrukdytų Va
karų interesams. Toksai elgesys, 
pasak Margelio, visiškai neside
rino su Rusijos geopolitika, is
torija, nacionalimu ir interesais. 
Todėl Rusijos saugumo tarny
bos, karinės pajėgos ir karinės 
pramonės vadovai sujungė jėgas 
nušalinti Jelciną. Komunistai 
tam tyliai pritarę, o buvęs KGB 
pareigūnas Vladimiras Putinas 
buvo pasirinktas kietosios lini
jos šalininkų vadovu.

Putino vidaus politika, rašo 
toliau Margolis, tebėra neaiški, 
tačiau nėra abejonės, kad jo rė
mėjai pradėjo atkurti karinę 
Rusijos galią ir buvusią Sovietų 
Sąjungą. Paminėjęs Čečėnijos 
sutriuškinimą Margolis pateikė 
tokius faktus.

Kremlius neseniai paskelbė 
naują branduolinę doktriną kaip 
atsakymą į didėjančią grėsmę iš 
Šiaurės Atlanto sąjungos ir isla
mo teroristų pusės. Branduoli
niai ar įprastiniai ginklai bus 
naudojami be įspėjimo, atsa
kant į bet kokią grėsmę Rusijos 
teroritorijai ar jos sąjunginin
kams. Pagal senesnę Rusijos 
politiką, branduoliniai ginklai 
galėjo būti panaudoti tiktai at
sakant į Rusijos teritorijos už
puolimą branduoliniais ginklais.

Gudija, kuri buvo atsiskyru
si, suirus Sovietų Sąjungai, da-

Prieš tris dienas Rusijos są
žinė - Sergejus Kovaliovas - čia, 
Vilniuje, atsiprašė Lietuvos. O 
Rusijos URM iš esmės nupiešė 
įvykius taip: atstatėme tada na
ganą jums į kaktą, ir jūs visiškai 
savo noru pakėlėte rankas; tai 
kokia čia prievarta?

Prisimindami tuos liūdnus 
ir gėdingus įvykius, po 60 metų 
tebeklausiame save: kodėl tuo
met Lietuva nesigynė ginklu?

Taip, vyriausybė tą naktį ga
lutinai pakriko, nebepajėgė da
ryti reikiamų sprendimų; taip, 
kariuomenės vadas pasirodė 
esąs sovietų infiltratas; prezi
dentas, gal nesitikėjęs, kad vy
riausybė nepalaikys jo kvietimo 
priešintis, nesukvietė seimo, ne
sikreipė į tautą ir kariuomenę 
per radiją... Nenufilmuota, tad 
nežinome, kokiais veidais toji 
vyriausybė liepė suimti kartu 
posėdžiavusius Augustiną Povi
laitį ir Kazį Skučą.

Tiesa sakant, jie patys pa
siūlė savo galvas, jeigu to reikia 
valstybei, jau žengiančiai į kon
formizmo ir kapituliacijos be
dugnę.

Du aukštĘLatvijos pareigū
nai, gavę savo valdžios įsakymą 
įsileisti okupantų kariuomenę, 
nusišovė.

Du aukšti Lietuvos pareigū
nai, galima sakyti, sutiko nusi
žudyti saviškių rankomis, - suti
kę, kad būtų išduoti užsienio 
valstybei. Vidaus reikalų minis- 
teris po metų Maskvoje ir buvo 
nužudytas.

bar įsijungė į Rusijos federaciją. 
Tai pirmas reikšmingas žingsnis 
į buvusios Sovietų Sąjungos at
kūrimą. Maskva taip pat sten
giasi diplomatinėmis ir ekono
minėmis priemonėmis izoliuoti 
Ukrainą. Baltijos valstybėms ir
gi daromas vis didesnis spaudi
mas paklusti Maskvos valiai.

Rusijos gynybos biudžetas 
buvo dvigubai padidintas naujų 
ginklų reikalams, įskaitant lėk
tuvus, šarvuočius, artileriją ir 
šaudmenis. Ruošiamasi panau
doti naujo tipo labai tikslias ve
žiojamas “Topol-M” tarpkonti- 
nentines raketas.

Pernai lapkričio mėn. Putin 
paskelbė Rusijos strateginių in
teresų sritį, kuri apima pietines 
Rusijos dalis ir Baltijos kraštus. 
Jelcinas buvo paskelbęs, kad vi
sos buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos yra Rusijos saugu
mo ribose. KGB veikla Rytų 
Europoje, Kaukaze ir Centrinė
je Azijoje dvigubai padidinta.

Lėktuvnešis “Kuznecov” su 
jį lydinčiais laivais bus pasiųstas 
į Viduržemio jūrą. Rusijos lai
vyno grupės grįžta į atremon
tuotas bazes Cam Ranh Vietna
me ir Tartous Sirijoje, kur jų 
keletą metų nebuvo.

Rusijos įgulos ir bazės, 
įskaitant brigadas Armėnijoje, 
Gruzijoje ir Moldovoje, bus su
stiprintos. Gruzija neseniai bu
vo spaudžiama, kad leistų įsteig
ti naują Rusijos aviacijos bazę. 
Rusų kariai remia Abhazo se
paratistus Gruzijoje. Apie 22,- 
000 rusų karių slopina islamo 
antikomunistus maištininkus 
Tadžikistane. Rusų ginklai ir 
patarėjai siunčiami į Afganista
ną paremti Šiaurės santarvę, 
kuri kovoja preš Talibaną. Ru
sijos saugumo pajėgos ir KGB 
globoja “raudonuosius sulta- 
nus”, kurie valdo pusiau ne-

(Nukelta j 4-tą psl.)

Čia buvo nuolaidų riba, ku
rios nederėjo peržengti, tačiau ji 
buvo peržengta.

Du Lietuvos piliečiai buvo 
ir tiesiogiai nužudyti, Sovietų 
armijai einant per sieną, tačiau 
Lietuvos kariuomenė ir šauliai 
buvo sunaikinti be šūvio. Ta gili 
dvasinė žaizda, pažeminimas ir 
negarbė šaukte šaukėsi panei
giami, kompensuojami; suomių 
didvyriškumas, ginant savo 
Tėvynę nuo užgriuvusio agreso
riaus, buvo suvokiamas kaip tik
ras elgesio pavyzdys; iš viso to 
ėjo ir sovietų valdžią atmetantis 
birželio sukilimas, ir Vietinės 
rinktinės ryžtas, ir pokario ka
ras, dešimtį metų trukęs gink
luotasis Lietuvos valstybės pasi
priešinimas.

Nuostolių patyrėm šimtus 
kartų daugiau, negu norėta iš
vengti kapituliuojant. Šiandien 
ir istorikai, ir politikai sutinka, 
kad reikėjo priešintis. Todėl tu
rime ir konstitucines nuostatas 
apie kiekvieno piliečio pareigą 
priešintis, ir joks pareigūnas, jo
kia valdžios grandis neturi įga
liojimų kapituliuoti tautos var
du. Anuomet to laikėsi tik pre
zidentas Antanas Smetona, pa
sitraukęs į užsienį, kai Latvijos 
prezidentas liko šalyje, gražiai 
paskelbęs tautai - esu kartu su 
jumis, - ir okupantų verčiamas 
nenusišovęs, bet pasirašęs, ko 
nereikėjo pasirašyti.

Užtat komunistai labai py
ko, kad prezidento A. Smetonos 
Lietuvoje nėra.

Likiminė valstybės drama, 
ištikusi Lietuvą prieš 60 metų, 
reikalauja nuolat mąstyti ir su
vokti, kokia būna palaipsnė 
kapituliavimo metodika ir 
kaina.

Istorinė atmintis padėjo 
mums 1990-1991 m., kai paty
rėm ir baisesnių ultimatumų, ly
dimų atviro teroro, beginklių 
Lietuvos piliečių ir pareigūnų 
žudymo. Laikėmės tvirtai, nuo
sekliai ir laimėjome. Įsitikino
me, kad ir nedidelė šalis gali bū
ti gerbiama ir apginti savo teises.

Pažeistą valstybės suvereni
tetą reikia ginti visais aspektais. 
Tą pripažino mums pati Rusija 
1991 m. liepos 29 d. sutartyje 
pasmerkusi neteisėtą aneksiją, 
kurią prieš Lietuvą įvykdė 
SSRS.

Buvome okupuoti, patyrė
me okupacijų nuostolius, di
džiulę žalą. Normalizuodami 
valstybių santykius, normaliai 
keliame klausimą ir Vokietijai, 
ir Rusijai dėl žalos atlyginimo, 
steigiame reikiamus mechaniz
mus. Jeigu elgtumėmės kitaip, 
tai bene patvirtintume Moloto
vo pasekėjų teiginius: okupaci
jos nebuvo, Lietuva pati susi
griovė ir pati išsitrėmė j vergų 
stovyklas. Kadangi buvo kitaip - 
svetima jėga visa tai padarė, - 
tai elgiamės valstybiškai nuo
sekliai, neturime nei kur, nei 
kodėl trauktis.

Pridėsiu ir dar dvi pastabas. 
Tuo metu, kai atkuriama Sovie
tų Sąjunga kelia į karinius vado
vus Minske generolą kruvino
mis rankomis, užtat gerai pažįs
tantį Vilniaus prieigas, turime 
būti itin vieningi ir pasiryžę; išti
kimi nepriklausomos Lietuvos 
idėjai ir teisei.

Šiandien čia, seime, galuti
nai svarstysime provokacinį pa
siūlymą atimti finansavimą iš 
Lietuvos karuomenės; kokiomis 
demagogijos gėlėmis jis bebūtų 
apkaišytas, tikiu, kad seimas šį 
siūlymą vieningai atmes.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nimą, o naciai žadėjo ir jau savo 
žiaurumą buvo parodę.

Tautos sukilimas
Birželio 22-ąją, vokiečiams 

pradėjus karą su Sovietų Sąjun
ga, tautai susidarė proga sukilti 
prieš sovietus. Tai buvo aiški 
tautos manifestacija: mes nori
me laisvės, mes norime nepri
klausomybės!

Sovietų okupacijos metu 
nepriklausoma Lietuvos valdžia 
neveikė. Lietuva buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungą melo būdu - 
suklastojus balsavimus. Išrinkta 
valdžia nebuvo Lietuvos val
džia. Tai buvo kolaborantai, 
tarnaujantys Maskvai.

Kadangi Lietuva liko be 
viešo balso, organizuotis galėjo 
tik pogrindyje. Tai darė kelios 
grupės, bet pagrindinė buvo su
daryta iš visos eilės buvusių po
litinių partijų - net tų, kurios 
aršiai kovojo viena su kita ne
priklausomybės laikais. Jų veik
la Lietuvių aktyvistų fronto 
(LAF) vardu skatino rengtis su
kilimui. LAF veikėjai buvo to 
sukilimo pradininkai ir “koordi
natoriai”.

Prasidėjus karui, per radiją 
išgirdę apie paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybę, tūkstančiai lie
tuvių ėmėsi bet kokio ginklo, 
bandydami išvaryti sovietus.

Rengdamasis sukilimui, LAF 
turėjo tartis ir prašyti pagalbos 
iš vokiečių. LAF veikė pogrin
dyje. Sovietai suėmė daug jo 
narių, žiauriai kankino, žudė. 
LAF turėjo veikti vokiečių cen
zūros, vėliau okupacijos sąlygo
mis. Bet viena buvo aišku: 
sukilimo dalyviai, didžioji dau
guma tautos, nebuvo už nacių 
okupaciją, už bendradarbiavimą 
su naciais. LAF jokiu būdu ne
būtų skelbęs nepriklausomybės, 
jei būtų paklusęs naciams. Na
ciai Lietuvos nepriklausomybės 
nenorėjo ir netoleravo jos.

Laikinajai vyriausybei, su
darytai be nacių sutikimo ir pa
ramos, iš pradžių trukdė ir ne
pripažino jos, po to privertė 
darbą nutraukti. Pagrindinius 
jos narius suėmė, išvežė į nacių 
koncentracijos stovyklas.

Nei sovietai, nei naciai ne
toleravo lietuvių laisvės troški
mo. Ir vieni, ir kiti norėjo oku
puoti Lietuvą, išnaikinti jos tau
tą. Jų būdai ir planai skyrėsi, 
bet tikslai buvo tie patys.

Sukilimas ir nepriklausomy
bės paskelbimas 1941-siais me
tais sovietams liko skaudus reiš
kinys, nes jis įrodė jų melą! Ne
buvo sudėtinga susitvarkyti su 
Vakarų diplomatais dėl neteisė
tos okupacijos ir suvaidintų rin
kimų. Bet, kai po 12-os “drau
giškos globos” mėnesių sukilo 
didžioji dalis tautos, padengti 
savo melą buvo daug sunkiau!

To sovietai ir jų draugai ne
toleravo visus 46-rius antrosios 
okupacijos metus. Jų palikuo
nys Maskvoje, Vilniuje ir Vaka
ruose negali toleruoti to iki šiol.

Todėl nenuostabu, kad pa
sigirsta ištisas propagandos cho
ras prieš sukilimą, nepriklauso
mybės paskelbimą ir prieš Laiki
nąją vyriausybę, bandžiusią at
statyti Lietuvos valdžią ir iško
voti nepriklausomybės pripaži
nimą.

Sovietų laikais birželio įvy
kių menkinimo propaganda ri- 
bodavosi “liaudies išdavimo” ir 
demonstratyviais kolaboracijos 
su “hitlerininkais” teismais, 
straipsniais, knygom, kino fil
mais ir pan. Kadangi sovietų 
komunizmas buvo ir yra giliai

r-MMocnwj Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
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AtA 
ALEKSANDRUI STANČIKUI 

iškeliavus į amžinybę,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ZUZANĄ, dukras 
- ŽIVILĘ VIDMANTIENĘ, RŪTĄ LAVETT su 
vyru, vaikaičius - DAINIŲ VIDMANTĄ su šeima, 
NERIJŲ VIDMANTĄ, visus gimines bei artimuosius 

ir kartu liūdime -

Zuzana ir Stasys Dzikai Nijolė ir Vaidis Draugeliai 
Ginta Draugelytė Gailius ir Daniela Draugeliai

antisemitinis, jiems žydų likimas 
nacių laikais nebuvo svarbus ir 
nebuvo minimas - bent tol, kol 
Vakarai iš to nematė propagan
dinės naudos.

Šių dienų sovietų palikuo
nys naudoja naujas gaidas, bet 
melodija lieka ta pati. Matyda
mi tarptautinį holokausto sąjū
dį, naujieji “pasaulio piliečiai” 
plakasi prie to sąjūdžio, bandy
dami sukilėliams prisegti antise
mitizmo etiketę. Gudriai ir klas
tingai yra bandoma sulyginti 
antikomunizmą su antisemitiz
mu, lyg komunizmas nebūtų an
tisemitinė ideologija!

Sovietų komunistai pasižy
mėjo įvairiais antisemitiniais 
veiksmais: suklastotais teismais, 
suėmimais, naikinimais, komu
nistų partijos ir KGB “valy
mais” nuo žydų ir pan. Sovieti
niais laikais žydų kančios nebu
vo minimos, išskyrus parengtą 
propagandą Vakarams. Žydų 
kapai, sinagogos, archyvai buvo 
naikinami, apleisti ar pagrobti.

Lietuviai komunistai buvo 
antisemitai. Ir, sprendžiant iš jų 
bendraminčių Maskvoje, tokie 
jie tebėra ir šiandien. 1940-siais, 
kai komunistai sudarinėjo lietu
vių tautos naikinimo sąrašus, 
aiškiai buvo linksniuojami zio- 
nistai. Todėl 1941-siais metais 
sovietai trėmė proporcingai 
daugiau žydų, negu nežydų!

Tad kas iš lietuvių komunis
tų sudarinėjo tuos sąrašus iš
tremti lietuvius ir žydus iš oku
puotos Lietuvos? Kas kolabora
vo su antisemitiniais maskvie
čiais, bandydami sunaikinti 
svarbią dalį žydų visuomenės?

Antisemitiniai komunistai
Buvę komunistai ir jų vai

kai, tapę pasaulio piliečiais, nie
kada nerašo apie savo tėvų bei 
savo veiklą tais metais, kai buvo 
naikinama Lietuvos tauta! Ko
dėl jie niekada neatsiprašė? Ko
dėl niekada nerašo ir nereika
lauja, kad būtų surasti sovietų 
kolaborantai, kurie naikino Lie
tuvą? Kodėl neieškoti antisemi
tų komunistų, kurie sudarinėjo 
sąrašus ir prisidėjo prie tūkstan
čių žydų sunaikinimo ar išveži
mo į tremtį?

Bandydami prisidengti pro- 
vakarietišku stiliumi ir prisidėti 
prie holokausto vykdytojų pa
smerkimo, buvę komunistai ir 
jų vaikai ciniškai dangsto savo ir 
savo tėvų praeitį, pilną gilaus 
antisemitizmo.

Lietuvoje, kaip ir visame 
pasaulyje, buvo antisemitų. Ta
čiau atisemitizmas negimė Lie
tuvoje ir jo nebuvo daugiau nei 
Sovietų Sąjungoje ar kituose 
kraštuose. 1941-siais metais 
Amerikoje buvo daugiau antise
mitinių pasisakymų, oficialių 
įstatymų, negu Lietuvoje. Buvo 
daug gyvenamų vietovių, uni
versitetų, klubų, organizacijų ir 
pan., kur žydų neįsileido, jų ne
toleravo. Netgi po karo daug 
JAV vietovių draudė parduoti 
nekilnojamą turtą žydams. O tai 
buvo tik plataus antisemitizmo 
paviršius.

Antisemitizmas yra smerk
tinas reiškinys. Jis, kaip ir anti- 
katalikiškumas ar antilietuviš
kumas yra persekiojimų ir dis
kriminacijos šaltinis, kuris ken
kia ne tik tiems, prieš kuriuos 
tai yra nukreipta, bet ir užkrečia 
pačius “anti” žmones. Todėl, 
antisemitizmą reikia pasmerkti 
- aiškiai ir kategoriškai, kaip ir 
antilietuviškumą.

Suprantama, kad net šian
dien yra skaudu buvusiems ko
munistams, ypač įsitikinusiems, 
kad sovietinis komunizmas lie
tuvių tautai buvo nepriimtinas. 
Sukilimas jiems yra skaudus 
komunistinės ideologijos nepri- 
imtinumo įrodymas. Todėl 
jiems svarbu ir naudinga ap
gauti visuomenę, ypač vakarie
čius, kad antikomunizmas yra 
lygus antisemitizmui.

mailto:tevzib@pathcom.com


BRANGUS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS “GYVATARAS ’ 

NARIAI, BROLIAI IR SESERYS,

ŠIRDINGAI PRISIDEDU PRIE VISŲ GRAŽIAUSIŲ 
SVEIKINIMŲ BEI ŠILČIAUSIŲ LINKĖJIMŲ, SKIRIAMŲ jSj 

HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVUI 
PENKIŲ DEŠIMČIŲ METŲ JUBILIEJAUS PROGA.

» ESATE TIE ŽMONĖS, KURIŲ MENINĖS IR TAUTINĖS M
PASTANGOS VIRTO GRAŽIA IR PRASMINGA VEIKLA, 'M 

JAU PUSĘ AMŽIAUS TELKIANČIA TAUTIEČIUS GROŽIO
IR LIETUVYBĖS DVASIA. VISAME PASAULYJE, KUR <11

Įįč GYVENA LIETUVIAI, “GYVATARAS” BUVO, YRA IR,
jp, NEABEJOJU, VISADA BUS LAUKIAMAS KAIP RYŠKUS , JŠj 

Mūsų KULTŪROS ŽENKLAS, KAIP ĮVAIRIŲ KARTŲ &jl|
įįjj IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DVASINGA JUNGTIS. JSj

I

SVEIKINU IR PAGARBIAI DĖKOJU VISIEMS 
BUVUSIEMS IR ESAMIEMS “GYVATARO” ŠOKĖJAMS '( 
BEI VADOVAMS. VISIEMS, KURIŲ RŪPESČIU, DARBU i 

IR KŪRYBA PASAULIUI PRIMENAMA LIETUVA, O '■ 
LIETUVIŲ SIELOSE TVIRTINAMOS IR PUOSELĖJAMOS ' 

TAUTIŠKUMO BEI TĖVYNĖS MEILĖS IDĖJOS. <

JUBILIEJAUS PROGA LINKIU KUO GERIAUSIOS 
SĖKMĖS BEI ILGŲ GYVAVIMO METŲ JŪSŲ 

KOLEKTYVUI IR PAČIOS GERIAUSIOS KLOTIES 
VISIEMS “GYVATARO” ŠOKĖJAMS.

SU NUOŠIRDŽIAIS LINKĖJIMAIS

VALDAS ADAMKUS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
VILNIUS, 2000 METŲ GEGUŽĖS 27 DIENA

Lietuvos prezidento sveikinimas Hamiltono “Gyvatarui”, švenčiančiam 
savo veiklos 50-metj

Nauji klausimai rezistencijos žurnale
KAZYS BLAŽEVIČIUS, 

Kaunas
Knygynuose pasirodė nau

jas (2000, 1 (7)) žurnalo “Geno
cidas ir rezistencija” numeris.

Straipsnių skyriuje pateikti 
5 straipsniai.

1. Laurynas Jonušauskas, 
Lietuvos diplomatinė tarnyba 
Antrojo pasaulinio karo metais 
Europoje (7 psl.).

Straipsnyje aptariama Lie
tuvos diplomatinės tarnybos pa
dėtis Antrojo pasaulinio karo 
metais bei 1941-1942 m. Šveica
rijoje vykę Lietuvos diplomatų 
susitikimai. Visuomenei patei
kiama informacija, kaip užsie
nyje likę Lietuvos diplomatai 
ieškojo būdų Lietuvos valstybei 
atkurti.

2. Daiva Dapkutė, Lietuvių 
rezistencinės santarvės dalyvavi
mas Lietuvos laisvės byloje (30 
psl.).

Straipsnyje aptariama vi
suomenei mažai žinomos Lietu
vių rezistencinės santarvės 
(LRS) veikla Lietuvos laisvini
mo byloje, jos santykiai su 
VLIKu ir kitomis išeivijos orga
nizacijomis. LRS buvo įsteigta 
Bendro demokratinio pasiprie
šinimo sąjūdžio užsienio dele- 
gatūros (BDPS UD) pagrindu 
ir buvo opozicijoje VLIKui.

3. Laurynas Jonušauskas, S. 
Lozoraičio ir VLIKo santykiai 
1946-1947 m. (13 psl.).

Straipsnyje aptariama Lie
tuvos diplomatijos šefo S. Lozo
raičio, turėjusio įgaliojimus at
stovauti Lietuvai pasaulyje, ir 
VLIKo, pretendavusio į visų 
valdžios institucijų atstovavimą 
išeivijoje, santykių raida 1946- 
1947 m. ir bandymai tuos san
tykius sureguliuoti Berno ir 
Paryžiaus konferencijose.

4. Juozas Banionis, Belgrado 
susitikimas: Lietuvos laisvinimo 
lūkesčiai (14 psl.).

SSSR, pasirašydama Hel
sinkio susitarimus, 34 valstybių 
signatarų akivaizdoje visoms 
tautoms patvirtino laisvo apsi
sprendimo principą. Lietuvos 
išeivija buvo įsitikinusi, kad 
1975 m. Helsinkyje pasirašytas 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos baigia
masis aktas patvirtino JAV 
Baltijos valstybių inkorporavi
mo į SSSR nepripažinimą. To
dėl išeivija rimtai ruošėsi kelti 
Lietuvos išlaisvinimo klausimą 
Belgrado konferencijoje 1977 m.

Straipsnyje apžvelgiami iš
eivijos organizacijų paruošti 
penki Lietuvos laisvinimo pro
gramos etapai ir su tuo susiju
sios problemos. Išeivijos bei 
JAV senatoriaus R. Dole pas
tangomis Belgrade pirmą kartą 
po Antrojo pasaulinio karo vie

šai tarptautiniame forume buvo 
patvirtintas Baltijos valstybių 
prievartinio įjungimo į SSSR 
nepripažinimas.

5. Dalia Kuizinienė, Rezis
tencijos tema Alg. Landsbergio, 
V. Alanto ir V. Ramono kūryboje 
(16 psl.).

Laisvės kovotojai, rezisten
tai išeivijoje buvo labai gerbia
mi, išeivių literatūroje rezisten
cijos tema buvo dažnai gvilde
nama. Straipsnyje aptariami V. 
Alanto “Pragaro pošvaistės” ir 
V. Ramono “Dulkės raudonam 
saulėleidy” romanai, Alg. Lands
bergio drama “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Šiuose kūri
niuose autoriai į rezistenciją žiū
ri pro savąją filosofinę prizmę.

Konferencijos skyrelyje 
“Tarptautinė konferencija Šo- 
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
1939 m. slaptieji susitarimai ir 
jų padaviniai Vidurio bei Rytų 
Europos valstybėms” pateikti 
keturi straipsniai.

1. N. Lebedeva, VKP (b) CK 
Politbiuras ir 1939-1941 m. pri
jungtų prie SSSR teritorijų sovie- 
tizavimas” (12psl.).

1939-1941 m. SSSR už
grobtų teritorijų sovietizavimas 
buvo vykdomas remiantis dau
gybe VKP (b) CK Politbiuro 
nutarimų. Straipsniui panaudoti 
ypatingi dokumentai - Politbiu
ro protokolai. Politbiuro nutari
mais užgrobtose teritorijose bu
vo stengiamasi sugriauti buvu
sią valstybinę, ekonominę, na
cionalinę ir kultūrinę sanklodą 
bei tradicijas ir įdiegti ten “so
cializmo sistemą”.

2. Kartis Kangeris, Baltijos 
vokiečių “repatriacija ” po pakto 
pasirašymo: nauja nacių demo- 
grajinė politika ar iš anksto su
kurtų planų (gyvendinimas (7 
psl.).

Lietuvos skaitytojui straips
nis nėra įdomus, nes jame nag
rinėjamas Estijos ir Latvijos vo
kiečių “repatriacijos” istorinės 
priežastys. Iš straipsnio medžia
gos paaiškėjo, kad “repatriaci
jos” procesas nebuvo detaliai 
suplanuotas, o jį nulėmė po An
trojo pasaulinio karo pradžios 
susiklosčiusi politinė situacija.

Lietuvos ir Lenkijos istori
kai skirtingai vertina Armijos 
krajovos ir Lietuvių savisaugos 
batalionų bei saugumo policijos 
veiksmus Antrojo pasaulinio 
karo metais. 1999 m. gruodžio 3 
d. Vilniuje buvo surengta tarp
tautinė mokslininkų diskusija 
“Pasipriešinimo judėjimas 1939- 
1945 m. Lietuvių ir lenkų istori
jos pamoka”. Diskusijoje buvo 
perskaityti septyni pranešimai. 
Žurnale išspausdinti du straips
niai minėta tematika.

Vasario 16 diplomatinis priėmimas Venezueloje. Iš kairės: buvęs respublikos prezidentas dr. LUIS HERRE
RA CAMPINS, ambasados patarėjas STASYS SIRUTIS, pirmoji sekretorė HILDA GRIŠKEVIČIENĖ, vys
kupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, UNDA DAMBRAVIENĖ ir ambasadorius dr. VYTAUTAS A. 
DAMBRAVA. Caracas, Karininkų ramovė, 1995.11.16

“Tas vyras aria ir akėja vandenyje”
Apie Lietuvos ambasadorių dr. Vytautą Dambravą, dirbusį P. Amerikoje. Tai ištrauka iš 

V. Valiušaičio parengtos monografijos ambasadoriaus 80-čio proga
1991 m. vėlyvą vasarą Vy

tautą Dambravą aplankė Har- 
lod Olmos, buvęs AP (Associa
ted Press) biuro vedėjas La Paz 
Bolivijoje. “Atėjau pasveikinti 
su atkurta Lietuvos nepriklau
somybe ir atsiprašyti”. “Už ką 
atsiprašyti?”, - nustebęs klausė 
V. Dambrava. “1967-1969 me
tais, kai dirbai Bolivijoje, mes, 
žurnalistai, matydami tavo at
kaklumą Lietuvos laisvės klau
simu, tarpusavyje kartais kalbė
davomės: tas vyras aria ir akėja 
vandenyje. Dabar, prisiminęs 
tąsyk tartus tavo žodžius - “ma
no darbas šaukti, o Dievo - nu
spręsti kada tai turi įvykti” - 
jaučiuosi nejaukiai dėl savo silp
no tikėjimo. Bet nuoširdžiai 
džiaugiuosi ir iš širdies sveikinu, 
kad išsipildė tavo, ne mano pra
našystė”.

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas
1996 m. su oficialiu vizitu viešė
jo Pietų Amerikoje. Vizitą, su
prantama, parengė V. Dambra
va. Lietuvos vadovas tris dienas 
buvo ir Venezuelos prezidento 
Rafael Caldera svečias. Prieš 
išvykstant į Braziliją, Lietuvos 
prezidentui ambasadorius V. 
Dambrava įteikė per tris dienas 
Venezuelos spaudoje pasiro
džiusių daugiau kaip 200 publi
kacijų tomą apie šį vizitą. Prezi
dentą kelionėje lydėjęs užsienio 
reikalų patarėjas Vincas Justas 
Paleckis pastebėjo: “Prezidente, 
tai ką Jūs laikote savo rankose - 
nei praeityje turėjote, nei ateity
je turėsite”. Netrukus po to, 
Caracas apsilankęs Vokietijos 
prezidentas susilaukė tik simbo
linio spaudos dėmesio.

Caracas dirbantis ir koncer
tuojantis rusų pianistas ir kom
pozitorius Igor Lavrov su žmo
na, taip pat pianiste, - nuošir
dūs Lietuvos ambasadoriaus 
draugai. Dirba pagal sutartis 
Venezuelos muzikos akademi
joje, panašiai kaip ir lietuviai 
muzikai (V. Noreika, E. Kania
va, etc.), ambasadoriaus išrū
pintų sutarčių su Venezuelos 

vyriausybe dėka, turėjo progos 
padirbėti ir pakoncertuoti Ca
racas. Lietuvio diplomato asme
nybė rusų muzikui padarė tokį 
įspūdį, kad atvykęs į priėmimą
1997 m. Vasario 16-osios proga, 
savo palankumo ir pagarbos 
ženklan, įteikė Lietuvos pasiun
tiniui savo parašytą valsą DAM
BRAVA. Jo melodija sukurta iš 
pavardės raidžių - gaidų, pagal 
atitinkamus akordus. Gražus, 
šopeniškas valsas. Sujaudintas 
ir dėkodamas kompozitoriui, V. 
Dambrava pasidomėjo: “Rusi
jos ambasadoriui Jūs tikriausiai

zuelos Užsienio reikalų ministe
rijos “Casa Amarilia” rūmuose 
ambasadoriaus Vytauto A. Dam- 
bravos nuopelnai Lietuvai ir 
Venezuela! buvo įvertinti aukš
čiausiu pastarosios valstybės 
garbės žymeniu “EI Libertador” 
- išlaisvintojo Simono Bolivaro 
“Gran Cordon” pirmos klasės 
ordinu. Šiuo būdu Ordino tary
ba, Venezuelos vyriausybė ir 
Respublikos prezidentas norėjo 
išreikšti didelę pagarbą Lietuvai 
ir jos atstovui, įvertindami ir 
atsidėkodami už jo atliktą ne
paprastą išliekančios vertės dar
bą. Iškilmingą apdovanojimo 
aktą sekė formalūs valstybiniai 
pietūs, kas paprastai yra kelia
ma tik pirmiesiems valstybių 
asmenims.

“Šiuo apdovanojimu yra 
vainikuojamas kelių dešimčių 
metų darbas, kovojant už pa
vergto krašto laisvę, įtvirtinant 
Lietuvos valstybę Venezueloje 
ir pasaulyje”, - iškilmių metu 
kalbėjo užsienio reikalų min. 
Burelli Rivas. Jis pažymėjo, kad 
Lietuvos atstovas savo misiją 
vykdė vedinas skaidraus patrio
tizmo, o svarbiausia - gilaus ti
kėjimo. Ambasadorius dr. Dam
brava atskleidė Lietuvą su visa 
jos didinga istorija.

Min. Burelli didžiuodama
sis sakė esąs pirmasis Venezue
los užsienio reikalų ministeris, 
turėjęs garbės su oficialiu vizitu 
aplankyti Lietuvą, tuo pabrėž
damas šios istorinės valstybės 
svarbą Europai ir pasauliui. Mi
nėjo, buvęs Lietuvos Respubli
kos prezidento apdovanotas 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no ordinu. Prisipažino, jog to 
apdovanojimo jautėsi vertas ne 
dėl atliktų darbų, o tik dėl savo 
meilės Lietuvai. Jis sakė negalė
jęs atsigėrėti ta šalimi ir jos 
žmonėmis. Aplankęs Vilniaus 
universitetą su jo milžiniška di
džios vertės biblioteka, švento
ves ir kitas istorines vietas. Bu
vojęs Trakuose, matęs Lietuvos 
kaimo veidą. Didžiausią įspūdį 
jo gyvenime palikusios Rumšiš
kės. “Tauta, patyrusi tiek nelai
mių, tiek iškentusi, išliko šviesi, 
nuostabi, herojiška ir krikščio
niška”, - sakė ministeris.

Visa tai esą atsispindi Vy
tauto Dambravos asmenybėje. 
“Draugiškai mes jį vadinam 
‘Vytas aeternus’ - amžinasis 
Vytautas. Dėl jame ‘amžinai’ 
liepsnojančios tėvynės meilės, 
besiskleidžiančios dideliais ir 
drąsiais darbais. Jį pažįstame 
kaip pasižymėjusį žurnalistą, in
telektualą, diplomatą, bet virš 
visko - kaip lietuvį, be perstojo

protokolinių motyvų, bet ir dėl 
jo atliktų nepaprastų darbų”.

Ministeris pabrėžė, kad 
vien savo diplomatinės veiklos 
metu ambasadorius V. Dam
brava neprilygstamu greičiu, 
stulbinančiu našumu siūlė ir de
rino eilę svarbių sutarčių tarp 
Lietuvos ir Venezuelos, vykdė 
daugelį projektų ir programų, o 
ambasada gyvuojanti vos septy- 
neri metai. “Jo asmenybės ir jo 
energijos dėka Lietuvos amba
sada yra pati darbščiausia, pir
maujanti tarp Venezueloje akre
dituotų valstybių. Šis ambasado
rius, kaip niekas kitas, sugebėjo 
iškelti mažą, bet didingą Lietu
vos valstybę, drauge parodyda
mas ir savo sielos didingumą”.

Priėmęs apdovanojimą, am
basadorius Vytautas Dambrava 
savo žodyje lietuvių laisvės troš
kimą sulygino su Venezuelos 
didvyrio ir išlaisvintojo Simono 
Bolivaro dvasia. Jis didžiavosi 
savo tėvynės istorija, reiškė dė
kingumą Venezuela! už Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
pastangų rėmimą, iškėlė ir pa
ties ministerio Burelli Rivas 
įnašą ginant Lietuvos laisvės by
lą. Lietuvos ambasadorius nu
rodė, kad socialinės komunika
cijos srityje Venezuelos jam 
suteiktoji pagalba išeivijos lietu
vių istorijoje neturi palyginimo. 
Pasidžiaugė aukščiausiu - vy
riausybių - lygiu įsteigtąja “Si
mono Bolivaro lietuvių-vene- 
zueliečių draugystės” sąjunga. 
Pagaliau prisiminė savo žmonos 
Undos Apolonijos Venezueloje 
atliktą tylų, bet efektyvų šalpos 
darbą, vadovaujant diplomatų 
žmonų grupei, kuri rūpinosi ap
leistais vaikais, paliegusiais se
neliais, vėžio aukomis ir net 
raupsuotaisiais. Žmonai sykį jį 
pakvietus į apleistą ligoninę su 
šimtu raupsuotųjų, jis pirmą 
kartą savo gyvenime palietęs 
juos savo rankomis. “Šiandien 
kiekviena šalis, be išimties, te
bėra reikalinga šalpos ir gailes
tingumo darbų”, - savo atsisvei
kinimo su Venezuela kalboje 
pasakė Vytautas Dambrava.

2000 metų gegužės pabai
goje jam lankantis Vilniuje, 
Užsienio reikalų ministerijoje 
prie jo priėjo aukštas įstaigos 
pareigūnas: “Pone ambasado
riau, Jums išvykus į Madridą, 
dabar tvarkome Amerikos šalių 
archyvą. Pakėlėme Jūsų me
džiagą. Viešpatie, kiek padary
ta! Kiek padaryta...” Su vien V. 
Dambravai būdingu žaismingu
mu, ambasadorius pakėlė anta
kius: “O jūs tik dabar pastebė
jote?”
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Daugialypė šventė Perlojoje
Lietuvos valstybingumo paminėjimo iškilmė

JULIUS AUKŠTAITIS, Vilnius

Lietuvai pagražinti draugija 
gegužės 14 d. paminėti 750- 
ąsias krikščionybės Lietuvoje 
metines, Steigiamojo seimo 80- 
metį, Valstybės atkūrimo de
šimtmetį, artėjančias Karaliaus 
Mindaugo 750-ąsias metines ir 
Kęstučio 700-ąsias gimimo me
tines pakvietė į Perloją visus, 
kuriems brangūs patriotizmo ir 
Tėvynės meilės idealai.

Draugija kartu su Varėnos 
rajono savivaldybe, Krašto ap
saugos ministerija, motorizuo
tos pėstininkų brigados “Geleži
nis vilkas” garbės sargybos 
kuopa ir jos orkestru surengė 
įdomią ir gražią šventę. Ši nedi
delė gyvenvietė pasirinkta neat
sitiktinai. 1918 m. kovose už ne
priklausomybę ir jos įtvirtinimą 
Perloja buvo atsidūrusi tiesiogi
nėje fronto linijoje. Perlojiškio 
Jono Česnulevičiaus suformuo
tas gynybos būrys ir jo žygiai bu
vo didelė rakštis vokiečiams, 
lenkams ir bolševikams. Jonas 
Česnulevičius organizavo ne tik 
gynybą, bet ir vietos savivaldą, 
kuri apėmė dešimt kaimų: Salo-
vartę, Dvarčius, Burokaraistėlę, 
Milioniškę, Kaibučius, Palavysę, 
Paulius, Žiūrus, Trakiškius, 
Mančiagirę. Ši savivalda gavo 
Perlojos respublikos vardą, o J. 
Česnulevičius tapo jos prezi
dentu.

“Šiuose Lietuvos kaimuose 
ir Perlojoje gyvena drąsūs, savo 
kraštą ir Tėvynę mylintys žmo
nės, todėl perlojiškius žino ir 
gerbia visi Lietuvos žmonės. Jų 
pagerbti šiandieną mes ir susi
rinkome”, - kalbėjo Draugijos 
centro valdybos pirm. Juozas 
Dingelis.

Apie Perlojos istoriją - vals-
tybingumo, patriotizmo ir pilie
tiškumo pavyzdį pasakojo Vil-

fokstrotą parašėte?” Sulaukė 
atsakymo: “Aš parašiau tam, 
kuris turi klausą”...

1999 m. sausio 18 d. Vene-

kėlusį Lietuvos vArdą pasaulyje. 
Jis užsibrėžtą tikslą pasiekė. 
Todėl mes jį išskirtinai gerbia
me: ne vien dėl draugiškumo ar

3. Arūnas Bubnys, Lietuvių 
ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 
1942-1945 m.: sąsajos ir statu
mai (4 psl.).

Reziumuojant straipsnio me
džiagą galima pasakyti, kad An
trojo pasaulinio karo metais 
lietuvių ir lenkų pasipriešinimo 
judėjimų skirtumai ir prieštara
vimai buvo stipresni negu pana
šumai ir bendri interesai. Tam 
įtakos turėjo tarpukario Lietu
vos ir Lenkijos santykiai.

4. Sigitas Jegelevičius, Lie
tuvių savivalda ir vokiečių oku
pacinė valdžia: tarp kolabo
ravimo ir rezistencijos (9psl.).

Vertinant lietuvių savival
dos vaidmenį ir jos vietą bei

reikšmę lietuvių antinaciniame 
pasipriešinime, išeities tašku 
reikia laikyti Birželio sukilimą ir 
po jo sekusius padarinius. 1941 
m. birželio 23 d. sukilimas pra
dėtas ne dėl paramos į Rytus 
besiveržiančiam Vermachtui, ne 
dėl meilės naciams ir jų ideolo
gijai, o dėl to, kad būtų atkurta 
krašto nepriklausomybė. Na
ciams išvaikius Laikinąją vy
riausybę, prasidėjo antinacinė 
rezistencija, kuri tęsėsi iki karo 
pabaigos.

Skyrelyje “Iš archyvų” pa
teikti du straipsniai.

1. Stasys Knezys, Kauno 
karo komendantūros Tautinio 
darbo batalionas 1941 m. (47 
psl.). (Nukelta j 4-ią psl.)

niaus Gedimino technikos uni
versiteto prof. Ramutis Šimai
tis, perlojiškis Antanas Volun- 
gėnas, seimo narys Algis Kašėta 
ir kt. Krašto apsaugos ministeris 
Česlovas Stankevičius pasi
džiaugė, kad tvirtėja kariuome
nės ryšiai su visuomene, padė
kojo patriotiniam kraštui už vai
kinus, tarnaujančius kariuome
nėje jau užsitarnavusioje gerą 
vardą kitose šalyse.

Prie DLK Vytauto pamink
lo susirinkę šventės dalyviai įdė
miai klausėsi aktoriaus Tomo 
Vaisietos ir Inesos Pilvelytės 
skaitomas ištraukos iš Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Min
daugas”.

Plojimais perlojiškiai lydėjo 
šaunius “Geležinio vilko” gar
bės sargybos kuopos karius už 
parodytą šventinę programą. T. 
Vaisieta man sakė: “Ot, kad 
šiuos mūsų karius dabar pama
tytų a.a. mano tėvelis! Kiek bū
tų džiaugsmo”!

Buvo padėtos gėlės prie Vy
tauto paminklo ir žuvusiems ko
votojams už Perlojos ir Lietuvos 
laisvę.

Šv. Mišias už žuvusius Per-
lojos ir Lietuvos kovotojus au
kojo mons. Kazimieras Vasi
liauskas ir kun. Arūnas Kazlaus
kas. Monsinjoras, sakydamas 
pamokslą, kvietė kiekvieną pri
sidėti prie valstybingumo įtvirti
nimo, puoselėjant dvasines ver
tybes: tikėjimą, dorovę, darbštu
mą, sąžiningumą, meilę gimta
jam kraštui.

Okupaciniu laikotarpiu į 
Perloją važiavome pažiūrėti di
dingo DLK Vytauto paminklo. 
Kas lankėsi Perlojoje, nepamirš 
paminkle įrašytų vietinio moky
tojo žodžių: “Vytautai Didysis, 
gyvas būsi, kol gyvas nors vienas 
lietuvis”.

šventovė. Paminklui buvo ren
kami akmenys iš vietinių laukų. 
Akmenys privalėjo būti vienos 
spalvos. Paminklą taip sutvirti
no, kad jo nenugriautų čia pat 
už Merkio esantys lenkų oku
pantai. Vytautui kilpą 1946 m. 
buvo užnėrę sovietiniai atėjū
nai, bet neįveikė.

Šventės dalyviai buvo vaiši
nami kareiviškos lauko virtuvės 
patiekalais, kurie visiems pati
ko. Šventė paliko daug gražių 
įspūdžių: ypač berniukams, ku
rie su smalsumu žiūrėjo į gražiai 
apsirengusius karius ir jų gink
lus. Ne tik vaikai, bet ir gyven
tojai pamatė, kokius turime sa
vo krašto gynėjus.

Dar yra žmonių, kurie pa
mena, kaip buvo statomas pa
minklas ir mūrinė Perlojos

Perlojoje prie paminklo DLK Vytautui kalba Varėnos raj. meras Vidas 
Mikalauskas. Iš kairės: mons. K. Vasiliauskas, krašto apsaugos min. Č. 
Stankevičius su žmona, seimo narys A. Kašėta, vyr. kariuomenės vadas 
brigados generolas J. Kronkaitis su žmona, A. Volungėnas, Aplinkos 
vicemin. I. Lazdinis Nuotr. V. Ylevičiaus

Motorizuotos pėstininkų brigados “Geležinis vilkas” garbės sargybos kuopa prie paminklo žuvusiems už 
Perlojos ir Lietuvos laisvę Nuotr. V. Ylevičiaus
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STEBĖJIMO CENTRAS

Birželio 6 d. įvyko oficialus 
Regioninio oro erdvės stebėjimo 
ir koordinavimo centro Karmėla
voje, prie Kauno, atidarymas. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos bei Norvegijos gyny
bos ministerial, JAV gynybos de
partamento atstovai, kiti aukšti 
karininkai ir pareigūnai. Centras 
įsteigtas pagal bendrą Baltijos 
kraštų oro erdvės kontrolės 
BALTNET projektą, kuriam pir
mininkauja Norvegija. Į centrą 
perduodama informacija iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos apie padėtį 
oro erdvėje ir kuriamas bendras 
visos Baltijos šalių srities vaizdas. 
JAV skyrė centrų įsteigimui 10 
mln. JAV dolerių, o Lietuvai - 
apie 4 mln. dolerių.

NUTRAUKTA PARAMĄ
JAV Tarptautinės plėtros 

agentūra “USAID” uždaro savo 
atstovybę Vilniuje, skelbia BNS/ 
LGTIC. Ji per 8 veiklos metus 
Lietuvoje suteikė beveik 90 mln. 
dolerių paramą. Lietuvai pada
rius pažangą plėtojant ūkį ir de
mokratiją bei nustačius, jog pa
žanga bus tęsiama, nutarta para
mą nutraukti.'USAID" Lietuvoje 
teikė dėmesį keturioms sritims - 
iždo reformai, pastovios finansi
nės aplinkos kūrimui, demokrati
jos stiprinimui ir energetikos stra
tegijai bei saugai. Ji taip pat rėmė 
verslo įmonių plėtrą ir sritinį 
bendradarbiavimą aplinkosaugos 
klausimais. JAV vyriausybė ir to
liau teiks finansinę paramą įvai
riose srityse.

DALYVAVO MOKYMUOSE
Lietuvos karinių pajėgų 

(KJP) laivai birželio pradžioje da
lyvavo keliuose tarptautiniuose 
mokymuose, praneša BNS/ 
LGTIC. Fregata “Žemaitis” iš
plaukė į Daniją dalyvauti moky
muose “Cooperative Banners- 
2000”, kur jau buvo išvykęs aprū
pinimo laivas “Vėtra”. Mokymų 
aptarimas ir pasiruošimas įvyko 
gegužės 27 d. Fredrikshavene. 
Patys mokymai vyko jūroje prie 
sąsiaurio tarp Danijos ir Norvegi
jos, baigėsi birželio 8 d. KJP fre
gata “Aukštaitis” dalyvavo JAV 
rengiamuose tarptautiniuose mo
kymuose “Baltops-2000” Baltijos 
jūroje.

PERTVARKYS PROKURATŪRAS
Generalinio prokuroro Kazio 

Pėdnyčios įsakymu, pertvarko
mos Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
Panevėžio miestų apylinkių pro
kuratūros, rašo BNS/LGTIC. 
Pertvarkoma jų vidinė sąranga, 
įsteigti Baudžiamojo persekioji
mo, Valstybinio kaltinimo, Tar
dymo ir kai kurie kiti skyriai. Pa
reigūnų skaičius paskirstomas 
nuosekliau siekiant, kad jų darbas

Į vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

DCZMIfrA FOUR SEASONSIVZ/KInk. REALTY LIMITED
Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

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

Angelę Salvaitytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: salvaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com 

rAIKYS
BALTIC EXPEDITING

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informacijos prašom skambinti

Genei Kairienei (905) 643-3334
PRIIMU SIUNTINIUS ANTRADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS

Petras Šturmas (Toronto raj.) (905) 271-8781
Algis Trumplckas (Vasagos raj.) (705) 429-2156 
Bernardas Mačys (905) 632-4558

būtų tolygesnis ir efektyvesnis. 
Pagal naują tvarką jau nuo metų 
pradžios dirba Klaipėdos miesto 
prokuratūra.

PABĖGĖLIŲ ĮSTATYMAS

Naujo Lietuvos įstatymo dėl 
pabėgėlių statuso priėmimas gali 
turėti neigiamos įtakos Lietuvos 
pasiektai pažangai prieglobsčio 
srityje bei tapti rimta kliūtimi jai 
stojant į Europos sąjungą, pasak 
JT Vyriausiojo pabėgėlių įgalioti
nio atstovybės. Kaip praneša 
BNS/LGTIC, atstovybės praneši
me teigiama, jog seimas priėmė šį 
įstatymą neatsižvelgęs į tarptauti
nių organizacijų pastabas, kad kai 
kurios įstatymo nuostatos neati
tinka tarptautinių dokumentų bei 
ES esminių reikalavimų prie
globsčio srityje. Atstovybė pareiš
kė viltį, jog nuostatų neatitikimai 
Ženevos konvencijai ir ES reika
lavimams bus artimiausiu metu 
pašalinti.

AKCIJŲ PLATINIMAS
BNS/LGTIC skelbia, kad ge

gužės 29 d. prasidėjo viešas di
džiausios Baltijos valstybėse tele
komunikacijų bendrovės “Lietu
vos telekomas” akcijų platinimas. 
Tai pirmas kartas, kada viešai 
parduodamas toks didelis (35%) 
akcijų paketas. Lietuvoje, Rygoje, 
Taline ir Londone investuotojai 
galėjo teikti pirkimo paraiškas, 
pervedant į sąskaitas po 3.8 lito 
už vieną akciją arba 9.5 JAV do
lerio už 10-ties akcijų “Tarptauti
nį depozitoriumo sertifikatą”.

TRANZITO KONFERENCIJA
Birželio 6 ir 7 d.d. Vilniuje ir 

Klaipėdoje (atitinkamai) įvyko 
tarptautinė ekonominė konferen
cija “Tranzito ir transkontinenti
nių ūkinių ryšių plėtros proble
mos ekonominių santykių globali
zacijos procese”. Konferenciją 
rengė Tarptautinis pramonininkų 
ir verslininkų kongresas, Lietuvos 
pramonininkų konfederacija bei 
Lietuvos jaunųjų verslininkų są
junga. Joje buvo aptarti Lietuvos 
tranzito reikalai ir tranzito komp
lekso plėtra, jūrų uosto proble
mos, pristatyti tarptautiniai kraš
to oro uostai, transporto sistema. 
Konferencijos kėlimasis į Klaipė
dą buvo svarbi reklama miestui, 
pristatant jo galimybes ir pabrė
žiant transkontinentinius ryšius.

TVARKYS TARNYBAS
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

vyriausybės nutarimu, valstybės 
tarnautojų pareigos bus aprašy
tos, įvertintos ir suskirstytos į ka
tegorijas, siekiant sunorminti jų 
darbo apmokėjimą. Bus sudaryti 
įstaigų pareigybių sąrašai, jas 
skirstant į dvi grupes - viešojo ad
ministravimo ir paslaugų. Pirmo
je grupėje bus viešojo administra
vimo įstaigų vadovai, politinio pa
sitikėjimo valstybės tarnautojai ir 
karjeros tarnautojai. Viešųjų pa
slaugų grupėn pateks tų įstaigų 
vadovai, viešųjų paslaugų valsty
bės tarnautojai, atliekantys ūki
nes ar technines pareigas. Visos 
valdininkų pareigybės bus su
skirstytos į A, B, C ir D lygius pa
gal profesinį pasiruošimą. Tar
nautojai taip pat skirstomi į vieną 
iš 30 kategorijų. Kiekvienai parei
gybei bus surašomas jos darbą 
apibūdinantis dokumentas. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į 

LIETUVĄ ir LENKIJĄ
$1.99 už kilogramą + 

$20 už pristatymą 
SKAMBINTI 

905 545-8868 - 
Asta arba Beatas Brasai 

Siuntiniai paimami iš namų 
nemokamai. Perduodame pinigus. 
Adresas: 23 Springer Ave., 

Hamilton, Ont. L8M 2W7

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334

Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos užbaigimo iškilmėse prezidiumas su abiturientais. Prieky iš 
kairės: baigusios OAC (XIII sk.) Audra Čerškutė, Kristina Dziemionaitė ir Aistė Mickutė. Antroj eilėj: KLB pirm. 
Alg. Vaičiūnas, pensininkų klubo pirm. Petras Šidlauskas, Hamiltono apylinkės valdybos atstovas M. Gudinskas, 
“Talkos” valdybos pirm. Jonas Stankus ir Aušros Vartų parapijos klebonas kun. J. Liauba, OFM

1999-2000 m. Vysk. Valančiaus mokyklos lit. kursų mokiniai: OAC - 
Aistė Mickutė, Kristina Dziemionaitė, Audra Čerškutė; 11 - Romas 
Keliačius, Renata Valaitytė; 9 - Gabrielė Nekrašaitėj mokyt. Vida 
Stanevičienė, ved. Rūta Kamaitytė

Hamilton, Ontario
VYSK M. VALANČIAUS MO

KYKLA birželio 11, sekmadienį, 
baigdama mokslo metus paminėjo 
ir savo veiklos auksinę sukaktį. Iš
kilmė prasidėjo pamaldomis AV 
šventovėje, kur mokyklos mokiniai 
atnešė Mišių aukas, skaitė maldas 
ir giedojo jų chorelis. Klebonas 
kun. J. Liauba, OFM, ta proga pa
sakė reikšmingą pamokslą.

Po pamaldų į Jaunimo centrą 
suėjo buvę ir dabar dirbantys mo
kytojai, mokiniai, kviesti svečiai ir 
prijaučiantys. Salė buvo pilna iškil
mių dalyvių. Pirmojoj minėjimo da
ly buvo pagerbti visi savo skyrius 
baigusieji mokiniai, o VlII-tą ir 
XIII-tą baigusiems įteikti mokyklos 
baigimo pažymėjimai. Aštuntą sky
rių baigė: Stefanija Eriksonaitė, 
Krista Valaitytė ir Lina Tirilytė, o 
tryliktą - Audra Čerškutė, Kristina 
Dziemionaitė ir Aistė Mickutė. Vi
si mokyklą baigusieji turėjo pasira
šę įdomias atsisveikinimo kalbas.

Antroj programos daly pasiro
dė buvę mokyklos vedėjai. Nebe
turint pirmojo mokyklos vedėjo a.a.
J. Mikšio, dabar jie taip išsirikiavo:
K. Mileris, V. Stanevičienė, R. 
Bakšytė-Pruden, O Stanevičiūtė ir 
R. Kamaitytė. Visi papasakojo apie 
laikus, kai mokyklai vadovavo. K. 
Mileris priminė, kad visi dabarti
niai lietuvių organizacijų pirminin
kai bei vadovai yra buvę šios šešta
dieninės mokyklos auklėtiniai. V. 
Stanevičienė papasakojo, kaip ji su 
kitais tautinių mokyklų vadovais iš
kovojo ir mūsų mokyklai miesto 
mokslo tarybos pripažinimą, kad 
gimnazistai gautų įskaitas, o moky-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda'1
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GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

tojai atlyginimus. Turėjo daug ko 
įdomaus papasakoti ir kiti buvę ve
dėjai. Viena pirmųjų mokytojų, A. 
Grajauskaitė-Mikšienė, uždegė žva
kes mokyklos įsteigėjo prel. J. Ta- 
darausko ir pirmojo vedėjo J. Mik
šio atminimui pagerbti.

Sukaktuvininkę mokyklą svei
kino KLB krašto v-bos pirm. A. 
Vaičiūnas, apdovanojęs medaliais 
mokyt. O. Stanevičiūtę ir vedėją R. 
Kamaitytę. Sveikino ir “Talkos” 
kredito kooperatyvo valdybos pirm.
J. Stankus, KLB Hamiltono apylin
kės vicepirm. M. Gudinskas, “Vai
ko tėviškės namai” atstovė G. 
Montvilienė, kuri mokyklai įteikė ir 
vokelį. Visi linkėjo, kad sulauktas 
50-metis visus paskatintų bei pa
drąsintų ir toliau su tuo pačiu pasi
šventimu tęsti šios Hamiltono lietu
viškos tvirtovės reikšmingąjį darbą. 
Oficilioji dalis baigta Tautos him
nu. Tada į salę buvo įvežtas 50 me
tų skaičiumi papuoštas tortas, kurio 
galėjo visi paragauti. Programos 
protarpiais ekrane buvo rodomos 
R. Valaitienės paruoštos įdomios 
skaidrės iš mokyklos gyvenimo. 
Taip pat buvo pardavinėjama ir 
mokyklos vaizdajuostė. K.M.

A.a. Elenai Stanevičienei mi
rus, reikšdami užuojautą dukrai, 
sūnums, vaikaičiams ir giminėms 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $20 - S. Aleksa, A. Deksnienė, 
E. K. Gudinskai, M. Z. Kalvaičiai, 
E. A. Liaukai, A. Volungienė, A.
K. Žilvyčiai, P. Žulys; $15 - A. V. 
Remesat; $10 - G. Agurkienė, A. 
Mačiulaitienė, M. Šiulienė; $5 - F. 
M. Gudinskai.

A.a. Janinos Grabošienės at
minimui, reikšdami užuojautą duk
rai, sūnums ir jų šeimoms “Pa
galbai Lietuvos vaikams” aukojo: 
$25 A. J. Vilimai.

Nuoširdžiai dėkojame aukoju
siems. Reiškiame užuojautą liūde
syje likusiems - PLV komitetas

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877

Viktoras Remesat,
BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

| Varžybos...
(Atkelta iš 2-ro psi.) 

priklausomas buvusias sovietų 
respublikas centrinėje Azijoje.

Aštuoni šimtai rusų žvalgy
bos kariškių Kuboje tebeseka 
elektroninę komunikaciją ryti
nėje Jungtinių Valstijų dalyje ir 
Kanadoje. Maskva atgaivino 
strateginę santarvę su Indija, 
parūpindama jai tolimo skry
džio “TU-22” bombonešių, nai
kintuvų, raketų, povandeninių 
laivų ir modernios karinės tech
nologijos. Rusijos ginklai taip 
pat vėl teikiami marksistiniam 
Angolos režimui ir Kinijai, 
įskaitant laivus naikintojus, ku
rie dabar yra aprūpinti “SSN- 
22” raketomis, galinčiomis nu
skandinti Amerikos lėktuvne
šius. Apmirusi Rusijos karinė 
pramonė atgyja.

Pateikęs šiuos faktus, Ota
vos dienraščio bendradarbis 
Margolis pastebi, kad Rusija po 
politinės atminties netekties de
šimtmečio vėl tampa tikra Ru
sija. Kremlius mankština savo 
jėgas ir siekia vėl apsaugoti savo 
tradicinius strateginius intere
sus, bet tai daro atsargiai, nes 
Rusijai tebereikia Vakarų pa
galbos atstatyti savo sugriuvusią 
ekonomiją.

Mes dar ne visai esame su
grįžę prie šaltojo karo, pažymi 
Margolis, bet yra aišku, kad Ru
sijos istorinės varžybos su Vaka
rais yra atsinaujinusios. Vakarų 
vadovai tikrai nenori šio užrašo 
ant Kremliaus sienų matyti.

Nauji klausimai...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Straipsnis kapitalinis, jame 
pateikiama visuomenei nežino
ma informacija. Išvadose rašo
ma, kad Tautinio darbo apsau
gos (TDA) batalionas buvo 
vienintelis lietuviškas dalinys, 
suformuotas Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje ir veikęs iki karo 
pabaigos. Formuojant batalioną 
tikėtasi, kas jis taps atkuriamos 
Lietuvos kariuomenės užuo
mazga. Deja, vokiečiai jį tuoj 
pat panaudojo savo tikslams, 
batalionas buvo priverstas daly
vauti vokiečių organizuotose 
žudynėse.

2. Ona Lukauskienė-Poš- 
kienė ir Algirdas Statkevičius, 
Lietuvos grupės Helsinkio pasita
rimo baigiamojo akto nutari
mams remti dokumentas nr. 17 
(5 psl.). Žurnale pateiktas doku
mento tekstas.

Skyrelyje “Krašto laisvės 
kovos, atmintinos vietos” pa
teikti du straipsniai.

1. Nijolė Žemaitienė, Parti
zaninis pasipriešinimas antrajai 
sovietinei okupacijai Pandėlio 
apylinkėse (24 psl.).

Straipsnis nauja vertinga 
medžiaga papildo gana gausią 
literatūrą apie laisvės kovas 
Lietuvoje antrosios bolševikinės 
okupacijos metais.

2. Vytenis Almonaitis, Lietu
vos laisvės kovų paminklai. Tau
ragės kraštas (13psl.).

Striapsnyje išsamiai aprašyti 
laisvės kovų paminklai žuvu- 
siems Tėvynės gynėjams Taura
gės krašte, pateiktas jų disloka
cijos žemėlapis.

Kronikoje pateikta infor
macija apie LGGRTC pareng
tos programos “Atsiminimų 
apie tremties ir kalinimo vietas, 
laisvės kovų dalyvius rinkimo 
1999-2000 metais” vykdymą 
1999 metais.

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

“TŽ” leidėjai

JA Valstybės
Lietuvių klube, St. Petersbur- 

ge, FL, veikia įvairūs padaliniai: 
choras, dainos bei dailiojo žodžio 
vienetai, tautinių šokių grupė, kul
tūros būrelis, biblioteka. Neseniai 
įsisteigė jaunų šeimų ir pavienių 
tautiečių grupė “Labas”. Ją sudaro 
30 - 40 asmenų, susirenkančių į klu
bo patalpas paskutinį mėnesio 
penktadienį. Į šiuos susitikimus 
taip pat atvyksta jaunų šeimų iš 
Sarasotos, Naples, Orlando, Tam
pos ir kitų vietovių. Neseniai ši 
grupė surengė nuotaikingą geguži
nę Fort De Soto parke. “Labas” 
veiklą koordinuoja klubo direkto
rius A. Kovera. Visa jaunesnioji 
karta kviečiama jungtis į šios lietu
viškos veiklos židinį.

Šaulių kuopa St. Petersburge, 
pasivadinusi Romo Kalantos vardu, 
gegužės 21 d. surengė šio Lietuvos 
jaunuolio, susideginusio Kaune 
prieš 28-rius metus dėl Lietuvos 
laisvės, minėjimą. Jis pradėtas pa
maldomis Šv. Vardo šventovėje. 
Giedojo choras “Aidas”. Po pamal
dų minėjimas buvo tęsiamas Lietu
vių klubo patalpose. Šaulių kuopos 
vadas A. Gudonis paryškino Romo 
Kalantos susideginimo aplinkybes, 
kartu pakviesdamas visus dalyvius 
tylos minute pagerbti žuvusius už 
savo krašto laisvę. A. Jonaitis pla
čiai kalbėjo apie to laiko nuotaikas 
Lietuvoje ir Romo Kalantos pasi
rinkimą mirti. Paskaita buvo išklau
syta su dideliu dėmesiu (“Lietuvių 
žinios”, 288 nr.).

Brazilija
Rio de Janeiro lietuviai Lietu

vos nepriklausomybės atstatymo 
dešimtmetį minėjo kovo 12 d. neto
li Brazilijos istorinės Petropolio 
vietovės, Otto ir Aušros Šimkevičių 
erdvioje sodyboje. Pastarieji yra pa
sižymėję lietuviškos veiklos rėmė
jai. Šventę atšvęsti pagalbon atvyko 
Sao Paulo Šv. Juozapo bendruome
nės choras ir tautinių šokių grupė 
“Nemunas”. Mišias atnašavo kun. 
P. Rukšys, lietuviškas giesmes gie
dojo choras. Po pamaldų choristai 
padainavo keletą lietuviškų dainų, 
o šokių grupė “Nemunas” pašoko 
tautinių šokių. Visi dalyviai šeimi
ninkų O. ir A. Šimkevičių buvo pa
vaišinti. (“Mūsų Lietuva” 2000 m. 4 
nr.).

Australija
Geelongo Lietuvių sąjungos 

klubo metinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 16 d. Susikaupimo 
minute prisiminti praėjusiais me
tais mirę penki klubo nariai. Klubo 
valdybos pirm. J. Gailius savo pra
nešimu apgailestavo, kad senosios 
kartos gretos retėja, daugelis yra 
atsidūrę slaugos namuose, bet kar
tu ir pasidžiaugė, kad į klubą įstojo 
du nauji nariai - Rūta Steponavi- 
čiūtė-Cusack ir jos vyras Tony. 
Lietuviškai veiklai buvo išleista 
2,250 dolerių. V. Mačiulis aptarė 
iždo reikalus. Perskaitytas revizijos 
aktas pasirašytas V. Bindoko ir G. 
Valaitienės. Valdyba pasiliko tos 
pačios sudėties, išskyrus, kad mirusį 
narį V. Šalaviejų pakeitė Rūta 
Cusack. Klubo valdybą kitai kaden
cijai sudaro: pirm. J. Gailius, vice
pirm. Rūta Cusack, sekr. Birutė 
Liebich, ižd. V. Mačiulis, narė mo
terų reikalams - I. Gailiuvienė. 
(“Mūsų pastogė” 2000 m. 18 nr.).

Belgija
Lietuvos misija prie ŠAS 

(NATO) ir Europos sąjungos Briu
selyje kovo 10 d. SAS būstinės Luns 
Theatre salėje minėjo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo dešimt

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT If X” LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

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. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.... ... 2.50% Asmenines nuo............ 7.80%
santaupas............................ ... 2.75% neklln. turto 1 m............8.05%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ ...4.10% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius..............
1 m term indėlius..............

... 4.25%

... 5.25%
apmokėjimai.

2 m. term. Indėlius.............. ...5.55% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius.............. .... 5.85% apdraustos TALKOS
4 m. term, indėlius.............. .... 6.05% atsargos kapitalu
5 m. term, indėlius.............. ... 6.30%
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)............................. ....2.50% valdžios iki $100,000.00
1 m. Ind................................. .... 5.25% sumos draudimu
2 m. Ind................................. .... 5.55%
3 m. ind................................. .... 5.85%
4 m. Ind................................. ....6.05%
5 m. ind................................. .... 6.30%

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

INTERAC KORTELĖ

metį. Minėjime dalyvavo apie 200 
tautiečių, atvykusių iš Vokietijos, 
Olandijos, Liuksemburgo, taipgi 
Belgijos. Jį pradėjo įvadiniu žodžiu 
Lietuvos ambasadorius prie ŠAS 
(NATO) ir Europos sąjungos L. 
Linkevičius, pasveikindamas šven
tės dalyvius ir nušviesdamas minėji
mo prasmę. Trumpas kalbas pasa
kė: Belgijos LB pirm. Stasė Baltus, 
Vokietijos LB pirm. A. Šiugždinis, 
Olandijos LB garbės pirm. Mirga 
Van Spanje-Augustaitytė, organi
zacijos “Lietuva-Liuksemburgas” 
pirm. N. Parulis, ambasadorius bei 
Lietuvos misijos prie Europos są
jungos vadovas R. Kalonaitis. Savo 
prisiminimais apie Kovo 11-tąją da
lijosi Kovo 11-tosios akto signata
ras - Lietuvos laikinasis reikalų 
patikėtinis Belgijoje, Olandijoje, 
Liuksemburge V. Jarmolenka. Pas
tarasis Belgijos LB pirm. Stasei 
Baltus įteikė Lietuvos prezidento 
V. Adamkaus apdovanojimą - 
LDK Gedimino ordino III laipsnio 
medalį. Lietuvos misija visus šven
tės dalyvius vaišino užkandžiais bei 
gėrimais. Visų nuotaiką kėlė instru
mentinio folkloro grupė “Vydraga” 
iš Lietuvos, vadovaujama A Klovos 
(“Pasaulio lietuvis” 2000 m. 5 nr.).

Gudija
Pelesoj* krašto lietuvius ištiko 

nelaimė. Keldamasis valtele per 
Ditvos upę, nuskendo Paditvio 
kaimo veiklus lietuvis a.a. Julijonas 
Kamenčius, kaip rašoma Gudijos 
lietuvių laikraštyje “Lietuvos go
dos” 2000 m. 3-4 nr. Velionis gimė 
1939 m. balandžio 1 d. Paditvio 
kaime, Pelesos parapijoje. “Mano 
tėveliai buvo lietuviai”, - dažnai 
sakydavo Julijonas, džiaugdamasis, 
kad ir jo šeima yra persiėmusi 
lietuviška dvasia, Dievo meile. Pa
ditvio kaimo žmonėms tekdavo į 
Pelesos šventovę keliauti 10 kilo
metrų. Sovietmečiu Kamenčių na
muose buvo įrengtas altorius, išli
kęs iki dabar. Du kartus per metus 
- pavasarį ir rudenį - atvyksta 
kunigai iš Druskininkų, Valkininkų 
ar Butrimonių aukoti Mišių. Tada 
susirinka kelių kaimų lietuviai. Per 
pamaldas giedamos lietuviškos 
giesmės. Kamenčiai pasistatė naują 
namą, o senasis liko šventove. Sį 
namą daug svečių aplanko iš Gu
dijos ir Lietuvos. Velionis buvo 
nuoširdus Pelesos lietuvių mokyk
los rėmėjas. Dalyvaudavo visose 
lietuvių rengiamose šventėse.

Rusija
Maskvos lietuvių Jaunimo są

junga paskutinį š.m. balandžio 
savaitgalį Jurgio Baltrušaičio na
muose surengė seminarą “Lietuvos 
įvaizdis išeivijoje”. Svarstyta, kaip 
svetimoje kultūroje, mišriose šei
mose išsaugoti lietuvybę. Apgailes
tauta, kad daug Rusijoje gyvenan
čių lietuvių menkai domisi Maskvos 
lietuvių jaunimo sąjungos veikla. 
Taipgi nusiskųsta, kad apsipranta
ma su asimiliuojančia aplinkuma ir 
manoma, kad taip gyventi yra pa
prasčiau. Taip pat buvo seminare 
pabrėžiama, kad lietuvybę Rusijoje 
stipriai palaiko Lietuvos institucijų 
pagalba, Lietuvos ambasados veilda 
Maskvoje, vidurinė mokykla, kurio
je mokoma lietuvių kalba ir kultū
ra, asmeniniai ryšiai su giminėmis 
Lietuvoje. Mišriose šeimose, kur 
motina yra lietuvė, o tėvas rusas, 
vaikai dar moka lietuvių kalbą. 
Jurgio Baltrušaičio namų kurato
riaus bei Lietuvos ambasados 
patarėjo J. Budraičio teigimu, Lie
tuvos įvaizdį užsienyje formuoja ne 
tik politikai, kultūros veikėjai, bet 
ir kiekvienas tautietis gyvenantis ar 
viešintis kitame krašte. j. Andr.

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
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Lietuvis kunigas 
amerikiečių tarnyboje 
Prelatas Antanas Bertašius, besidarbuojantis 

įvairiose amerikiečių parapijose

Lietuviai ateiviai Kanadoje

ANATOLIJUS KAIRYS. 
Čikaga

Prel. Antanas Bertašius gi
mė 1911 m. gegužės 5 d. Lietu
voje. Arkiv. J. Skvireckas įšven
tino jį kunigu 1937 m. gegužės 
22 d. Kauno arkivyskupijai. 
Kun. Antanas netrukus buvo 
paskirtas Šv. Jurgio parapijos 
vikaru Šiauliuose, vėliau kapu
cinų koplyčios rektoriumi ten 
pat. 1942 m., man direktoriau
jant Šiaulių suaugusių gimnazi
joje, kun. Antanas buvo šios 
gimnazijos kapelionas. Nuo to 
laiko aš palaikiau ryšius su juo, 
nusiųsdamas jam savo knygų. 
Atostogų metu, kai kun. Anta
nas atvažiuodavo į Čikagą, aš vi
suomet aplankydavau jį.

1944 m., komunistams antrą 
kartą besiveržiant į Lietuvą, 
kun. Jono Borevičiaus, SJ, gru
pei vadovaujant, rugpjūčio mėn., 
kun. Antanas pasitraukė į Vo
kietiją.

Iki karo pabaigos, Vokieti
joje, kaime prie Baden-Baden 
miesto, kun. Antanas patarnavo 
seselėms vienuolėms. Po karo 
kapelionavo Schwaebish-Gmu- 
endo lietuvių gimnazijoje. 1948 
m. gavo iš savo giminaičių Sta
siūnų kvietimą atvyktį į Čikagą. 
Po metų pereinamojoje sto
vykloje Bremene atvyko į JAV.

Kurį laiką svečiavosi Čika
goje. Greit gavo pasiūlymą iš 
Peorijos vyskupo ordinaro dirb
ti vikaru jo vyskupijoje, Illinois 
valstybėje. Pasiūlymą priėmė ir 
toje vyskupijoje išdirbo 5 metus. 
1955 m. jo gimnaičiai persikėlė 

AtA 
BRONIUI BAGDONUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame sūnus, dukterį ir vaikaičius -

KLB Oakvillės apylinkė

Jusli asmeninis mobiliojo 
telefono numeris Lietuvoje

• Plačiausias mobiliojo CSM ryšio tinklas Lietuvoje.
• Pigūs pokalbiai M tarifai nuo Of3O Lt už minutę!

• 3 mokėjimo planai . pasirinkite sau patogiausią ir 

keiskite, kai panorėsite!

Paslauaos EXTRA oakuociu ir mokėjimo kortelių ieškokite Vilniaus oro uosto spaudos kioske, 
Uetuvos sna^ kioskuose, pašto skyriuose, banko „Snoras" taupomuosiuose skynuose, degalinėse, 
Lietuvos taupomojo banko filialuose bei visose prekybos vietose, pažymėtose specialiu lipduku.

Informacija tel. (370-2) 23 29 29

gyventi į Phoenix, Arizoną. Ten 
nuvyko ir kun. Antanas, kur, sa
vo giminaičių užtarimu, dvejus 
metus vikaravo Šv. Grigaliaus 
parapijoje kaip laisvai klebono 
samdomas kunigas. Gyvenda
mas Phoenix susipažino su lie
tuviais kunigais, tada dirbusiais 
EI Paso vyskupijoje; 1957 m. va
sarą, su kun. St. Aleksiejaus pa
galba, nuvyko į EI Paso vyskupi
jos kuriją, kuri jam davė visas 
kunigiškas teises ir pažadėjo 
rasti laisvą vietą. Taip prasidėjo 
jo darbas EI Paso vyskupijoje.

1957 m. kun. Antanas dirbo 
Kingstono-Hillsboro parapijėlė
je, New Mexico. 1959 m. persi
kėlė į Šv. Juozapo parapiją Fort 
Davis, Texas. Čia 1962 m. kun. 
Antanas atšventė savo kunigys
tės sidabrinį jubiliejų. Vėliau 
prie šios parapijos buvo prijung
ta, 58 mylios nuo Fort Davis 
esanti Alpines misija Maratho- 
ne, Texas. Taip pat 12 su viršum 
metų kun. Antanas dirbo šioje 
EI Paso vyskupijos galulaukėje, 
savo vyskupo ordinaro globo
jamas.

1972 m. San Elizaro, Texas, 
Šv. Elizarijo parapija buvo lais
va, ir vysk. S. M. Metzger pasky
rė kun. Antaną šios parapijos 
klebonu. Kun. Antanas norėjo 
dirbti prie didesnio miesto ir 
apsidžiaugė gavęs šią parapiją, 
kuri beveik ribojosi su EI Paso 
miestu ir Meksikos respublika. 
Vienerius metus kun. Antanui 
čia padirbėjus, San Elizar mies
telyje, netoli parapijos švento
vės, buvo pastatytas labai gražus

Dalis dvasiškių, kurie su arkivyskupu P. Marcinkum koncelebravo 
Mišias Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje per Mirusių atminimo dieną

Nuotr. Ed. Šulaičio

teatras, kuris subankrotavo, ir 
kun. Antano pastangomis perė
jo parapijos žinion.

Dirbdamas Šv. Elizarijo pa
rapijoje, po 14 metų darbo EI 
Paso vyskupijoje, kun. Antanas 
pirmą kartą pradėjo gauti vys
kupo nustatytą mėnesinę algą - 
$90. Vėliau, 1975 m., vyskupijo
je kunigo alga buvo padidinta 
iki $250.

Sulaukęs 75 m. amžiaus, 
vysk. S. M. Metzger pasitraukė į 
pensiją. Naujas EI Paso vykupas 
ordinaras P. F. Flores paskyrė 
jauną kunigą Šv. Elizarijaus pa
rapijai, tad 1982 m. kun. Anta
nas turėjo pasitraukti į pensiją. 
Tačiau jis 1984 m. rado laisvą 
klebono vietą Paterson, N.J., ir 
ten pradėjo darbą lietuvių para
pijoje. Ten kun. Antanas at
šventė savo auksinį kunigystės 
jubiliejų.

EI Paso vyskupija buvo įs
teigta 1914 m. Ji yra 69,000 kv. 
mylių dydžio. Tokiai parapijai 
reikia daug kunigų. Po II Pasau
linio karo čia dirbo apie 20 lie
tuvių tremtinių dvasiškių. Vysk. 
S. M. Metzger (1902-1986), EI 
Paso vyskupas ordinaras, buvo 
draugiškas lietuviams kunigams. 
Beveik kiekvieną kartą, kai EI 
Paso vyskupijoje dirbą lietuviai 

kunigai susirinkdavo Vasario 
16-tos ar kita proga valandėlei 
praleisti drauge, jis juos ap
žvelgdavo ir sakydavo: “Lietu
viai kunigai, ką aš daryčiau be 
jūsų? Dieviškoji Apvaizda siun
tė jus čion”. EI Paso vyskupijoje 
kun. Antanas išdirbo 27-rius 
metus!

1993 m. spalio 10 d., kartu 
su kitais kunigais, popiežius Jo
nas Paulius II pakėlė kunigą 
Antaną į prelatus. Patersono 
vyskupas F. Rodimer tuojau 
pranešė EI Paso vyskupui R.J. 
Peną, o šis paskelbė vyskupijos 
laikraštyje, kad šią džiugią žinią 
sužinotų visi EI Paso žmonės. 
1993 m. spalio 17 d. vysk. Pau
lius Baltakis pasakytame pa
moksle iškėlė prelato Antano 
nuopelnus, ypač Patersono pa
rapijai, kur jis, jau išėjęs į pensi
ją, vėl grįžo į pastoracinį darbą.

Prel. A. Bertašius yra labai 
darbštus, pareigingas ir nuošir
dus kunigas ir žmogus, labai ge
ros ir kilnios širdies, kunigas 
idealistas, visa siela atsidavęs 
Dievo ir žmonių tarnybai. Bū
davo miela jį sutikti, kalbėtis, 
pasidalyti įspūdžiais, bendrais 
rūpesčiais. Jo bičiuliškumo aš 
niekada negalėsiu užmiršti. Gy
venk dar ilgai, garbingasis Pre
late!

Kazio Barono tėvai - Antanina (Dragūnaitė) ir Juozas 1923 m.

Motinos kapas Augsijurge

AtA
ALEKSANDRUI STANČIKUI

mirus, jo žmoną, mūsų mielą narę, ZUZANĄ, dukras 
ŽIVILĘ su šeima ir RŪTĄ su vyru nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

KLK moterų dr-jos 
Lietuvos kankinių parapijos skyrius

KAZYS BARONAS
“Kada pats pirmasis lietuvis 

atvyko Kanadon - tikrai nežino
ma. Greičiausiai tai buvo praei
to šimtmečio pačioje pabaigoje. 
Pirmieji atvyko ne tiesiai iš Lie
tuvos, bet iš Škotijos, kur jie 
buvo anksčiau išvykę, kur ir da
bar yra nemažos lietuvių kolo
nijos”.

Taip rašė 1953 m. St. Dalius 
ir šių atsiminimų autorius pir
mosios Kanados lietuvių dienos 
leidinyje.

Kiek daugiau šviesos į lietu
vių emigraciją Kanadon paskel
bė Jonas Kardelis, pažymėda
mas, kad ji prasidėjo apie 1900 
m. Minimi broliai Štarkos iš 
Glasgovo bei 1902 m. atvykę iš 
Anglijos Bernutavičius, Misevi
čius, Treičys ir kt. (LE, Xt, 412 
psl).

Tačiau visiškai naujas žinias 
pateikė prel. dr. Pranas Gaida 
knygoje “Lithuanians in Cana
da” (Ottawa-Toronto, 1967 m.): 
“Pirmos žinios apie lietuvių at
vykimą Kanadon yra saugo
jamos Britų karo ministerijos 
archyvuose”. O jas surado isto
rikas dr. K. Jurgėla, padaryda
mas net tos archyvinės medžia
gos mikrofilmus.

Britų karo ministerijos ar
chyvo medžiaga rodo, kad 1813 
m. apie 150 lietuvių dalyvavo 
vadinamam 1812 m. kare su 
Amerika. Tie vyrai (po Lietu
vos-Lenkijos padalinimo) rėmė 
Napoleoną prieš Rusiją ir tar
navo Egipte, Ispanijoje, San 
Domingo ir kt. kraštuose. Dau
gelis pateko į britų nelaisvę. 
Britams reikėjo karių, tad jie 
verbavo svetimšalius belaisvius,

Kazio Barono brolis Pranas

kuriuos, negalėdami panaudoti 
prieš prancūzus, pasiuntė Indi
jon, Ceilonan. Iš Indijos jie grį
žo Ispanijon, vėl iš jos Velingto
no kunigaikštis pasiuntė į Kana
dą. Halifakso uostą lietuviai pa
siekė 1813 m. gegužės 18 d., o 
birželio 6 d. lietuviai buvo Kve
beke.

Lietuviai tarnavo trijuose 
pulkuose: Chasseurs, Brita- 
nique de Watteveille ir de Meu- 
ron. Šių samdytų svetimšalių 
pulkų vardai, kilmės vieta ir 
algalapiai britų Karo ministeri
jos yra išsaugoti iki šiai dienai.

Karių atvykimą Kanadon 
trumpai sumini prof. Milda Da- 
nytė savo studijoje “DP Lithu
anian Immigration to Canada 
After the Second World War”. 
Jauna profesorė žinias panau
dojo iš prel. Pr. Gaidos studijos, 
taip pat pažymėdama, kad bri
tai davė žemes kai kuriems 
samdytiems kariams išilgai pie
tinės Ontario ir Niujorko sienos 
(psl. 76).

Gaila, kad 1983 m. Bostone 
išleistas LE papildomas 
XXXVII tomas šių paskutinių 
žinių nepanaudojo. O vertėjo 
paminėti Kanados pasikeitimus 
socialinėje ir politinėje plotmė
je, plačiau aptarti lietuvių imi
graciją Kanadon, LB-nės struk
tūrą, jos šakotą veiklą, nes juk 
visi duomenys paimti iš britų 
archyvo, tad dėl jų autentišku
mo negali būti jokių abejonių.

Tad pirmosios Kanados lie
tuvių dienos 1953 m. leidinyje 
ar LE minimi lietuviai jau pri
klauso antrai išeivių bangai, po 
kurios sekė nepriklausomybės 
laikų (apie 1926-33 m.) trečia, 
po Antro pasaulinio karo ket
virta ir penkta - jau atkūrus 
nepriklausomą Lietuvą.

Su tūkstančiais lietuvių pri
klausau ketvirtai lietuvių išeivių 
bangai. Tikrovėje galvojau pa
siekti Dėdės Šamo žemę, nes 
svainio giminė gyveno Bing- 
hamtone ir žadėjo atsiųsti “afi- 
devitus”.
Kelionė prasidėjo nuo Vilniaus

Deja, 1947 m. lapkričio 9 d. 
Augsburge mirė mano motina 
(tėvas - 1943 m. sausio 25 d. 
Vilniuje, palaidotas Rasų kapi
nėse).

Mano tėvai yra gimę Gied
raičių par. (motina Mickonių 
km., tėvas Maišelių), mažaže
miai. Dar caro laikais nutarė 
laimės ieškoti Vilniuje. Mat au
go jau penki vaikai. Tėvas įsi
darbino miesto savivaldybėje, 
savo sąžiningumu pasiekė dar
bų prižiūrėtojo vietą. Turėda
mas savo priežiūroje 10 darbi
ninkų, taisydavo savivaldybei 
priklausančių namų stogus, lan
gus, duris, grindis, Žaliojo tilto 
medinį grindinį.

Lenkų okupacijos metais į 
tėvo vietą taikėsi Buiko. Įskun
dė tėvą kuratorijai (dabar Švie
timo ministerijos rūmai, prie
šais Šv. Mykolo šventovę), esą 
jo vaikai lanko lietuviškas mo
kyklas. Atvykęs pas motiną ku- 
ratorijos inspektorius pasakė, 
kad rytojaus dieną vyras turi 
ateiti į kuratoriją. Ten tėvas 
išgirdo ultimatumą: arba vaikai 
lankys lenkišką mokyklą, arba 
jis bus atleistas iš darbo. Tėvo 
atsakymas buvo: “Esu lietuvis ir 
mano vaikai lankys tik lietuviš
ką mokyklą”. Po mėnesio, tėvas 
buvo atleistas iš darbo.

Grįžus Vilniui Lietuvai, toje 
pačioje gatvėje gyvenęs Buiko 
sveikino tėvus jau lietuviškai, 
nužengdamas nuo šaligatvio į 
gatvę, net pakeldamas kepurę. 
Sakiau tėvui: “Pranešk Lietuvos 
saugumui, tegul teismas jį nu
baudžia”. Į tai tėvas: “Kaziuk, 
Dievas jį nubaus ir nuteis”.

Kaip minėjau, 1947 m. 
Augsburge mirė mano motina. 
Pasijutau vienišas, nors dar kar
tu stovykloje gyveno ištekėjusi 
sesuo. Motina buvo šeimos ašis, 
apie kurią sukėsi kiekvienos 
dienos gyvenimas. Tėvą maty
davau tik vakarais ir sekmadie
niais. Tuo tarpu motina parodė 
man kelią į Vilniaus “Ryto” lie
tuvišką pradžios mokyklą. Prie 
jos glausdavau savo vaikišką 
galvutę darant nakties metu 
lenkų policijai kratą, ieškant 
ginklų, atsišaukimų. Mat vyriau
sias brolis Pranas, baigęs Vil
niaus lietuvių gimnaziją (nuo 
1930 m. Vytauto Didžiojo) sa
vanoriu įstojo į Lietuvos kariuo
menę ir 1920 m. spalio mėn. 
puolant Želigovskio armijai Vil
nių pasitraukė į nepriklausomą 
Lietuvą. Pasiekęs kapitono 
laipsnį, studijavo teisę Vytauto 
Didžiojo un-te (kartu su De-

troite mirusiu St. Šimoliūnu). 
Žmonos “spaudžiamas” (ji dės
tė Kėdainių ir Šiaulių gimnazi
jose lietuvių kalbą) pasitraukė į 
atsargą. Dirbo Kėdainiuose 
prokuroru, 1938 m. - Šiaulių 
apygardos teismo pirmininkas. 
Suimtas 1940 m. birželio mėn., 
išvežtas į Sov. Sąjungą. Mirė 
Gorkio srities koncentracijos 
stovykloje, eidamas 43 metus.

Toronte buvau sutikęs Šiau
lių kalėjimo prižiūrėtoją, kuris 
po nakties tardymo, kartais at
vesdavo sukruvintą brolį atgal į 
kamerą. Mano brolis atsisėdęs 
kameros kampe ir suėmęs ran
kom žydų ir rusų tardytojų su
kruvintą galvą ir veidą, neištar
davo nė vieno žodžio.

1940 m. birželio 18 ar 19 d. 
radijo žiniose išgirdau, kad 
Šiaulių apygardos teismo pirm. 
Pranas Baronas-Baranauskas pa
sitraukė iš einamų pareigų. Nu
jaučiau, kad broliui kas nors 
atsitiko. Pasakiau tėvams, kad 
važiuoju į Šiaulius aplankyti 
brolio. Dar tą patį vakarą išvy
kau. Traukinys judėjo vėžio 
žingsniu, sustodamas mažose 
stotelėse, praleisdamas Raudo
nąją armiją, pilnus ginkluotės 
vagonus. Šiaulius pasiekiau tik 
ryte. Nusiminusi brolienė Anta
nina, abu sūnūs Algirdas ir Vy
tautas, nes mano brolis kalėji
me. Paprašiau sudėti į kartoni
nę dėžę drabužių, maisto - nu
nešiu į NKVD įstaigą. Jie buvo 
Šiaulių apygardos tiesmo rū
muose. Sargybinis paskambino, 
pasakė mano pavardę. Įleido. 
Kambaryje, už rašomo stalo sė
dėjo žaliom kelnėm, auliniais 
karininko batais, tamsiu švarku 
21 - 23 m. žydas. Pasakiau pa
vardę ir kokiu reikalu atėjau. 
Užpykdžiau jaunuolį. Pradėjo 
šaukti: “Ar tu žinai, kas buvo 
tavo brolis? Fašistas, smetoni- 
ninkas (brolis buvo Šiaulių apy
gardos tautininkų s-gos pirm.). 
Dar ir tave uždarysime į kalėji
mą”. Kiek išsigandau, tačiau 
greitai susivaldžiau sakydamas, 
kad gimiau ir augau lenkų oku
puotame Vilniuje, nieko neži
nau apie fašizmą, smetoninin- 
kus ir t.t. Kiek atsileido. Kalbė
jome lietuviškai, tačiau užbaigė 
pasikalbėjimą rusišku žodžiu - 
išeik!

Į Vokietiją
Su motina, seserim ir svai

niu 1944 m. liepos 3 d. paliko
me nakties metu bombarduoja
mą Vilnių, nuvykome pas antrą 
svainį Kazimierą Žilinską Žei
miuose. (K. Žilinskas buvo ve
dęs mano seserį, kurios vaikaitis 
adv. Alg. Žilinskas yra Lietuvos 
garbės konsulas Australijoje).

Arklių traukiamais veži
mais, pasiekėme Vokietijos vie
tovę Čranz, iš čia jau traukiniu 
- Karaliaučių, Breslau. Mažame 
Gels miestelyje teko dirbti kon
duktorium. Bet vėl 1945 m.sau
sio mėn. pabaigoje reikėjo 
trauktis nuo atslenkančios Rau
donosios armijos per bombar
duojamus Vokietijos miestus. 
Pasiekėm Tirolyje, netoli Inns- 
brucko, didelį viešbutį ir ūkį. 
Čia su svainiu dirbome už pas
togę ir duoną, džiaugdamiesi 
gan ramiu gyvenimu iki 1945 m. 
rugpjūčio mėn. t.y. persikėlimo 
į Augsburgo stovyklą.

Pradžioje dirbau “Žiburių” 
redakcijoje, studijavau. Tačiau 
motinos mirtis man buvo didelis 
smūgis, staigus ir netikėtas: ryte 
motina Hochfeldo šventovėje 
išklausė šv. Mišias, o 6 v.v. už
geso.

Berods gruodžio mėn. pra
džioje Augsburgo lietuvių sto
vyklos skelbimų lentoje radau 
pranešimą, kad jauni viengun
giai vyrai gali registuotis dar
bams į Kanadą. Pastatęs su se
serim paminklą motinai, apmo
kėjęs kava ir cigaretėm kapavie
tę bei oficialią 200 markių kai
ną, nutariau keliauti į Klevo la
po kraštą ir vėliau atsikviesti 
sesers šeimą. Kanadai visuomet 
jaučiau daug simpatijų. Vilniuje 
žaidžiau ledo ritulį kanadiškom 
pačiūžom (tėvo kalėdinė dova
na) ir lazda. Kanados žaidėjai 
buvo mano idealas, o krašto 
gamtovaizdis man priminė Lie
tuvą.

REŽŽVIBK
Professionals Inc. 
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1645 Dundas St. W. 
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Birželio 4, sekmadienį, Fil
harmonijos didžiojoje salėje 
prasidėjo vienas svarbiausių 
Lietuvos muzikinio gyvenimo 
įvykių - Vilniaus festivalis. Jo 
reikšmę, sykiu filharmonijos va
dovų svaiginančius užmojus, at
skleidė pirmojo koncerto atlikė
jai: Milano operos orkestras 
“Orchestra filarmonica della 
Scala” ir jo dirigentas Riccardo 
Muti. Tokio lygio menininkų 
viešnagė mūsų šalyje pirmoji. 
Skaitant skelbimus ant stulpų, 
pagaugai ėjo - kokių aukštumų 
siekiam, nuo kokių žvalgomės...

Dirigentas R. Muti (gimęs 
1941 m.) yra vadovavęs Londo
no filharmonijos orkestrui, 
1980-1992 m. Filadelfijos or
kestrui, 1986 m. tapo La Scalos 
teatro meno vadovu, o po metų
- “Orchestra filarmonica della 
Scala” vyriausiuoju dirigentu. 
Su orkestru gastroliavo Japoni
joje, Vokietijoje, Rusijoje, Ispa
nijoje, Amerikoje, Prancūzijoje. 
Vienos filharmonija (“Wiener 
philharmoniker”) apdovanojo jį 
aukso žiedu, įteikiamu geriau- 
siems pasaulio dirigentams.

Ir štai, grįždamas iš gastro
lių Maskovje, Peterburge, ge
riausias pasaulio dirigentas už
suka į Vilnių (kitas pabaltijo 
sostines aplenkia), net sutinka 
būti festivalio garbės svečiu, 
nors yra prisipažinęs, kad mažo
se šalyse vieši retai. Pasirodo 
Lietuvos muzikinis gyvenimas, 
jo lygis nebuvo nežinomas. Apie 
jį daug girdėjo iš dainininkės 
Violetos Urmanavičiūtės - Ur- 
manos, su kuria scenoje teko 
susitikti ne kartą. Dirigento 
nuomone, šiuo metu Urmana - 
“tikriausiai gražiausias mezzo- 
sopranas pasaulyje”.

Sekmadienio koncerte skam
bėjo G. Verdi operos “Likimo 
galia” uvertiūra, anglų kompo
zitoriaus E. Elgaro “Pietuose” 
uvertiūra, F. Schuberto Simfo
nija Nr.9 (Didžioji) ir italų kom
pozitorius G. Martucci.

Kaip rašė spauda, stebino 
garso kultūra - tauri, autokra
tiška. Dirigentas savo laikysena 
nepanašus į pietietį, įtalą, pri
meną greičiau šiaurietį - orus, 
santūrus, bethoveniškai valin
gas. (Gerokai prieš festivalį R. 
Muti buvo paprašytas Vilniuje 
atlikti M. K. Čiurlionio “Miške”
- juk šiemet minimos kompozi
toriaus 125-osios gimimo meti
nės. Gaila, dirigentas atsiprašė: 
neturės laiko parengti. Orkestro 
kūrybinė programa numatyta 
keliems metams).

Salė pilnutėlė (bilietų kai
nos 40-500 Lt; išparduoti visi). 

Los Angeles, CA, “Spindulys”, pasiruošęs dalyvauti XI Tautinių šokių 
šventėje š.m. liepos 2 d. Mississaugoje, ON. Nuotraukos priekyje “Klum
pakojį” suka Vasara Anaya ir Povilas Pakuckas
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Kažkas pajuokavo, kad tie, kam 
reikia muzikos, sėdėjo balkone, 
o kam pasirodyti - parteryje; jie 
net nežinojo, kur drabužinė... 
Kiekvieną kūrinį lydėjo ovaci
jos, šūksniai “bravo”. Pabaigoje 
visi atsistoja, ploja nuoširdžiai, 
ilgai, dirigentą apdovanoja gė
lėmis.

Po koncerto festivalio orga
nizatoriai svečiui surengė pri
ėmimą “Freskų” restorane. Ten 
savo kalboje R. Muti apie Lie
tuvą pasakė: “Man iš tikrųjų tai 
buvo nauja šalis, nauja pažintis, 
ir man ji yra itin maloni, aš būti
nai dar kartą grįšiu į Lietuvą”. 
Kaip nesutikti su G. Kėvišu, fes
tivalio siela - daugelis pasaulio 
festivalių tiesiog svajoja išgirsti 
tokius žodžius. Draugiškame 
pokalbyje dirigentas vėl puikiai 
atsiliepė apie V. Urmanavičiū- 
tę. Ji - nauja operos žvaigždė, 
su kuria užsieniečiams ir siejasi 
muzikinė Lietuvos kultūra. Ir 
apie Vilnių kalbėjo taip pat ne
slėpdamas susižavėjimo: jau
čiuosi kaip gimtajame Neapoly
je, čia tiek daug šviesos. Nesi
gailėjo sutikęs festivalį paremti 
savo vardu - būti jo garbės nariu.

Vilniaus festivalio lygį paro
do ir tai, kad jis jau vos ketverių 
metų - priimtas į Europos festi
valių sąjungą. G. Kėvišas prisi
pažino: “Iš pat pradžių buvo 
aišku, kad su savo festivaliu tu
rime (!) atsidurti Europos že
mėlapyje...”

Vilniaus festivalis skiriasi 
nuo kitų keliais bruožais. Į jį su
važiuoja žymiausi pasaulio me
nininkai ir sykiu su Lietuvos 
muzikais įgyvendina bendrus (!) 
projektus. Taip buvo per pir
muosius festivalius, taip bus ir 
šiemet: vieno žymiausių XX a. 
amerikiečių kompozitoriaus L. 
Bernsteino “Mišias” atliks ame
rikiečiai ir lietuviai, Londono 
West-End kūrinių ištraukas - 
anglai ir lietuviai, o J. S. Bacho 
“Mišias h-mol” - lietuviai, vokie
čiai, olandai, lenkai, šveicarai.

Kitas esminis renginio 
bruožas - specialaus kūrinio 
festivaliui užsakymas lietuvių 
kompozitoriams. Šiemet pro
gramoje - dvi premjeros: B. Ku
tavičiaus opera “Lokys” (pagal 
P. Merime novelę) ir A. Marti
naičio kūrinys pasauliniams Ba
cho metams.

Besidžiaugiant tokiais atli
kėjais, jų pasiektu lygiu, negali
ma pamiršti, kad jų negirdėtu- 
mėm be žemiškų dalyvių... ne
atsitiktinai filharmonijos priesa- 
lio sienos nukabihėtos skelbi
mais apie rėmėjus - Vilniaus 
banką, “Lietuvos rytą”, Lietu
vos taupomąjį banką, “Ommi- 
tel”, “Sonex”, Ericsson ir kitus.

Vilniaus universiteto kiemas Nuotr. R. Puterio

Švyturys tautinėse sutemose I
Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje

IGNAS MEDŽIUKAS

Šlapelių knygynas Vilniuje, 
veikęs daugiau kaip 40 metų 
(1906-1949), buvo kaip švyturys, 
kurio šviesa plačiai sklido, pa
siekdama tėvynainių širdis ir 
protus ne tik gyvenančių etninės 
Lietuvos plotuose, bet ir išsi
sklaidžiusių po įvairias šalis, net 
ir atsidūrusių kituose kontinen
tuose. Dėkingos savo tėvams 
dukters Gražutės Sirutienės pa
stangomis prof, bibliografas 
Vladas Žukas, žinomas moksli
ninkas, parašė beveik 500 pusla
pių knygą, kurioje remiantis ar
chyviniais dokumentais duoda
mas paties knygyno, jo savinin
kų veiklos, sostinės Vilniaus ir 
visos Lietuvos kultūrinis vaizdas.

Knygoje pirmiausia supa
žindinama su šio knygyno svar
biausiais veikėjais Marija Pia- 
seckaite-Šlapeliene ir dr. Jurgiu 
Šlapeliu. Šlapeliai yra kilę iš 
skirtingos aplinkos: Marija Pia- 
seckaitė-Šlapelienė - iš miestie
tiškos, bajoriškos, lenkiškos, 
Jurgis Šlapelis - iš lietuviško 
kaimo. Vis dėlto jų vedybinis 
gyvenimas buvo darnus. Apie 
tai daug kartų Šlapelienė rašė 
laiškuose ir atsiminimuose.

Marija gimė Vilniuje 1880 
m. birželio 5 d. Baigė 7 gimnazi
jos klases. Jos tėvas save laikė 
lenku (tutejszy). Vaikus mokė 
poniškos kalbos. Marija būda
ma 17 metų ir turėdama gražų 
soprano balsą, pradėjo giedoti 
Šv. Rapolo šventovės chore. Čia 
ji susipažino su šios parapijos 
vikaru kun. Juozapu Ambrazie
jum, dideliu Lietuvos patriotu, 
vienu iš vadinamų Vilniaus dvy
likos apaštalų. Jis pasikviesdavo 
choristus į savo butą, duodavo 
Piaseckaitei pasiskaityti lenkiš
kų lietuviška tematika knygų. 
Atrodo, kad pažintis su kun. J. 
Ambraziejum turėjo įtakos jos 
tolimesniam gyvenimui. Kun. 

Ambraziejus įvedė ją į lietuvių 
inteligentų ratelį, supažindino 
su broliais Vileišiais ir kitais 
jaunesniais veikėjais. Tai nulė
mė Marijos tolimesnio gyveni
mo kryptį. Ji greit pramoko lie
tuvių kalbos, įsitraukė į lietuvių 
tautinį judėjimą, dalyvavo kaip 
gabi aktorė statant sceninius 
veikalus. Būdama pas Gabrielę 
Petkevičaitę-Bitę susipažino su 
Maskvos universiteto medicinos 
fakulteto studentu Jurgiu Šlape
liu. Pažintis baigėsi vedybomis. 
Jurgį Šlapelį ir Mariją Piasec- 
kaitę 1905 m. rugsėjo 4 d. kun. 
Juozas Kukta sutuokė Šv. Mika
lojaus šventovėje.

Jurgis Šlapelis gimė 1876 m. 
balandžio 18 d. Galšiškių km. 
Šimonių vaisė., Ukmergės apskr. 
ūkininko šeimoje. Baigęs Jelga
vos gimnazijos 4 klases, norėjo 
stoti į kunigų seminariją, nes tė
vui anksti mirus broliai negalėję 
jo leisti į tolimesnį mokslą. Pa
keitęs nuomonę, gyvendamas 
pas kalbininką Joną Jablonskį, 
vertėsi pamokomis ir toliau mo
kėsi gimnazijoje.

Prie Jablonskio prisirišo 
kaip prie tėvo. Jo įtakoje ėmė 
užrašinėti ir pagal tarmę kir
čiuoti žodžius. Pašalintas iš gim
nazijos, nes nenorėjo rusiškai 
melstis. Išlaikęs eksternu abitū
ros egzaminus, įstojo į Maskvos 
universiteto Medicinos fakulte
tą. Priklausė lietuvių studentų 
draugijai, jai pirmininkavo. Stu
dijuodamas vertėsi pamokomis 
ir gaudavo “Žiburėlio” stipen
diją.

Dalyvavo Maskvos studentų 
politinėse akcijose. Buvo paša
lintas iš universiteto, suimtas 
kalėjo Butyrkų kalėjime. Apsi
gyveno Vilniuje. Atgavus spau
dos laisvę, dirbo Petro Vileišio 
leidžiamose “Vilniaus žiniose”. 
Dėl nesutarimo dėl dienraščio 
krypties J. Šlapelis pasitraukė iš 
“Vilniaus žinių” redakcijos ir 
vertėsi privačiomis pamokomis.

1906 m. rudenį J. Šlapelis 
išvyko į Maskvą baigti medici
nos studijų, 1907 m. spalio 23 d. 
gavo gydytojo diplomą. Tačiau 
Šlapelis nebuvo linkęs imtis me
dicinos praktikos - jam labiausiai 
rūpėjo leksikografinis darbas.

1906 m. sausio 18 d. Marija 
Šlapelienė gavo leidimą steigti 
knygų ir rašymo priemonių par
duotuvei. Patalpą susirado gra
fų Milevskių name Blogoves- 
čenskojos gatvėje. Knygyno sa
vininkė gavo Vilniaus policijos 
valdybos leidimą iškabinti dvi 
iškabas rusų, lenkų ir lietuvių 
kalbomis. Knygynas pradėjo 
veikti jos savininkams neturint 
didesnio kapitalo, teko naudotis 
kreditu. Praktikos Marija jau 
buvo įgijusi dirbdama “Vilniaus 
žinių” knygyne. Nors knygynas 
buvo atidarytas Marijos Šlape
lienės vardu, bet tikrasis jo rei
kalų vedėjas buvo Jurgis Šlape
lis. Jis rūpinosi knygų reklama, 
leidyba, susirašinėjo su knygy
nais, autoriais, pirkėjais.

1906 m. spalio 24 d. miesto 
savivaldybės salėje įvyko “Biru
tės” operos spektaklis. Pagrin
dinį Birutės vaidmenį atliko 
Marija Šlapeliene, kuri dainavo 
su Kipru Petrausku. Spektaklis 
buvo didžiulė sensacija, todėl 
salė buvo perpildyta, daug kas 
net negalėjo patekti.

Nepaisydami tiesioginio dar
bo, Šlapeliai surasdavo laiko da
lyvauti kultūrinėje ir visuomeni
nėje veikloje. Jie dalyvavo lietu
vių dailės draugijoje, kultūros 
draugijoje “Rūta”. J. Šlapelis 
priklausė švietimo draugijai 
“Rytas”, Lietuvių katalikų blai
vybės draugijai, Lietuvių moks
lo draugijai, buvo išrinktas į va
dovėliams leisti komisiją. Daly
vavo lietuvių kalbininkų susirin
kimuose. Jis buvo laikomas vie
nu iš žymiausių lietuvių kalbos 
žinovų. Būdamas socialistinių 
pažiūrų, J. Šlapelis nebuvo fa
natikas. Jis pasireiškė didele to
lerancija - dirbo kalbos taisyto
ju katalikų leidžiamoje “Vilty
je”. Dėl to net buvo pašieptas 
Gabrielės Petkevičaitės, esą 
Šlapeliai išsižadėjo revoliucijos 
ir tapo “davatkiniais”.

J. Šlapelis pasižymėjo nepa
prasta energija - buvo įsijungęs 
į Lietuvių sanitarinės pagalbos 
draugiją, Lietuvių draugiją nu- 
kentėjusiems dėl karo šelpti, 
Lietuvių labdarybės draugiją ir 

Hamiltono Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos užbaigimo iškilmė
se VIII sk. abiturientės, iš kairės: Stefanija Erickson, Lina Tirilytė ir 
Krista Valaitytė

daugelį kitų. 1927 m. J. Šlapelis 
lietuvių sąraše buvo išrinktas į 
Vilniaus miesto savivaldybę.

Nuo 1922 m. rudens J. Šla
pelis mokytojavo VD gimnazi
joje. Knygos autorius knygyno 
bruožus taip nusako: “J. Šlape
lienės knygynas buvo lituanisti
nio profilio įstaiga - prekiavo 
daugiausia lietuviškais leidiniais 
bei literatūra apie Lietuvą ir lie
tuvių tautą kitomis kalbomis”. 
Tačiau knygynas vertėsi ne tik 
knygų prekyba, bet ir jų leidyba. 
1907 m. buvo išleistas J. Šlape
lio parengtas “Svetimų ir nesu
prantamų žodžių žodynėlis” (E. 
Jagomasto spaustuvė Tilžėje). 
Tais pat metais išleistas iš lenkų 
kalbos J. Šlapelio verstas (su J. 
Raliu) “Robinzono gyvenimas 
ir jo nelaimės” (Juozapo Za- 
vadzkio spaustuvė). J. Šlapelis 
parengė spaudai Kristijono Do
nelaičio raštus, lietuvių ir rusų 
kalbų žodyną, lenkišką lietuvių 
kalbos žodyną. Šlapeliai sudarė 
ir išleido dainų rinkinėlį “Lakš
tutės giesmelės” (1913), daugelį 
dramos ir kitokių veikalų. Dau
guma tų leidinių buvo spausdi
nama Martyno Kuktos spaustu
vėje.

Be knygų Šlapelių knygynas 
spausdino atvirukus bei vadina
mus “laiškelius” - laiškinis po
pierius su spausdintais tekstais. 
Knygynas spausdino katalogus, 
kuriuose buvo įtraukiamos gau
namos knygos ir dar tik spaudai 
rengiamos. Leido ir kalendorius.

Vienišojo skundas ir paguoda 
Česlovo V. Obcarsko “Eilėraščiai vienišiems medžiams”

ALFONSAS TYRUOLIS
“Eilėraščiai vienišiems me

džiams” - ketvirtasis Anglijoj 
gyvenančio poeto Česlovo Val
demaro Obcarsko (gim. 1929 
m.) eilėraščių rinkinys. Anks
čiau išleisti jo rinkiniai buvo 
“Laikai neša žmones” (1974), 
“Audrų išrauti medžiai” (1989) 
ir atgimusioj Lietuvoj išleista jo 
poezijos rinktinė “Šviesos van
denynas”.

“Eilėraščius vienišiems me
džiams” išleido “Utenos Indra” 
Utenoj 1999 m. 250 egzemplio
rių tiražu. Į dailiai išleistą ir 
iliustruotą 52 puslapių knygą 
sudėti 54 eilėraščiai ištisai, be 
kokio nors padalijimo skyriais. 
Knyga dedikuota ją iliustravu
siai seseriai Emilijai ir broliui 
Stasiui. Vienišo medžio iliustra
ciją knygos viršely ir tituliniame 
puslapyje parūpino Audronė 
Driskiuvienė. Autoriaus portre
tas paskutiniame viršelio pusla
pyje-

Žymi šių eilėraščių dalis pa
rašyta 1998-1999 m. Vienas ki
tas eilėraštis įdėtas iš kur kas 
ankstesnių 1950 ar 1960 metų.

Didžiai iškilus koncertas
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kai į Klyvlandą atvyko iški
lūs chorai iš trijų tolimų vieto
vių, jų išgirsti Muzikos konser
vatorijos koncertų salėje susi
rinko minia muzikos mylėtojų 
birželio 10 d. vakarą. Buvo pa
skelbta, kad koncertuos trys po
puliarūs chorai: vietinis “Exul- 
tate” choras, kuriam vadovauja 
Rita Čyvaitė-Kliorienė, iš To
ronto - Dalios Viskontienės va
dovaujama “Volungė” ir čika- 
giškis “Dainavos” choras, ku
riam vadovauja jo steigėjas ir 
dirigentas Darius Polikaitis.

Prie įėjimo jaunimas dalino 
nepaprastai gražiai paruoštas 
programas. Publikai susėdus į 
vietas ir prigesinus šviesas, iš 
abiejų salės pusių scenon pradė
jo žingsniuoti 105 chorų nariai. 
Vaizdas buvo nepaprastai pa
trauklus, nes chorai tiek savo 
laikysena, tiek apdaru atrodė la
bai harmoningai ir patraukliai.

Vartant programą teko pa
stebėti, kad koncerto repertua
ras labai originalus, vengia dau
gelį kartų girdėtų dainų. Pro
gramą pradėjo viešnia iš Toron
to Dalia Viskontienė, dirigavusi 
tris dainas, jų dvi paskirsčiusi 
tarp jungtinių moterų ir vyrų 
chorų, įtraukusi ir puikaus balso 
sopraną Kristiną Kliorytę.

Po to Darius Polikaitis diri
gavo “Tėviškės giedojimus”. Tai 
turbūt niekada negirdėtas muzi
kinis veikalas, sukurtas pagal 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
žodžius su kompozitoriaus Jono 
Tamulionio muzika. Scenon 
įėjo trys merginos su dviem 
smuikais ir fleita. Buvo labai 
originalu, kai į salės šonus iš 
choro nusileido sopranas Rima 
Polikaitytė, altas Danguolė Radt
ke ir tenoras Edas Kijauskas.

Tolimesnę repertuaro dalį 
dirigavo Dalia Viskontienė. 
Girdėjome du kūrinius, specia
liai sukurtus 2000 metų sutiki
mui. Nuskambėjus Vydūno su
kurtai “Lietuva, brangi šalele”, 
išgirdome nepaprastai tempera
mentingai ir įdomiai atliktą Jo
ninių dainą “Kupolinį”. Publika 
sukėlė audringas ovacijas.

Po pertraukos buvo įdomu 
stebėti, kai dalis choristų išsiri
kiavo salės vidury ir antrą kon
certo dalį pradėjo Dalia Vis
kontienė su labai įspūdinga 
psalme “Haec ėst dies”, kurią 
Aukščiausiojo garbei sukūrė Ja
cobo Gallus. Giesmę publika 
pagerbė audringais plojimais ir

Tačiau dauguma paskutiniai
siais metais parašytų eilėraščių 
sukaupta 27-35 puslapiuose.

Apie šį Č.V. Obcarsko eilė
raščių rinkinį, galima pasakyti, 
ką dar apie patį pirmąjį buvo 
pasakęs Pr. Naujokaitis savo 
“Literatūros istorijoj” (t.4), kad, 
būtent, nostalginis savo žemės 
ilgesys ir ieškojimo nerimas visą 
rinkinio lyriką nudažo elegine 
spalva, graudulio tonu. Išviršinė 
eilėraščių forma dar nesanti to
bula.

Pagrindinę šio rinkinio min
tį išreiškia “Eilėraštis vienišam 
medžiui” (p.31):

Nuobodulys ir vienatvė 
Mano širdį kas dieną kankina. 
Taip norėčiau būti 
Kaip vienišas medis, 
Kuris jokios vienatvės nežino.

Ne tik nuobodulys ir vienat
vė, bet ir apskritai pesimistinė 
nuotaika poetą vargina. Tos 
nuotaikos gali užtiki kone pusė
je visų eilėraščių. Kartais tai iš
reiškiama ir simboliškai (“Krau
jo žemė”). Pesimistinė nuotaika 
kartais išvirsta kosmine, netgi 
per anksti numatyta baime:
Padangėj mėtos kometų gabalai - 
Planetos pranašauja galą.
Ateis pasaulio pabaiga tikrai, 
Galbūt, kol Kosove dar vyksta 

karas. (“Apokalipsė”, p. 29)

Dar plačiau tai pavaizduota 
“Septintojoj reminiscencijoj”.

Tačiau Č.V. Obcarsko lyri
koj nemažą atsvarą duoda ir op
timistinė gaida. Ypač jį guodžia, 
džiugina ir gaivina gamta. Ne 
tik prisimintoji gimtinės, bet ir 
gyvenamo krašto gamta. Mėgsta 
jis aprašyti ne tik gyvenamo 
krašto miestus (Liverpulį, 
Nottinghamą, Mančesterį, West 
Bridgfordo parką), bet prisime
na ir Degulių dvaro sodą, žie- 

atsistojimu. Prie choro prisijun
gė orkestras su pučiamaisiais 
instrumentais, savo palyda ypa
tingai išryškindamas psalmės 
nuotaikos siūbavimus.

Pagaliau scenon įžengė 
koncerto organizatorė ir “Exul- 
tate” choro dirigentė Rita Čy
vaitė-Kliorienė, kurią dėkinga 
publika sutiko audringais ploji
mais ir atsistojimu. Ji dirigavo 
muziko John Ruttner sukurtą 
“Gloria”. Tai nuostabus muziki
nis veikalas, kurio nuotaika 
banguoja tarp griausmingo 
“allegro vivace” ir ramaus “an
dante”, o trys solistės {tarpuose 
giedojo ištraukas. Orkestras, 
choras, solistės susiliejo į vieną 
darnią visumą, kaitaliojantis 
nuo labai griausmingo iki senti
mentaliai švelnaus giedojimo. Ir 
vėl puikiai pasirodė solistės: 
sopranai Danguolė Juozapavi
čiūtė ir Rima Polikaitytė su altu 
Danguole Radtke. Ir šią giesmę 
publika palydėjo griausmingais 
plojimais ir atsistojimu.

Paskutinę repertuaro dalį 
dirigavo viešnia Dalia Viskon
tienė. Tai bene vienas įspūdin
giausių muzikos veikalų - Geor
ge Friedrich Haendelio “Aleliu
ja”. Choras su orkestro palyda 
nepaprastai įspūdingai atliko tą 
klasikinį veikalą, puikiai giedo
damas dažnai pasikartojantį 
“aleliuja”.

Tenka labai aukštai vertinti 
visų trijų chorų pasiruošimą, 
nes reikėjo dainuoti nuolat kai
taliojant balsą - nuo subtilaus 
“sotto vOce” iki griausmingo 
“fortissimo”. Dėkinga publika ir 
vėl sukėlė griausmingas ovaci
jas. Scenon susirinkus koncerto 
dirigentams visi buvo apdova
noti didžiulėmis gėlių puokštė
mis. Ypatingai svarbu pastebėti, 
kad visas dainas ir giesmes var
gonais ir fortepijonu lydėjo to
rontiškis muzikas Jonas Govė- 
das, labai subtiliai išryškinda
mas ir pabrėždamas repertuaro 
nuotaikas.

Koncertui pasibaigus, publi
ka ilgai nesiskirstė, nes troško 
pasidalyti įspūdžiais ir rasti pro
gą padėkoti koncerto organiza
torei Ritai Kliorienei bei vieš
niai iš Toronto, svečiui iš Čika
gos ir muzikui Govėdui. Tai iš - 
tikro buvo nepaprastai iškili 
muzikinė šventė, kurios įspūdis 
dar labai ilgai išliks tą koncertą 
girdėjusių mintyse ir širdyse. 
Valio ir rengėjams, ir visiems 
trims chorams!!!

mos naktį Lietuvoj 1946 m. ir 
kt. Patriotinis gimtojo krašto 
jausmas likęs nepažeistas:

O aš čia, sėdėdamas ant seno 
suolo,

Vis galvoju apie tolimą birželį, 
Kurį ten prieš daugel metų

Lietuvoj mačiau.
Buvo tai laimingi metai.
Saulė švietė ten kur kas 

skaidriau,
Kurią aš, deja, savoj vaikystėj 

palikau.

(“Birželio sonetas”, p.31).
Partizanų kovos, Lietuvos 

išsilaisvinimas jį nuteikia gied
resniais jausmais, priešingais 
aniems pesimistiniams nusitei
kimams. Filosofinio mąstymo 
užuomazgos susijusios su kas
dienybės vargų apmąstymu.

Formos atžvilgiu dėl šio rin
kinio vėl reikia pasakyti, ką Pr. 
Naujokaitis buvo minėjęs dėl 
pirmojo rinkinio: išviršinė eilė
raščio forma nėra tobula. Dau
guma šių eilėraščių parašyta tra
diciniais ketureiliais, bet tiek 
ritmo, tiek rimo atžvilgiu juose 
apstu nelygumų. Yra čia ir so
netų, ir vieno posmo eilių. Bet 
ypač sonetas turėtų pateisinti 
savo pavadinimą. Galimas daik
tas, kad pats poetas į savo eilia
vimą žiūri, kaip į tam tikrą “lais
vų ritmų” kūrybą, bet iš tikrųjų 
jam iki modernistinės poezijos 
toloka, o dėl maironiškai toni
nės eilėdaros, būtų geriau, kad 
pasiliktų daugiau disciplinuoto 
eiliavimo ribose.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais
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Poezijos pavasaris Lietuvoje
VIKTORAS ALEKNA

Šiemet gegužės 22-28 dieną 
jau trisdešimt šeštą kartą Lietu
voje skambėjo poezijos pavasa
rio balsai. Kalbama, kad Japo
nijoje kas trečias žmogus esąs 
poetas. Labai daug poetų esą 
Islandijoje, Norvegijoje, Latvi
joje. Turbūt kiekvienas kraštas, 
kiekviena tauta gali pasidi
džiuoti poetų gausa. Lietuvoje 
jų taip pat netrūksta. Poezija 
Lietuvoje turbūt niekada nebus 
išbraukta ir iš lietuvių tautos is
torijos (jos, deja, lig šiol dar 
niekas neparašė). Juk eilėraš
čiais Vincas Kudirka kvietė tau
tą Varpo dūžiais: “Kelkitės, kel
kitės, kelkitės!”; juk jo “Tautos 
giesmę” ir šiandien, po šimto 
metų, pakiliai gieda visa tauta. 
Ak, ir svetimtautis Jurgis Zau
erveinas kvietė: “Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais turime 
ir būt”. O Tautos Dainius Mai
ronis visa savo kūryba taip su
augo su savo tauta, kad kelios 
dešimtys jo eilėraščių virto kone 
tautosakos kūriniais, ir dainuo
jama ar giedama iki šių dienų 
taip pakiliai, kaip nė vieno kito 
poeto kūryba.

Ir sovietiniais laikais poetai 
ne tik Staliną garbino, bet ir tei
kė lietuviui vilties kibirkštėlių, o 
dar Antrojo pasaulinio karo ug
nies sūkuryje B. Brazdžionio 
parašyti žodžiai “Šaukiu aš tau
tą, GPU užguitą” neišdilo ir 
niekad neišdils iš lietuvių at
minties.

Ir tas pirmasis poezijos pa
vasaris 1965 metais buvo atgai
vos rasą, kuri kartojama iki šių 
dienų. Šiemetinis poezijos pava
saris sutapatintas su M. K. Čiur
lionio 125 m. gimimo sukaktimi. 
Mat Čiurlionio kūryba ne vie
nam lietuvių poetui buvo ir yra 
tas šaltinis, iš kurio jie semiasi 
rasos lašelių ir savo eilėms.

Vakaras, pavadintas “Tylu
sis amžinumas”, įvyko gegužės 
22 d. Rašytojų sąjungos klube. 
Čia skambėjo M. K. Čiurlionio 
muzika ir jo žodinės kūrybos 
pavyzdžiai, lietuvių visuomenei 
lig pat šių dienų beveik nežino
mi, negirdėti. O savo eilėraš
čius, sukurtus Čiurlionio pa
veikslų temomis, skaitė poetai 
Onė Baliukonytė, Kazys Bradū- 
nas, Alfonsas Bukontas, Jonas 
Strielkūnas.

Apie Čiurlionio muziką, 
dailę ir žodinę kūrybą kalbėjo 
Viktorija Daujotytė ir Valenti
nas Sventickas.

Kitą dieną tame pačiame 
Rašytojų klube savo eilėraščius 
skaitė jauniausioji poetų karta - 
moksleiviai, kurie parodė, kad 
auga labai brandus lietuvių 
poezijos atžalynas.

Lietuvoje jau nuo senų lai
kų yra gana daug poetų, rašan
čių eilėraščius vaikams. Gegu
žės 24 d. jų nemažas būrys susi
rinko Mokytojų namuose ir 
skaitė savo kūrybą smalsiems 
poezijos gerbėjams. Tą pačią 
dieną, jau vakare, vyko ir links
moji poezijos dalis poezijos 
šventė Užupyje, o vakare Rašy
tojų klube ir vakaronė “Eilėraš
čiai per naktį”, kurios metu sa
vo kūrybą galėjo skaityti kiek
vienas: seniausias ar jauniau
sias, jau žinomas ar niekad 
niekieno negirdėtas poetas. Čia 
buvo išrinktas ir šmaikščiausio 
eilėraščio kūrėjas.

Penktadienį, gegužės 26, 
poezijos pavasaris pasklido po 
visą Lietuvą. Grupelėmis poetai 
nuvyko ne tik į miestelius, bet ir 
į didesnius kaimus. Poetus pa
matyti ir jų kūrybos pasiklausyti 
galėjo ir kaimo artojas ar dar 
niekad poeto negirdėjęs moki
nukas.

Didelė šventė vykdavo Kau
ne Lakštingalų slėnyje. Tada 
būdavo vainikuojamas geriau
sias metų poetas. Dabar jau 
kelinti metai tokia šventė vyksta 
Maironio namų kiemelyje. Šie
met Poezijos pavasario laureato 
vardas buvo suteiktas klaipėdiš
kiui Gintarui Grajauskui.

Baigiamasis Poezijos pava
sario vakaras įvyko gegužės 28 
d. Vilniaus universiteto Sarbie
vijaus kiemelyje, kur jis vykdavo 
ir daug kartų ankstesniais me
tais, nors neretai tuos vakarus 
užklupdavo lietus. Ir šiemet ap
sidžiaugė tie, kurie atsinešė 
ateidami ir skėčius. Bet nedide
lis lietus neišvaikė visų gausaus 
būrio poezijos mėgėjų, ir jie 
klausėsi skambių žodžių iki pa
baigos. O pabaigos vakare savo 
kūrybą skaitė ir gana didelis bū
rys poetų iš Airijos, Amerikos, 
Anglijos, Danijos, Islandijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Gu
dijos, Ukrainos, Slovėnijos, 
Šveicarijos, Vokietijos.

Poezijos pavasaris baigėsi, 

apie jį šiek tiek jau rašė ir įvai
rūs laikraščiai, tik įdomu, kad 
apie Poezijos pavasario pabaig
tuves nė žodžiu ar vaizdu neuž
siminė Lietuvos televizija. Mat, 
kaip visada, taip ir tomis dieno
mis Lietuvoje buvo labai daug 
įvairiausių pramoginių renginių, 
kurie vaizdasklaidai ar žinia- 
sklaidai pasirodė įdomesni, pa
trauklesni.

Iš tikrųjų, kas šiandien ta 
poezija? Pelenė, našlaitė... 
Sportas - kūno dievaitis: štai 
kas šiandien domina pragmatiš
kąjį pasaulį. Ir Lietuvos televizi
ja sportui skiria daug laiko 
kiekvieną dieną. O jei vyksta 
kokios nors aukštesnio lygio 
rungtynės, televizija net keičia 
savo įprastą programą, ištisas 
valandas rodydama kokias nors 
automobilių lenktynes Saharoje 
ar futbolo rungtynes Brazilijoje. 
Tiek to: tegu kūno grumtynėmis 
gardžiuojasi pinigo vergai...

O poezijos mėgėjai, kad ir 
nedalyvavę renginiuose, pasi
džiaugdavo ir stambia knyga 
“Poezijos pavasaris”. Ir šiemet 
išleista knyga “Poezijos pavasa
ris 2000” (416 psl.), kurioje 
daug gražios lietuvių poetų kū
rybos posmų. Čia rado vietos ir 
užsienio poetų, dalyvavusių šie
metinėje poezijos šventėje, ver
timų. Visais laikais lietuvių 
poetai nuo pat Martyno Maž
vydo eilėraščio “Broliai, seserys, 
imkit mane ir skaitykit...” (tai 
pirmas lietuvių poezijos kūri
nys) kūrė eilėraščių, kuriais pa
garbindavo Kūrėją Dievą ir 
Motiną Mariją, reikšdavo savo 
tikėjimo jausmus. Prisiminkime 
tik Antano Strazdo “Pulkim ant 
kelių”, kuri lig šiol giedama ne 
tik Lietuvos, bet ir Lenkijos ka
talikų šventovėse kiekvieną sek
madienį. Arba Maironio “Mari
ja, Marija...” Ši giesmė, gieda
ma kiekvieną sekmadienį Lietu
vos šventovėse, lietuvių tautai 
pasidarė tokia brangi dar sovie
tiniais laikais, kad paskutinį 
sakinį “Užstok prieš Aukščiau
sią Tu žmogų menkiausią, nes 
viską pas Dievą gali” sovieti
niais laikais lietuviai kartodami 
sakydavo ir sako:

Užstok prieš Aukščiausią 
Tėvynę brangiausią, 
Nes viską pas Dievą gali.

Sovietinių laikų poetai buvo 
įpratinti t)ievą net mažąja raide 
rašyti, bet ir tada atsirasdavo 
vienas kitas, kuris pasimelsdavo 
ne tik Mamonai.

Poezijos pavasario rengi
nius šiemet papildė monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas, Šv. Mi
kalojaus šventovėje gegužės 27 
d. surengdamas sakralinės mu
zikos ir poezijos valandą. Čia 
labai gražiai giedojo “Gabijos” 
choras, o savo eilėraščių paskai
tė poetai Kazys Bradūnas, Jo
nas Juškaitis, Birutė Pūkelevi- 
čiūtė, Jonas Strielkūnas ir šių 
eilučių autorius.

Baritonas Danielius Vėbra
EGIDIJUS MAŽINTAS

Danielius ne iš karto pasi
rinko sunkų, kankinantį daini
ninko kelią. Svajojo apie kirpė
jo amatą. Tačiau Lietuvos ope
ros meno bičiuliai, sužavėti D. 
Vėbros talentu, iškėlė jį į gar
bingiausių Lietuvos operos so
listų lygmenį, nes po Juozo Ma
žeikos panašaus nebuvo. Ir štai 
jau dvidešimt metų, kai D. Vėb
ra su savo žmona sopranu Stase 
Garbatavičiūte dainuoja Kaune. 
Šiandien jie ir kiti sudaro Muzi
kinio teatro ašį, apie kurią su
kasi kone visi kūrybiniai planai.

Žvalgydamasis po D. Vėb
ros vaidmenų lobynus, prisime
nu senus ir naujus darbus. Gai
la, kad jie liko neįrašyti į vaizda
juostes, kurių tais laikais Lie
tuvoje nebuvo. O šiuo metu vėl 
kiti kraštutinumai - viskas, kas 
turi masinę paklausą, užtvindo 
parduotuvių, kioskų, restoranų 
bei koncertų rinkas. Profesiona
lus menas traukiasi į užspiestą 
kampą, kuriame susibūrė be
veik visas šalies meno ir kultū
ros elitas.

Per dvidešimt kūrybinių 
metų D. Vėbra sudainavo be
veik viską, kuo gali didžiuotis 
pajėgus Operos teatro barito
nas. Atliko pagrindinius vaid
menis G. Verdi, D. Puccini, R. 
Leoncavallo operose, taipgi 
daugelyje operečių bei miuzik
lų. Žiūrovai griausmingais ploji
mais pasitikdavo kiekvieną D. 
Vėbros ariją.

Iš Tarptautinio PEM rašytojų kongreso Maskvoje (gegužės 22-28 d.d.): pagrindinis kalbėtojas GŪNTER 
GRASS (Vokietija) ir Lietuvos PEN klubo atstovas poetas JULIUS KELERAS Nuotr. V. Kelerienės

Sara Ginaitė-Rubinsonienė, atsiliepdama į savo leidinio “Atminimo knyga” recenziją, parašytą 
A. Musteikio (“Suklastoto šimtmečio dygliai”), išspausdintą “TŽ” š.m. 20 nr., - atsiuntė pareiškimą, 

kuriame sako, kad minėto recenzento teiginiai neatspindi tikrovės. Štai jos pareiškimas

Tiesa apie Lietuvos žydų žudynes 
yra skaudi, bet ją žinoti reikia

A. Musteikio straipsnį apie 
mano knygą sunku pavadinti re
cenzija, o tuo labiau - polemika, 
išreiškiančia skirtingus požiū
rius. Tai taip pat nėra pamąsty
mas apie skaudų Lietuvos žydų 
likimą ar gelbėtojų žygdarbius. 
Savo esme šis straipsnis prasi
lenkia su faktais ir nėra nu
kreiptas nei į knygos vertinimą, 
nei į joje iškeltų problemų apta
rimą. Pateiksiu tik kai kuriuos 
straipsnyje esančius neteisingus 
teiginius ir nepagrįstus kaltini
mus.

Pradėsiu nuo to, kad 
straipsnio autorius rašo neteisy
bę dėl mano pastabų apie A. 
Musteikio ir kai kurių kitų au
torių koncepcijas apie Lietuvos 
žydų žudynes. A. Musteikis tei
gia, kad aš, minėdama J. Pruns- 
kį, A. Kalnių ir jį, tvirtinu, jog 
šie lietuviai stengiasi pateisinti 
1941 m. žydų žudynes. Iš tikrųjų 
štai ką aš rašiau: “Ilgai Lietuvos 
išeivijos literatūroje žydų trage
dijos problema beveik nebuvo 
liečiama. Retsykiais ji buvo aiš
kinama, kaip ‘dviejų genocidų’ 
koncepcija. Atskiri lietuviai nuo 
žydų nukentėjo ne mažiau negu 
žydai nuo lietuvių. Atrodo, kad 
šių žodžių autoriams žydų ka
tastrofa nebuvo unikalus įvykis. 
Tai buvo genocidas, kuris galėjo 
būti palyginamas ar net tolygus 
lietuvių tautos genocidui, kurį 
atseit 1940-1941 metais organi
zavo ir vykdė žydai. Išeivijos 
spaudoje dar ir šiandien ne
trūksta panašių pareiškimų”. Iš
našose rašau, kad “Išeivijos tar
pe autoriai: A. Kalnius, P. Na
rutis, F. Seniūta, A. Musteikis, 
V. Volertas, A. Viliūnas, J. Žy- 
gas ir kai kurie kiti (psl. 46)”. 
Daugiau A. Musteikio pavardė

Kauno muzikinio teatro žvaigždė 
baritonas DANIELIUS VĖBRA 
(dešinėje). Šalia jo - Klaipėdos 
muzikinio teatro solistas EGIDI
JUS MAŽINTAS

Solistas dėkingas V. Dau
norui, padėjusiam atskleisti ge
riausias dainininko savybes. Da
bar jis pats po darbo teatre sku
ba į Muzikos akademijos rū
mus, kur sėkmingai perteikia 
vokalinio meno paslaptis jau
niems dainininkams.

Šeimoje jis dviem dukrom 
patarėjas ir draugas. Prieš porą 
metų visa šeima išgyveno didelę 
tragediją - Trakų ežere nusken
do sūnus ir brolis Liutauras, 
ruošęsis eiti tėvo pėdomis, tapti 
orkestro muzikantu.

Laisvalaikiais D. Vėbra ruo
šia baritonų trio programas, su 
V. Maciulevičiumi ir A. Želviu 
visuomet laukiami TV ar radijo 
programų svečiai. 

mano leidinyje “Atminimo kny
ga” nėra minima.

A. Musteikis rašo: “Autorei 
rūpi prisegti kaltę apskritai lie
tuviams, kurie esą išpurenę pa
lankią žydų politikai dirvą”. Tai 
yra gryna, švelniai tariant, auto
riaus fantazija, o tiksliau - klas
totė. Aš savo knygoje pateikiau 
faktus apie Laikinąją vyriausybę 
(LV) ir Lietuvos aktyvistų fron
tą (LAF), kurie, būdami val
džioje, nesmerkė tų žudynių ir 
nesiėmė priemonių joms su
stabdyti. Tai nebuvo vien tik vy
riausybės nesugebėjimas nu
traukti tas žudynes, bet ir atvira 
neprieštaravimo okupantams po
litika, kurios buvo imtasi prieš 
Lietuvos žydus. Tai buvo sąmo
ningas LV ir LAF’o kolaboravi
mas su naciais vykdant Lietuvos 
piliečių žydų žudynes. Lietuvoje 
1941 metų birželio-liepos mė
nesiais niekas nedraudė žudyti 
vyrų, moterų, vaikų ir senių, bu
vusių komunistų ir rabinų, pasi
turinčių verslininkų ir skurdžių, 
sovietinio režimo persekiotų ir 
kalintų. Savo knygoje aš rašiau, 
kad pritariu seimo nario V. 
Plečkaičio nuomonei, jog “Laiki
najai vyriausybei tenka atsako
mybė už viską, kas vyko Lietuvo
je, kol ją visiškai okupavo na
ciai... Taip pat už prasidėjusius 
pogromus prieš žydus, jų žudy
mą ir turto grobimą” (psl. 57).

Pasinaudodama paties Mus
teikio išsireiškimais, noriu pa
brėžti, kad šios žudynės vyko 
Lietuvoje, bet ne kažkokioje ne
žinomoje planetoje ar niekieno 
žemėje. Be to, žydų žudynes 
Lietuvoje vykdė Lietuvos Pagal
binės (savisaugos) policijos ba
talionų ir Ypatingo būrio kariai, 
o ne “padugnės” ar vien tik 
“kerštininkai”. Šiuose batalio
nuose tarnavo apie 10,000 ka
reivių ir 250 lietuvių karininkų. 
1941 metų vasarą, pagal bata
lionų įstatymus, nesunkiai gali
ma buvo iš batalionų išstoti. Pa
sibaigus šešiems mėnesiams, 
kuriuose kareiviai sutiko tar
nauti, jie galėjo be jokių pasek
mių atsistatydinti ir daugiau ba
talionuose nebetarnauti. Tarp 
kitko, batalionų kariams buvo 
pavesta ne tik saugoti tiltus, ry
šių centrus ir kitus strateginius 
objektus, bet taip pat suiminėti 
ir šaudyti žydus bei kitus “nepa
tikimus elementus”. Ypatingas 
būrys buvo įsteigtas tik žmo
nėms žudyti ir tuos uždavinius 
jis atliko iki pat 1944 metų vasa
ros. Daugiausia žmonių tas bū
rys sušaudė 1941 metais. Per 
tris 1941 metų mėnesius Pane
riuose ir kitose Rytų Lietuvos 
vietovėse Ypatingo būrio kariai

Atsiųsta paminėti
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ, 2000 m. 

1(26) nr. Redaktorė - Mukienė 
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1941 M. BIRŽELIO SUKILI
MAS. Dokumentų rinkinys. Sudarė 
Valentinas Brandišauskas. Redak
torė - Rima Dulkinienė, viršelio 
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do Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras (Di
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sušaudė daugiau kaip 35,1)01) 
žmonių, beveik vien tik žydų. 
Jiems talkininkavo vokiečių ir 
lietuvių policijos daliniai.

1941 metų birželio pabai
goje ir liepos pradžioje Kauno 
VII forte savisaugos batalionų 
kareiviai nužudė apie 5,000 žy
dų. 1941 metų spalio 29 dieną 
šių batalionų kariai, vadovauja
mi J. Stelmoko, sušaudė Jėgerio 
įsakymu atrinktų 9,200 Kauno 
žydų, jų tarpe 4,273 vaikus. Juk 
tai faktai, ir kokie skaudūs jie 
bebūtų, jie lieka faktais, kurių 
A. Musteikis paneigti negali. 
Todėl jis ir griebiasi tuščiažo
džiavimo ir manipuliuoja žodžių 
sandara.

Apie vieną gaujų mitą
Savo straipsnyje A. Mustei

kis kaltina visus Lietuvos žydus 
kolaboravimu su sovietais, ku
rie, pagal jį, pražudė Lietuvos 
ūkį. Komentuodamas mano pa
sakymą, kad sovietinė okupacija 
žydams buvo mažesnis blogis, 
negu nacistinė, jis teigia, jog 
“mažesnis blogis” tai buvo tik 
kolaborantams. A. Musteikis 
rašo: “Kiekvienu atveju Lietu
vos žydų ‘mažesnio blogio’ pasi
rinkimas paliko nuožmių isto
rinių dėmių, kurių jokia graž
bylystė nenuplaus”. Šis pareiš
kimas kalba pats už save. Atro
do, kad komentarai čia nereika
lingi. Vis dėlto noriu “Tėviškės 
žiburių” skaitytojui priminti, 
kad pasirašant Hitlerio-Stalino 
pakto slaptus protokolus niekas 
neklausė nei lietuvių, nei žydų, 
koks būtų jų prioritetas, kurią 
okupaciją jie pasirinktų. Net 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė su prezidentu A. Sme
tona priešakyje, nei eiliniai lie
tuviai, vienų ar kitų politinių 
partijų nariai, nei tuo labiau 
Lietuvos žydai neturėjo jokios 
realios galimybės paveikti šių 
dviejų agresyvių valstybių kovos 
dėl Lenkijos ir Pabaltijo valsty
bių tarpusavio padalinimo. To
dėl nei lietuviai, nei žydai nepa
sirinko sau “mažesnio ar dides
nio blogio”, tą pasirinkimą pa
darė Hitleris ir Stalinas.

Nepaisant to, kad sovietinė 
okupacija nekėlė žydams jų vi
siško sunaikinimo pavojaus, 
jiems nebuvo duota nei teisė, 
nei galimybė pasirinkti mažesnį 
savo atžvilgiu blogį. Be to, nuo 
sovietų valdžios jie nukentėjo 
ne mažiau, negu lietuviai, ypač 
ekonominio ir kultūrinio gyve
nimo srityse.

Žydai nebuvo tariamais Lie
tuvos nepriklausomybės duob
kasiais ar tariamai kalti dėl visų 
lietuvius ištikusių nelaimių, kaip 
tai norom ar nenorom mėgina 
vaizduoti A. Musteikis. Jo ne
teisinga informacija dėl Lietu
vos žydų “kaltės” dar kartą įro
do neobjektyvų šio straipsnio 
pobūdį bei A. Musteikio bandy
mą apjuodinti visus nužudytus 
bei išlikusius Lietuvos žydus.

Atrodo, pakanka pastabų, o 
reikalui esant aš galiu pateikti 
jų žymiai daugiau. A. Musteikio 
straipsnis-recenzija mano leidi
nio “Atminimo knyga, Kauno 
žydų bendruomenė 1941-1944 
metais”, pavadintas “Suklastoto 
šimtmečio dygliai”, neišreiškia 
skirtingų pažiūrų, o mėgina 
skleisti tikrovės neatitinkančias 
žinias. Jo nepagrįsti ir tenden
cingi teiginiai bei samprotavi
mai ignoruoja Lietuvos istorikų 
tyrinėjimų rezultatus bei Lietu
vos vyskupų ir Lietuvos prezi
dento pareiškimus dėl holo
kausto Lietuvoje.

Sara Ginaitė-Rubinsonienė

U KILIU HlitlIJE VEIKLOJE
“Poezįjos pavasario 2000” 

laureatu tapo klaipėdietis poetas 
Gintaras Grajauskas, š.m. sausio 
mėnesį gavęs ir Ievos Simonaity
tės literatūrinę premiją. Abu ap
dovanojimai paskirti už praeitais 
metais išleistą poezijos knygą 
“Kaulinė dūdelė”. Knygoje - 
maždaug šimtas eilėraščių, skyriai 
pavadinti vargonų registrų var
dais. Autorius knygą norėjęs su
konstruoti kaip vargonus. Premi
jos įteikimo šventė įvyko š.m. 
gegužės 26 d. Kaune, Maironio li
teratūros muziejaus sodelyje.

Martyno Mažvydo bibliote
koje, Vilniuje, š.m. gegužės 4 d. 
buvo surengta paroda, supažindi
nanti su žymiuoju pasaulinio gar
so islandų rašytoju Halldor Kiljan 
Laxness, Nobelio premijos lau
reatu. Parodą atidarė Lietuvos ir 
Skandinavijos kraštų rašytojai, 
paskaitą skaitė literatūros kritikas 
iš Islandijos Halldor Gudmunds
son. H.K. Laxness (1902-1998) 
pradėjo kurti vaikystėje, paaugęs 
jis jau rašė laikraščiams, išleido 
pirmąjį savo romaną “Gamtos 
vaikas”. Vėliau kelias literatūros 
pasaulyje buvo jam plačiai atida
rytas. ELTOS žiniomis, jo kūri
niai sudaro daugiau kaip 500 leidi
mų ir yra išversti į 43 kalbas.

Raštingiausio gydytojo kon
kursą, pasibaigusį š.m. gegužės 3 
d., laimėjo Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikų dar
buotoja Vanda Vainauskienė. 
Konkursas buvo surengtas minint 
Spaudos atgavimo, kalbos ir kny
gos dieną. Baigiamajame konkur
so rate dalyvavo 21 gydytojas. Bu
vo atrinkti penki geriausi. Kon
kurso dalyviai turėjo atlikti kon
krečius uždavinius: parašyti pra
šymą dalyvauti Raštingumo kon
kurse, ištaisyti pateikto teksto 
klaidas, įrašyti praleistas raides, 
pabraukti taisyklingą žodį ar žo
džių junginį, pakeisti svetimybes 
lietuviškais atitikmenimis. Kaip 
ELTOJE pažymėta, sunkiausiai 
sekėsi rašyti prašymą. Be laimė
tojos, geriausiomis pripažintos ir 
kitos keturios gydytojos. Visos 
apdovanotos padėkos raštais, 
knygomis, kvietimais į teatro 
spektaklius.

A. a. Sir Arthur John Giel
gud, žymusis lietuvių kilmės akto
rius, mirė Buckinghamshire, An
glijoje š.m. gegužės 21 d., sulau
kęs 96 metų amžiaus. Žinia ap
skriejo visą pasaulį, kur jis buvo 
žinomas kaip vienas geriausių 
Šekspyro veikalų vaidintojų, su
kūręs nebemirtingą Hamletą, ku
rį per savo ilgą gyvenimą vaidino 
net 500 kartų. Žurnalas “Time” 
(2000.VI.5) jo netekties proga iš
spausdino platų straipsnį su ve- 
lionies nuotrauka, pavadintą 
“Good Night, Sweet Prince”. 
Straipsnio autorius R. Corliss ve
lionį apibūdina kaip reto talento 
aktorių, elegantišką ir santūrų 
džentelmeną, teatro ir filmų ne
pamainomą aktorių - kūrėją, ne
mažai rašiusį vaidybinio meno te
momis. Velionis gimė Anglijos 
Londone 1904 m. balandžio 14 d. 
Lankė Bensono teatro mokyklą ir 
Karališkąją dramos meno akade
miją Londone. Scenoje pirmą 
kartą pasirodė 1921. Po dešimt
mečio jau buvo plačiai pagarsėjęs 
aktorius, sukūręs daug nepamirš
tamų vaidmenų teatruose ir fil
muose. Už nuopelnus kultūrai ir 
įtakai vaidybiniam menui 1953 m. 
velioniui buvo suteiktas bajoro 
(Sir) titulas, teikiamas Karališko
jo sosto nuožiūra.

Toronto Maironio mokyklos VIII skyriaus mokiniai per mokslo metų 
pabaigtuves atlieka meninę programą. Iš kairės: Paulius Valiulis, 
Elena Stravinskaitė, Aras Petrauskas, Andrea Benotaitė, Justinas 
Tarvydas, Ramunė Jonušonytė

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 80- 
mečiui paminėti, jungiantis prie 
viso krikščioniškojo pasaulio ta 
proga rengtų minėjimų, Valstybi
nėje Martyno Mažvydo bibliote
koje, Vilniuje, nuo š.m. gegužės 
18 d. iki birželio 6 d. veikė popie
žiaus gyvenimą ir veiklą nušvie
čianti retesnio įdomumo paroda, 
kurią aplankė tūkstančiai žmonių. 
Žiūrovai parodoje matė nuotrau
kas iš popiežiaus vaikystės, jau
nystės, kunigavimo laikų. Buvo iš
statyti jo ir apie jį parašyti veika
lai, svarbūs dokumentai bei kiti 
su popiežiaus veikla susiję radi
niai. Parodos atidaryme kalbėjęs 
Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys J. Bačkis pabrėžė, kad 
popiežiaus gyvenimas yra nepa
prastai susietas su XX šimtmečio 
įvykiais, kad jo veikla daug pri
sidėjusi prie komunizmo žlugimo. 
Seimo pirm. Vyt. Landsbergis po
piežių pavadino giliai tikinčia 
asmenybe ir didžiu politiku, pa
minėjo išskirtinį jo nuopelną - 
Lietuvos Kat. Bendrijos provinci
jos juridinį sutvarkymą bei lietu
vių ir lenkų santykių pakeitimą. 
Parodos atidaryme, tarp kitų sve
čių, dalyvavo Apaštalinis nuncijus 
Baltijos kraštams Erwin Josef En
der, Lietuvos vyskupų konferenci
jos gen. sekr. vysk. J. Boruta ir 
daug kunigų.

Velionies Česlovo Kudabos, 
žymaus gamtosaugininko, vardo 
premija šiemet paskirta mokyto
jui Aleksandrui Žaliui už nuopel
nus gelbstint nuo sunaikinimo ir 
paskelbiant Mūšos - Tyrelio pelkę 
kraštovaizdžio draustiniu. Lau
reatas taipgi daug pasidarbavo 
propaguojant gamtosaugos pro
blemas žiniasklaidoje. Aplinkos 
ministerija šiemet taip pat pasky
rė premiją fotomenininkams V. 
Ylevičiui, St. Žvirgždui, savo kū
ryba skleidžiantiems žmogaus ir 
gamtos darnos idėjas, kaip ELTA 
pažymi, “ už gražią, sveiką gamtą 
ir saugią aplinką”.

“Prieš absurdą” - tokiu pava
dinimu knygų rinkoje pasirodė 
šeštoji Vilniaus universiteto rek
toriaus prof. Rolando Pavilionio 
knyga, kaip ELTA rašo, brandin
ta keturiolika metų. Knygoje ap
žvelgiamas nepriklausomos Lie
tuvos dešimtmetis. Esą autoriui 
aiškėję du svarbūs dalykai - gin
čas tarp absurdo ir proto. Proto 
pastangas autorius įžiūrėjęs ne
priklausomybės dešimtmetyje, ta
čiau labai daug absurdo pavel
dėta iš sovietinės ideologijos. 
Knygos išleidimą parėmė “Kultū
ros” leidykla. Tiražas - 5000 egz. 
Knyga gaunama Lietuvos knygy
nuose ir bibliotekose.

Vilniaus grafikos meno cent
ras, anksčiau ilgesnį laiką veikęs 
grafikos studijos-dirbtuvės vardu 
Antakalnyje, dabar perkeliamas į 
senamiestį ir kuriasi Lietuvos dai
lininkų sąjungai priklausančiame 
keturių aukštų pastate Latako 
gatvėje. Oficialios centro įkurtu
vės numatomos šį rudenį. Kaip 
ELTA rašo, naujame centre veiks 
litografijos, giliaspaudės, rankų 
darbo popieriaus ir šilkografijos 
bazės, kurios bus prieinamos ne 
tik dailininkams, bet ir dailės mė
gėjams bei jaunimui. Numatoma 
čia sudaryti ir mokymo grupes, 
rengti seminarus, konferencijas, 
simpoziumus. Taipgi centre bus 
įkurta ir grafikos darbų saugykla, 
į kurią bus galima perkelti ir Dai
lininkų sąjungos sukauptą grafi
kos darbų fondą. Centrui vado
vauja Eglė Vertelkaitė. Snk.
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pRISIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................3.95%
180-364 d. term.ind................... 4.75%
1 metų term, indėlius...............5.00%
2 metų term, indėlius...............5.25%
3 metų term, indėlius............... 5.30%
4 metų term, indėlius...............5.45%
5 metų term, indėlius............... 5.65%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.75%
1 metų GlC-met. palūk..............5.25%
2 metų GlC-met. palūk..............5.50%
3 metų GlC-met. palūk..............5.65%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.70%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.90%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.............................4.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 5.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.70% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.90% 
Taupomąją sąskaitą Iki.......... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.50%

Asmenines paskolas 
nuo..................8.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................8.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................7.85%
2 metų......................7.95%
3 metų......................8.00%
4 metų......................8.05%
5 metų..................... 8.10%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.75%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3'/s%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVO KATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

L EDA REFRIGERA IT O\ 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus. 

Skambinti R. Jareckui
tel. 416 370-3539 arba 905 502-9614 

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

■■■■■■■■■■■llllllllllllllllllllll 
ROYAL

■■llllllllllllllllllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

VISAIS NEKILNOJAMO TURTO KLAUSIMAIS 
- PARDAVIMU AR PIRKIMU - 

sąžiningai patarnausiu.

PIRMIAUSIA PRAŠAU SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, B.A.
Associate Broker

Tel. 416 769-1616; faksas 416 769-1524.
RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 

Toronto, Ont. M6P 1A9

Sporto veikėjai, susitikę ŠALFASS rengtose jaunučių krepšininkų žaidynėse š. m. birželio 3-4 d.d. Hamiltone, 
ON. Iš kairės: RIMAS DIRVONIS - Čikagos “Lituanicos” sporto klubo pirmininkas, AUDRIUS ŠILEIKA - 
ŠALFASS pirmininkas, MARIJUS GUDINSKAS - ŠALFASS vicepirmininkas ir šių žaidynių kopirmininkas, 
ARVYDAS ŠEŠTOKAS - Hamiltono sporto klubo “Kovas” pirmininkas ir šių žaidynių kopirmininkas, SIGITAS 
KRAŠAUSKAS - ŠALFASS-gos narys spaudai ir archyvams

Sportinio šaudymo pratybose Vitas Svilas ruošiasi šauti j skrendantį tai
kinį, Jonas Stankus ir Kazimeras Deksnys laukia savo eilės

KANADOS įVYKIAI Į
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mo iškilmėse dalyvavo budistų 
vienuolijos vyriausias Kanadoje, 
Thich Tam Chau, iš Montrea- 
lio, vietinis dvasios vadas Thich 
Nguyen Lac bei šventovės pre
zidentas Thich tam Hoa. Mal
das ir tradicinius giedojimus ve
dė grupė spalvingai apsirengu
sių budistų vienuolių. Centras 
planuojamas prie Kennedy Rd. 
ir Traders Blvd, gatvių sankry
žos ir turėtų būti baigtas kitų 
metų vidury.

Albertos universitetas Ed- 
montone suteikė teisių garbės 
doktoratą Cape Town (Pietų 
Afrikos) anglikonų arkivysku
pui Desmond Tutu už jo 
“išskirtinį indėlį žmogaus teisių, 
socialinės teisės ir laisvės labui 
bei jo siekimą teisybės ir tiesos 
pasaulio bendruomenėje”. D. 
Tutu, 69 metų amžiaus, pirmas 
juodaodis 1975 metais tapęs 
anglikonų vyskupu ir nuo to lai
ko kovojęs prieš rasių nelygybę 
Pietų Afrikoje. Savo kalboje 
2,700 studentų ir akademikų 
D. Tutu ragino visus kovoti už 
humanistines idėjas. “Pati svar
biausia mūsų savybė, kalbėjo 
D. Tutu, yra tai, kad mes turime 
nepaprastai daug galios daryti 
gera”.

Raymond Chretien, dabar
tinis Kanados ambasadorius 
JAV, bus perkeltas ambasado
riumi Prancūzijoje. Pasak min. 
pirmininko spaudos atstovo, 
Prancūzijoje reikia labai stip
raus Kanados federalizmo pro
paguotojo. R. Chretien pakeis 
dabartinį ambasadorių Jacques 
Roy, o ambasadoriumi JAV ski
riamas patyręs ligšiolinis užsie
nio politikos patarėjas Michael 
Kergin.

Toronto akcįjų birža (TSE) 
birželio 15 pasiekė naują rekor
dą. TSE 300, arba 300 parinktų

akcijų sudėtinis rodiklis, vėl 
peržengė 10,000 taškų ribą. Per 
vieną dieną jis palipėjo 1.4% ar
ba 138.5 taškų iki 10,110.56. 
Pirmykštis rekordas, 10,052.68 
taškų, buvo pasiektas kovo 24 
dieną, bet netrukus po to gana 
smarkiai nusileido žemyn.

Prancūzakalbiai tėvai Kve
beke kovoja su Kvebeko “kal
bos įstatymu” (Bill 101). Pagal 
šį įstatymą Kvebeko prancūza
kalbiai neturi teisės siųsti savo 
vaikų į angliškas mokyklas. A. 
Chenard ir 10 kitų prancūzakal
bių šeimų kreipėsi į teismą, 
skųsdamiesi, kad įstatymas yra 
neteisėtas ir ųeleidžia jiems 
siekti, kad jų vaikai gerai išmok
tų kalbėti angliškai ir “užsitik
rintų geresnę ateitį”. Teismo 
sprendimas dar nežinomas, ta
čiau sunku tikėti, kad Kvebekas 
pakeis savo nusistatymą kuo 
efektingiau išlaikyti prancūzų 
kalbą provincijoje. Šiuo metu 
tik angliškai kalbančiųjų šeimos 
turi teisę savo vaikus siųsti į 
angliškas mokyklas.

Karališkasis Kanados le
gionas, karo veteranų organiza
cija, nutarė skirti dalį pajamų 
surinktų už Atminimo dienomis 
platinamas raudonas aguonas, 
rūkymo patalpų statybai vetera
nų ligoninėse. Legiono vadovų 
nuomone, veteranai neužsitar
navo, kad juos varytų laukan

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (4)6) 763-5161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Sportas
Sportinis šaudymas

- Kasmetinės ŠALFASS-gos 
šaudymo šakos surengtos varžybos 
įvyko š.m. gegužės mėn. 13 d. Ha
miltono lietuvių medžiotojų ir žūk- 
lautojų klubo Giedraitis šaudyklo
je. Varžybose medalius laimėjo: A 
klasėje 1. J. Mačionis, 2. A. Šimke- 
vičius, 3. J. Stankus. B klasėje - 1. 
J. Šostakas, 2. I. Jurevičiūtė. Išlygi
namuose jarduose (handicap) 1. A. 
Šimkevičius, 2. K. Deksnys, 3. R. 
Lukošius. Dubletuose 1. A. Šimke
vičius, 2. R. Lukošius, 3. J. Stankus. 
Varžybų čempionu tapo A. Šimke
vičius.

- Rudeninės baltiečių šaudy
mo varžybos prasidės rugsėjo 9 d. 
skrendančių taikinių šaudymu. Po 
savaitės, t.y. rugsėjo 16 d., įvyks .22 
kalibro šautuvo varžybos, o rugsėjo 
23 d. numatyta pistoleto varžybos. 
Varžybas ves lietuviai ir jos vyks 
Hamiltono Giedraičio šaudykloje.

- Dėl Europoje vykstančių 
šaudymo varžybų atrenkant daly
vius Pasaulinei olimpiadai, pasaulio 
lietuvių šaudymo varžybos, kaip bu
vo anksčiau skelbta, liepos mėn. 
neįvyks. Jos bus rugsėjo 23-24 d.d. 
Varžybos .22 kalibro šautuvu vyks 
baltiečių sportinio šaudymo dieną, 
rugsėjo 16 Hamiltono Giedraičio 
šaudykloje. Dėl platesnės informa
cijos kreiptis į skyriaus vadovą Ka
zimierą Deksnį, 1257 Royal Drive, 
Burlington, Ontario, Canada, L7P 
2G2, skambinti (905) 332-6006, ar
ba e-mail kdeksnys@sprint.ca

K. Deksnys 

parūkyti. Po ilgų metų jiems bū
tų sunku mesti šį įprotį, prie ku
rio jie priprato tarnaudami ka
riuomenėje, kovos zonose.

Rita Reed, jau sulaukusi 
brandaus 85 metų amžiaus, bai
gė Toronto universitetą menų 
bakalauro laipsniu. Ji sakosi, 
kad gerai mokėsi gimnazijoje, 
bet vedybos, vaikai privertė ją 
užmiršti apie tolimesnį mokslą. 
Tačiau užaugus vaikams ir mi
rus vyrui pasijuto vieniša, persi
kėlė gyventi į Torontą ir paga
liau nutarė “geriau išnaudoti sa
vo likusį gyvenimą”. Ji labai 
džiaugiasi pasiekusi savo pirmą
jį tikslą - bakalaureatą ir jau 
planuoja tolimesnes studijas.

Infliacija Kanadoje gegužės 
mėnesį pakilo iki 2.4%. Dau
giausia prie to prisidėjo benzino 
ir maisto pabrangimas. Jei at
mestume tuos du rodiklius, inf
liacija būtų 1.4% - tik 0.1%, 
daugiau negu balandžio mėnesį. 
Benzino kainos nuo 1999 metų 
gegužės pakilo 20.8%. G.K.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo 
tautos.

Marius E, Rusinas, CLUCFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
300 North Queen St., Suite 105N 

Etobicoke, Ont. M9C 5K4
(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)

Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305
Faksas 416 620-7584

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
MOKA:

3.65% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.95% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.00% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.30% už 3 m. term, indėlius 
5.45% už 4 m. term, indėlius
4.65% už 5 m. term. Indėlius
4.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.65% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.80% už 5 m. GIC Invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.65% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.80% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........8.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 7.85%
2 metų.................. 7.95%
3 metų.................. 8.00%
4 metų.................. 8.05'%
5 metų..................8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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
• Pirmad., 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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapls: www.parama.net

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ KELIONES paruošiu geriausiomis kainomis ne tik iš 
Toronto, bet ir iš kitų, kad ir tolimiausių Kanados vietovių.

TEIRAUKITĖS APIE GERIAUSIAS SEZONO KAINAS
SKAMBINKITE ALGIUI MEDELIUI ir UŽSISAKYKITE JAU DABAR!

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 
įstaigas arba gyvenamus namus

4 nauji namai ir remontai 
pilni projektai ir statyba 
projektai pagal užsakymą

4 elektros darbai
Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI

Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)
Pager (416) 331-4218

4 priestatai, pamatai
4 virtuvės, prausyklos
4 rūsių užbaigimas

Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus 
telefonu. Bilietus pristatau X-PRESS paštu. Toronto įstaigoje būnu 
trečiadieniais tarp 11 ir 17 valandos. ALGIS MEDELIS

l®

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7 

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

mailto:kdeksnys@sprint.ca
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Psichinės nuospaudos
DR. VYTAUTAS MEŠKA. 

Birštonas
Dėvint ankštus batus, atsi

randa nuospaudos. Tai mažai 
reikšmingas dalykas. Blogesnis, 
komplikuotesnis ir prognostiš- 
kai nepalankesnis procesas yra 
psichinė nuospauda. (Pasirodo, 
esama ir tokių). Skirtingai nuo 
ankštų batų psichinės nuospau
dos gali atsirasti staiga, bet gali 
ir iš lėto.

Lietuvoje vokiečių okupaci
jos metu mažo miestelio pro
gimnazijos solidus mokytojas 
per pamoką paklausė, kurių 
mokinių tėvai turi arklį ir roges, 
kad galėtų jam atvežti malkų. 
Daugumas vaikų tuoj pat pakė
lė rankas. Mokytojas įdėmiai 
peržvelgė tų mokinių veidus ir, 
stabtelėjęs prie vieno, aštriu 
balsu pasakė: “Žinau tave ir ta
vo tėvą. Jeigu paprašysiu tave, 
tai tėvas sekios paskui mane po 
miestelį, prašydams, kad atsisa
kyčiau nuo tų malkų atvežimo, 
nes jo blogas arklys. Tu nori tik 
man įsiteikti, kad gautum geres
nį pažymį”. Man tada atrodė, 
buvau įsitikinęs, jog mokytojas 
klydo. Berniukas įsitempė kaip 
styga, smilkiniuose jam išsipūtė 
kraujagyslės, veidas stipriai pa
raudo, atrodė, jog jis tuoj apsi
pils krauju. Bet mokytojas ne
kreipė į tai jokio dėmesio ir su
sitarė dėl malkų atvežimo su ki
tu mokiniu. Po to jis tęsė savo 
pamoką toliau.

Kaip galima būtų pavadinti 
šį atvejį? Tikriausiai tai buvo 
smūgis į mokinio-paauglio pres
tižą, kurį, kaip matyti, turi ne 
tik suaugęs. Ši psichinė trauma 
vėliau ir sukėlė psichinę nuo
spaudą; berniukas darėsi pri
slėgtas, drovus, ėmė nepasitikėti 
savo jėgomis. Prieš tai buvęs ge
ras, linksmas mokinys, dabar 
gaudavo blogesnius pažymius, 
pradėjo šalintis klasės draugų, 
ypač mergaičių, užsisklendė, 
jam buvo sunku pereiti per 
miestelį. Taip jau susiklostė, 
kad aš turėjau galimybę ilgai 
matyti tą berniuką, o vėliau jau
nuolį ir suaugusį žmogų. Mes 
nebuvome draugai, tačiau karo 
metai, bendra sunki vaikystė, 
pirmieji mokslai labai suartino.

Tapęs gydytoju, palinkau į 
neurologiją, psichosomatiką, 
neurozinius sutrikimus, elgesio 
nukrypimus. Susitikęs savo bu

vusį bendraklasį, ne kartą galvo
davau, kaip jam padėti: ar tai 
psichoanalize, logoterapija, su
gestija, ar racionalia psichotera
pija. Turėjau galimybę nukreipti 
jį ir pas specialistą psichotera
peutą. Taršau, kaip bebūtų keis
ta, šis jau suaugęs žmogus to 
nenorėjo, nors “nuospauda bu
vo giliai įleidusi šaknis į širdį, 
jam trukdė, aiškiai mažino jo 
gyvenimo kokybę. Galima net 
pasakyti, kad “nuospauda” pasi
darė didesnė už “pirštą”.

Tokia ar panaši psichinė 
nuospauda gali atsirasti ir iš lė
to, pavyzdžiui, nervingiems, irz
liems tėvams nuolatos ūdijant 
vaiką, kad jis nesikūprintų, ne
laikytų rankų po stalu, nemirk
sėtų, nenudelbtų akių, negirgž
dintų durų, garsiai (arba at
virkščiai, tyliai) nekalbėtų, kad 
viskas, ką tik jis bedarytų yra 
klaida, nesusipratimas, nesąmo
nė, daranti gėdą jam, tėvams ir 
artimiesiems. Savaime aišku, 
jog panaši situacija gali būti ir 
kitur, pavyzdžiui, mokykloje, 
darbe, o ypač tarnaujant kariuo
menėje.

Bet grįžkime kiek atgal. 
Tad kuo gi dauguma tokių as
menų man medicininio darbo 
pradžioje buvo įdomūs? O gi 
tuo, kad jų keistumas didėdavo 
dažniausiai tik ėmus “krapštyti” 
tą psichinę nuospaudą, lygiai 
taip pat, kaip daugumas mūsų 
mėgsta krapštyti ant odos esantį 
šašą.

Paviršutiniškai ištyrus tokį 
asmenį, susidaro įspūdis, jog jis 
jaučia tartum dvasinį niežulį, ta
čiau juo daugiau “kasosi”, juo 
daugiau jam ir niežti. Dažnai 
psichinė nuospauda, ypač tas 
dvasinis “niežulys”, sukelia dar 
ir jausmų dvilypumą. Pavyz
džiui, toks asmuo vienu ir tuo 
pačiu metu ir nori eiti į teatrą, ir 
nenori, arba prašo valgyti, o vis
ko, ko jam siūloma, jis nenori. 
Taip pat, tarkim, viršininkas be 
savo pavaldinio negali apsieiti, 
bet tuo pačiu metu, esant jam 
kabinete, jo nekenčia. (Įdomu ir 
tai, kad dažnai toks viršininkas 
visiškai nesuprantamais sumeti
mais minėtus dvilypius savo 
jausmus akivaizdžiai rodo, tie
siog demonstruoja ir kitiems).

Minėtas jausmų dvilypumas 
ypač žalingas, jeigu jis yra susi
daręs tėvams, pedagogams, gy
dytojams, teisininkams, žodžiu 
tiems, kurių profesija kaip tik 
reikalauja bendravimo. “Krapš
tydami” savo psichinę nuospau
dą (ar nuospaudas), jie sėja ne
susipratimus, sukelia ginčus, ap
maudą. Visa tai apsunkina gy
venimą.

Ar turi medicina kokių nors 
priemonių tokioms psichinėms 
nuospaudoms bei niežuliams 
gydyti? Deja, nevisai. Todėl 
svarbiausia nesudaryti sąlygų 
joms atsirasti. Įdomu dar paste
bėti, kad dvilypumas yra būdin
gesnis žemesnio intelekto žmo
nėms, dažniau pastebimas ma
žiau civilizuotose šalyse.

Šiaip jau gydytojas visada 
pataria, kad, esant kokiai nors 
psichinei nuospaudai arba nie
žuliui, pacientas jų “nekrapšty
tų”, bet pasigydytų, nes tokie ir 
jiems panašūs reiškiniai gali su
kelti rimtesnių nemalonumų.

Iš mokslo metų pabaigos šventės. Viršutinėje nuotraukoje Toronto Maironio mokyklos 1999-2000 mokslo 
metų abiturientai. Atsisveikinimo kalbą sako RAMUNĖ JONUŠONYTĖ š.m. gegužės 27 d. Prisikėlimo par. 
salėje; apatinėje - pagerbtos ir apdovanotos lituanistiniu kursų mokytojos (iš k.): R. ŽEMAITYTĖ, I. 
ČUPLINSKAITĖ, I. EHLERS, N. BENOTIENĖ
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wo»t Realty Ino.

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

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

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

(J vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

TORONTO

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

SIUNTINIAI Į BALTIJOS 
POST v A L s T Y B ES

2985 Bloor St. W., Etobicoke 
(Salia “Paramos” kredito kooperatyvo skyriaus)INTERNATIONAL

LTS šventės atidarymas 
įvyks penktadienį, birželio 30, 8 
v.v. (Patio Ballroom), Regal 
Constellation viešbutyje. Įeiti į 
salę bus galima 7.30 v.v., kur 
dalyvius pasitiks Kauno VD 
universiteto studentų ansamblis 
“Žilvitis”.

Šventei atidaryti ir įėjimo 
juostą atrišti pakviestas Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininkas Vytautas Kamantas. 
Kviečiame tautiečius gausiai da
lyvauti. KLB Toronto apylinkė

Dainava vėl laukia jūsų! 
44-toji Lietuviškų studijų ir po
ilsio savaitė, rengialna Lietuvių 
fronto bičiulių, šią vasarą ir vėl 
vyks Dainavoje rugsėjo 5-10 d., 
tuoj po Ateities akademinio sa
vaitgalio. Norintieji joje daly
vauti ir užsisakyti kambarius 
prašomi kreiptis į Marytę Pet
rulienę, 37668 N. Laurel Park 
Dr., Livonia, MI 48152, USA. 
Tel. 734 953-9182.

Iš Lietuvos seimo pirminin
ko Vyt. Landsbergio gautas pra
nešimas, kad š.m. birželio 13 d. 
buvo priimtas įstatymas dėl 
sovietų okupacijos žalos kom
pensavimo ir jo mechanizmų. 
Skatinama atsiliepti nukentėju
sius nuo sovietų okupacijos (ir 
jų paveldėtojus), kurie “patyrė 
represijų, artimųjų arba turto 
netekimo žalą ir yra Kanados 
piliečiai”. Tuo reikalu kreiptis į 
Lietuvos seimą, Gedimino pr. 
53, LT2002, Vilnius, tel. 39-60- 
01, faksas 39-64-00.

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūriui išlaidoms pa
dengti paremiant šokių grupę 
“Jotvą”, atvykstančią į XI-tąją 
Tautinių šokių šventę, aukojo: 
$500 - Prisikėlimo parapijos 
kooperatyvas: $100 - J. V. Dzc- 
mionai; $50 - D. Kuliešius, B. 
G. Krakauskai; $20 - A. V. Re- 
mesat. Sambūrio valdyba dėko
ja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą.

A. a. Aleksandro Stančiko 
atminimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui” Lietuvoje au
kojo: $100 - O. ir B. Sergaučiai; 
$50 - G. ir D. Sakai; $40 - L. 
Urbonas; $30 - T. ir V. Sičiū- 
nai; $25 - L. Stančikienė, H. ir 
A. Stepaičiai; $20 - M. Povilai- 
tienė, N. Vidmantas, A. ir V. 
Bubeliai, D. Zulonienė, V. ir S. 
Aušrotai, K. Batūra, A. Kela- 
čius, T. ir A. Sekoniai, G. Pakš
tienė, E. Pšezdzieckis, A. Au- 
gaitis.

Aukas surinko B. Matulai
tienė ir M. Povilaitienė. Už 
tremtinių nedalios ir skurdo pa
lengvinimą nuožirdžiai dėkoja - 
KLK moterų dr-jos centro vaidyba

“Dienovidis”, iliustruotas kul
tūros savaitraštis (dabar dvisa
vaitinis) Lietuvoje, š.m. 18 nr. 
išspausdino platoką informaciją 
apie “TŽ” 50-mečio metraštį. 
Mat “Dienovidis” skiria nema
žai dėmesio ir išeivijai. Minėtoje 
informacijoje “D”, aptaręs su
kaktuvinį “TŽ” leidinį, rašo: 
“...Tėviškės žiburiai’ išeivijos 
spaudoje išsiskiria profesiona
lumu ir įvairių požiūrių integra
lumu, padėjusiu jiems įveikti 
įvairių išeivijos gyvenimo etapų 
nesklamdumus ir sunkumus”. 
Pacitavęs pirmojo “TŽ” vyr. re
daktoriaus dr. A. Šapokos įžan
ginį, kuriame išreiškiamas laik
raščio ryžtas stovėti pilnutinio 
lietuviškumo sargyboje, “D” pa
stebi, kad jam tai pavyko: “Laik
raštis visą 50-tį budėjo lietuviš
kumo ir katalikybės sargyboje”.

Kanados lietuvių fondo ta
rybos posėdis įvyko birželio 19 
d. Toronto Lietuvių Namuose. 
Apžvelgta metinė veikla. Nauju 
tarybos pirmininku išrinktas Al
gis Nausėdas, naujais nariais 
išrinkti Danguolė Baltrušytė- 
Sher ir Stasys Prakapas. Tary
boje liko: H. Dcksnys, A. Ka
minskas, P. Kuras, A. Pabedins
kas, R. Sriubiškis, I. Sungailie- 
nė, A. Vaičiūnas ir L. Zubric- 
kas. Kontrolės komisija - B. 
Saplys, M. Povilaitienė ir Ange
lė Abromaitytė. KLB atstovai - 
S. Piečaitienė, Irena Ross, M. 
Stanevičius ir Rūta Žilinskienė. 
Raštinės vedėjas - A. Juozapa
vičius.

Kanados lietuvių fondas yra 
pasiekęs daugiau kaip $3,000,(XX) 
aktyvo. Gautas metines palūka
nas kasmet išdalina stipendi
joms, aukoms ir kt. Stipendi
joms į Lietuvą pasiųsta daugiau 
kaip $19,000. Kita suma buvo 
paskirta Kanadoje studijuojan
tiems. Posėdžiui pirmininkavo 
Fondo valdybos pirm. Gražina 
Ignaitytė. St. P.

A. a. Aleksandro Stančiko 
atminimui, užjausdama žmoną 
Zuzaną, dukras Živilę ir Rūtą su 
šeimomis. Stasė Steigvilienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Aleksandrui Stančikui 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
jo žmoną Zuzaną, dukras Živilę 
ir Rūtą su šeimomis bei kitus 
artimuosius, Delfiną Zulonienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Aleksandrui Stančikui 
mirus, nuoširdžiai užjausdama 
žmoną ir dukras su šeimomis, 
Kristina Žutautienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

Keltuvo vajui $50 aukojo B. 
Vilkuvienė.

Anapilio autobusėlio fondui 
$200 aukojo B. Vilkuvienė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame savo 

vaikams ir vaikaičiams už mums 
suruoštą gražų auksinį jubiliejų. 
Ypatinga padėka mielai šeimos 
draugei Elzei Kazlauskienei, Si- 
monei ir Barbarai Petronie- 
nėms už didelį darbą ruošiant 
šią šventę, sūnui Ričardui Pet- 
roniui už puikias gėles. Dėkoja
me pamergei A. Slapšienei, pa
broliams - H. Sukauskui ir P. 
Murauskui bei mieliems drau
gams dalyvavusiems kartu su 
mumis.

Danutė ir Juozas Petroniai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju rengė

joms ir viešnioms už suruoštą 
man tokį malonų mergvakarį, 
už gražias ir naudingas dovanas, 
kurios palengvins mūsų gyveni
mo pirmus žingsnius. Ypatingas 
ačiū vyriausioms rengėjoms už 
tiek daug įdėto darbo suorgani
zuojant popietę. Ačiū mano te
tai, Snaigei Šileikienei už vado
vavimą programai, ir “Gintaro” 
tautinių šokių grupei bei skautų 
organizacijai už šiltus sveikini
mus. Taip pat dėkoju Genutei 
Kobelskienei ir Birutei Stanu
lienei už paruošimą skanių vai
šių bei visoms, kurios prisidėjo 
prie salės parengimo ir papuoši
mo. Jūsų nuoširdumas ilgai pa
siliks mudviejų su Petru minty
se. Dėkoju visoms -

Ona Šileikaitė

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

t PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

s t ra Travel

❖ siunčiame siuntinius lėktuvu ar laivu
❖ pinigų pervedimas (money transfer)
❖ pristatymo patarnavimai (courier service) 

maisto siuntiniai
❖ jokių svorio apribojimų ,
❖ nemokamas siuntinių paėmimas iš jūsų namų
❖ kiekvienas siuntinys yra pristatomas į adresato 

namus ir patvirtinimas gavėjo nuotrauka
MŪSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ

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

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

E-mail: kraudys@idirect.com

KLB Hamiltono apylinkės 
aukos Kanados lietuvių ben
druomenei Vasario 16 proga: 
$250 - S. Dalius; $100 - G. J. 
Krištolaičiai, G. Melnykas; $50 
-A. J. Gedrimai, R. Bulovas, L. 
D. Gutauskai, Pr. Sakalas, J. R. 
Pleinys; $40 - kun. J. Liauba, 
OFM; $25 - M. J. Gimžauskas, 
D. E. Gudinskai; $20 - R. Cho- 
romanskis, J. Stankus, P. Žulis, 
A. Kamaitis; $10 - A. Deksnie- 
nė, A. Didžbalis. Iš viso įdėta į 
KLB krašto valdybos sąskaitą 
“Talkoje” - $890.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - K. Meškauskie
nė, I. P Girniai.

Atitaisymas. “TŽ” 25 nr. straips
nyje “Ilgai laukti sąrašai” įsibrovė 
klaidų. Antroje pastraipoje išspaus
dinta “autorius atsemia”; turi būti 
atremia. Gelbėtojų skaičių terpėje 
praleista “antrasis papildomas - 
1572”. Už klaidas atsiprašome.

Paieškojimas
Beleška iš Lietuvos, Prienų rajo

no ieško giminių. Prašom atsiliepti 
šiuo adresu: Box 383, R.R.2, Cree- 
more, Ont., LOM IGO Canada. Tel. 
1-705-466-6040.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ galima 
kreiptis skambinant tel. 416 979- 
8822 arba 1-800-267-1177. Palikti 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų, 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreiptas di
desnis dėmesys.

& Services Inc.
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 

Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

• Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * 
Bilietus atvykstantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą)

* Dokumentų vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą *
* Dideles nuolaidas dažnai keliaujantiems *

* Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas *

VISŲ SKRENDANČIŲ Į LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ DĖMESIUI!
Vyksta bilietų išpardavimas keliaujantiems suomių linija "Finnair".

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Ine.
4134 Dundas St. West, Etobicoke. ON, M8X 1X3
Tel: (416) 233-4601 Fax: (416) 233-3042Siuntiniai laivu ir lėktuvu

TIESIOG į VILNIŲ

Teiraukitės mūsų įstaigoje tel. 416 237-1435 arba pas agentus: 
TORONTE: “Astra Travel" 416-538-1748, “Via Baltica” 416-767-6210 

HAMILTONE: Beatas Brasas Import-Export 905-518-1867, 905-545-8868
When you Buy or Sell Through Ken you could go on a 

free holiday with Reward Air Miles™

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

MES PRISTATOME!
MES GARANTUOJAME!

4 4
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TORONTO"?
Anapilio žinios

- Birželio 24- 25 dienų savait
galį visose trijose mūsų šventovėse 
pamokslus sakė ir Mišiose asistavo 
diak. Vytautas Staškevičius.

- Birželio 17, šeštadienį, pa
krikštyta Mariaus ir Mirandos 
(Georgiou) Valinskų dukrelė Kot- 
ryna-Elena.

Ryšium su XI Tautinių šokių 
švente, Mišios Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje ateinantį savait
galį bus liepos 1, šeštadienį, 3 
v.p.p., o Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje - taipgi liepos 1, šešta
dienį, 3 v.p.p.

- Liepos - rugpjūčio mėnesių 
“Žodis tarp mūsų” knygelių laida 
jau platinama sekmadieniais para
pijos salėje.

- Anapilio parapijos knygyne 
galima įsigyti Antano Šileikos kny
gą “Buying on Time” ir žurnalo 
“Laisvės kovų archyvas” nr. 27.

- Šventųjų metų giesmių šven
tė - “Kristui gieda Lietuva” - vyks 
liepos 2 d. Vilniaus. Kalnų parke. 
Šventės komiteto pirmininkas vysk. 
Juozas Preikšas prašo tai šventei 
aukų, kurias galima aukoti per mū
šų parapiją.

- Mišios liepos 2, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. kun. Vaclovą Šarką; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje, liepos 1, šeš
tadienį: 3 v.p.p. už a.a. Juzę Jonai
tienę; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje, liepos 1, šeštadienį: 3 v.p.p. už 
a.a. Antaną Steigvilą.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienįz9.45 v. ryto pa

maldos su Šv. Komunija. Po pamal
dų - moterų draugijos ruošiama 
kavutė.

- Sekmadienį, liepos 9 metinė 
parapijos iškyla bus pradedama pa
maldomis 11 v. ryto. Iškyla įvyks 
Boyd Conservation parke, Cliffisde 
Nr. 2 rajone, Woodbridge, Ont. 
Įvažiavimas maždaug 3.5 km į šiau
rę nuo 7-to kelio, Islington gatvės 
rytų pusėje. Programoje numatyta: 
bendri pietūs, loterija, žaidimai vai
kučiams ir lietuviška krikščioniška 
nuotaika.

- Sekmadienį, liepos 16 pamal
dos vėl tęsiamos 9.45 v. ryto.

- Praeitą sekmadienį birželio 
25, pakrikštyta Kyla Rūta Richard
son, Rūtos Šiukšterytės ir Law
rence Richardson dukrelė. Krikšto 
tėvai - Johanne Richardson ir 
David Doyle.

- Sveikiname visus XI lietuvių 
Tautinių šokių šventės šokėjus, 
rengėjus ir svečius.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdyba sveikina visus XI 

Tautinių šokių šventės šokėjus, ren
gėjus bei svečius, atsilankiusius To
ronte ir linki geros nuotaikos bei 
gausių įspūdžių.

- Šį sekmadienį, liepos 2, sve
tainė bus atidaryta nuo 11 v.r. kur 
bus galima pasivaišinti lietuviškais 
patiekalais.

- Sekmadienio popietėje birže
lio 25 dalyvavo 190 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė - A. Drauvininkas 
iš Čikagos, B. Tompauskienė iš Los 
Angeles. Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino LN vicepirmi
ninkas T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - liepos 27.
- Liepos 3, pirmadienį, LN raš

tinė bus uždaryta, svetainė “Lokys” 
dirbs įprastu laiku.

- Liepos 9 d., 1 v.p.p. “Boyd 
Conservation” parke rengiama tra
dicinė Lietuvių Namų ir “Atžaly
no” gegužinė. Programoje - įvairūs 
sportiniai žaidimai, loterija, bus ga
lima pasivaišinti maistu ir gėrimais. 
Autobusas išvyksta nuo Lietuvių 
Namų ir “Vilniaus rūmų” 12.30 
vai., sugrįš 5.30 v.v. Rengėjai - LN 
vyrų būrelis ir “Atžalynas”. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. Dėl 
papildomos informacijos prašome 
kreiptis į LN raštinę tel. 532-3311

- 2000 m. Toronto Lietuvių 
Namų poilsio stovykla rengiama 
Tėvų pranciškonų vasarvietėje “Kre
tinga” Vasagoje rugpjūčio 12 - 19 
d.d. Dėl platesnės informacijos pra
šome skambinti stovyklos komen
dantui E. Steponui tel 415 622-5896, 
A. Sukauskui tel. 416 614-7739 arba 
E. Bartminui tel. 416 249-0490.

SVEIKINDAMI Ireną ir Pet
rą Lukoševičius bei Joaną ir Če- 
sių Kurus, jų 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga Silvija 
ir Vincas Piečaičiai “Tėviškės ži
buriams” paaukojo $50.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis šeštadienis, liepos 1, yra 

mėnesio pirmasis. Pirmais mėnesio 
šeštadieniais Gyvojo rožinio drau
gijos nariai renkasi Rožiniui ir Mi- 
šiom 10.30 v.r.

- Liepos ir rugpjūčio mėnesių 
“Žodis tarp mūsų” knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Tai 
kasdieniai trumpi ir praktiški mąs
tymai pagal vienos dienos Mišių 
skaitinį. Kaina $5.

- Parapijos choras po giedoji
mo per diakono primicijas ir išvež
tųjų paminėjimą pradėjo vasaros 
atostogas.

- Jaunimo choro nariai, užbai
gus šventovėje giedojimo sezoną, 
gavo pažymėjimus, kuriuose buvo 
pažymėta, kiek metų jie dalyvavo 
chore.

- Tradicinė maldininkų kelio
nė į Midland’o Kanados kankinių 
šventovę šiais jubilijieniais metais 
vyks rugpjūčio 6 d., Kryžiaus keliai 
2.30 v., o Mišios 3 v.p.p. Po Mišių 
bus specialus Lietuvos kankinių pa
minėjimas šventovėje, o po to eise
na prie lietuviško kryžiaus. Auto
busas nuo parapijos išvyks 12 v.p.p. 
ir grįš apie 7.30 v.v. Kelionės kaina 
$18. Registruotis parapijos raštinė
je. Kelionę organizuoja ir visus lie
tuvius dalyvauti kviečia Kanados 
lietuvių katalikų centras, vad. J. 
Andrulio.

- Parapijos stovyklų “Kretin
gos” stovyklavietėj, Vasagoj, tvar
ka: lietuviškai kalbantiems liepos 9- 
22 d.d., lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams liepos 23 - 
rugpjūčio 5 d.d. Daugiau žinių gali
ma gauti pas Liną Kuliavienę 766- 
2996. Šeimų su vaikais stovykla 
rugpjūčio 5-12 d.d. Jai vadovaus 
Virginija ir Linas Zubrickai - 766- 
9066.

- Parapijos persikėlimui lėšų 
telkimo vajus vyksta toliau. Jau su
rinkta žemei pirkti reikalinga suma. 
Vajus toliau tęsiamas inventoriui 
įsigyti.

- Mišios sekmadienį, liepos 2:
8.15 v.r. už Juknų šeimos mirusius;
9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegužienę;
10.15 v.r. už a.a. Oną Grigaravičie
nę, už a.a. Agotą ir Juozą Vainas, 
už a.a. Motiejų ir Magdaleną Ba
rauskus ir Pauliokonių šeimos mi
rusius; 11.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Slaugos namų žinios
- Birželio 24, šeštadienį, 11 v.r. 

3660 Bloor St. W., Etobicoke įvyko 
Slaugos namų žemės prakasimo 
renginys. Susirinko didžiulis lietu
vių būrys ir kviestų svečių. R. Juo
dis, Slaugos namų statybos komite
to pirmininkas ir šio renginio koor
dinatorius, oficialiai patvirtino Slau
gos namų (SN) statybos pradžią, 
pabrėžė jos svarbą lietuvių ben
druomenei Toronte ir Kanadoje.

Kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, 
pakvietė visus susirinkusius bendrai 
maldai už šį kilnų projektą. Kalbė
jo: gen. garbės konsulas Haris La
pas, T. Stanulis, dr. R. Zabieliaus- 
kas bei svečiai kanadiečiai - Gloria 
Lindsay Luby, Chris Korwin Kuc- 
zynski, Nancy Mueller. E. Stepo
nas, LN vald. pirmininkas, nuošir
džiai padėkojo visiems, savo darbu 
prisidėjusiems prie SN projekto įgy
vendinimo ir žemės prakasimo. DBŠ

- Slaugos namų statybai aukojo: 
L. Balsienė - $2,500 ($5,033.70), T. 
Gražulienė - $480 ($5,000), J. Rovas
- $1,000 ($2,070), Toronto teatras 
“Aitvaras” - $800 ($1,099.25), O. 
R. Berentai - $250 ($560), po $200
- V. Gudaitis ($260), N. Budrys 
($1,220); po $100 - A. I. Žemaičiai 
($1,170), B. P. Sapliai ($1,490), J. 
Danaitis ($395), A. Monstvilas 
($700), I. A. Gataveckai; po $50 - 
V. M. Pliuskaičiai, E. Girėnas, J. 
Rinkūnienė ($195), S. Juškevičius 
($300). Slaugos namų vajaus komi
tetas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą 
Slaugos namams. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

ŠEIMA, penkerių asmenų, ieško iš
sinuomoti namą vieneriems me
tams Etobicoke rajone. Skambinti 
Laimai tel. 416 255-9630.

CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų 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 KREDITO 
KOOPERATYVAS

PARAMA
praneša, kad 2000 m. gegužės 19 d. narių skaičius pasiekė

AKTYVAS: daugiau kaip $116 milijonų

PARAMA, didžiausias lietuvių kredito kooperatyvas pasaulyje 
ir vienas iš didžiausių bei tvirčiausių kredito kooperatyvų Ontario provincijoj

TOLIAU AUGA ir STIPRĖJA!

VALDYBA

2000 m. liepos 3, pirmadienį, 6 v.v.
Toronto Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje rengiamas 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR FOLKLORO ANSAMBLIŲ, atvykusių iš Lietuvos 
ir dalyvavusių XI Lietuvių tautinių šokių šventėje, išleistuvių koncertas 

ir tėuijiie, ”
DALYVAUJA: Panevėžio jaunimo ansambliai - “GRANDINĖLĖ”, vad. Z. Rimkuvienės ir 
“KANAPĖLĖS”, vad. K. Vainienės; Utenos mokytojų folkloro ansamblis “LAVINDRA”, vad. 
L. Kulakauskienės; Kauno VD universiteto studentų ansamblis “ŽILVITIS”, vad. 
D. Petrauskaitės. Taipogi koncerte dalyvauja Suvalkų trikampio ansamblis “JOTVA”, vad. 
K. Janušanienės. Iš viso per 100 asmenų.

PROGRAMOJE: lietuviškos muzikos kapela, dainos, šokiai, pasakojimai. Tai įdomus 
vienkartinis ir nepakartojamas šių ansamblių susitikimas.Kviečiame visus tautiečius dalyvauti 
šiame išleistuvių koncerte. Išlaidoms padengti prie įėjimo bilietai - $8 asmeniui.

Lietuvos ansamblių išleistuvių komitetas

XI Lietuvių tautinių šokių 
šventė įvyks Toronte-Mississau- 
goje ateinantį savaitgalį. Bilietų 
dar yra į visus renginius. Visus 
bilietus bus galima atsiimti prie 
registracijos stalo, kuris veiks 
nuo birželio 29, ketvirtadienio 
Regal Constellation viešbutyje. 
Bilietus užsakyti pas V. Tasecką 
(tel. 905 824-4461) arba J. Vin- 
gelienę (tel. 416 233-8108). 
Šventės suvenyrai (marškinėliai, 
plakatai, leidinys ir kt.) bus par
davinėjami Regal Constellation 
viešbutyje ir šventės metu are
noje.

Birželio 30, penktadienį, 
LTŠŠ atidarymo iškilmėje 8 v.v. 
Regal Constellation viešbutyje 
kalbės PLB pirm. Vytautas Ka- 
mantas. Ten pat liepos 2, sek
madienį, 10 v. ryto įvyks iškil
mingos Mišios, kurias atnašaus 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Visi kviečiami jose dalyvauti. 
Smulkesnė informacija rekla
moje.

Šventės koncertas įvyks 
Hershey Centre, Mississaugoje, 
2 v.p.p. liepos 2, sekmadienį. 
Toronto lietuvių pensininkų 
klubas parūpins autobusą nuo 
Vilniaus rūmų į šventę Hershey 
centre. Autobusas išvyks punk
tualiai 12.30 v.p.p. Iš Hershey 
Centro autobusas grįš tuoj po 
koncerto 5 v.p.p.

Kviečiame visus į Punsko šokių grupės

koncertus, kurie įvyks:
Hamiltone, Jaunimo centre, liepos 8, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Anapilio didžiojoje salėje, liepos 9, sekmadienį, 4 v.p.p.

Įėjimas $8. 
PO KONCERTO PARAPIJOS SALĖJE BUS SUNEŠTINĖ VAKARIENĖ, 
MOKAMAS BARAS, ŠOKIAI, GROJANT VACLOVUI POVILONIUI BEI 

JAUNATVIŠKAI "DISCO” MUZIKAI.
Primename, kad liepos 3d., 6 vai. vak. Prisikėlimo parapijos salėje 

"Jotva” dalyvaus bendrame koncerte "Namolio į Tėvynę".

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio valdyba

Kviečiame visus 
Xl-tosios Tautinių šokių šventės 

dalyvius aplankyti
KANADOS U6TUVIŲ MUZI€JŲ-AACHVVf| 

ir MOKSLINI BIBLIOTEKA ANAP1LVJE 
(2185 Stavebank Rd., tarp Hwy. 10 ir Mavis gatvių)

LANKYMO VALANDOS: 
sekmadienį: 10.30 v.r. - 6 v.v. 

pirmadienį: 1 v.p.p. - 8 v.v.

MONTREAL
“Litas” yra sudaręs fondą pa

remti montrealiečių vaikams, sto
vyklaujantiems “Neringos” stovyk
loje. Dėl paramos reikia kreiptis į 
“Lito” vedėją Bruno Bulotą tel. 514 
766-1891 iki birželio pabaigos.

Anykštėnai liepos 27 - 30 d.d. 
rengia dideles iškilmes: 560 metų 
Anykščių miesto jubiliejus ir trečia
sis Pasaulio anykštėnų suvažiavi
mas per Šv. Onos atlaidus. Nors sa
vivaldybės vadovybė šį pavasarį vi
siškai pasikeitė, bet ankstesnės va
dovybės numatyta šių iškilmių pro
grama, atrodo, bus kruopščiai vyk
doma, nieko žymiai nekeičiant. 
Tarp kitų įvairių programos įvykių 
liepos 30 d. Baranausko aikštėje 
bus žuvusioms už Lietuvos laisvę 
paminklo atidengimas. Aukos pa
minklui statyti buvo renkamos ir 
Kanadoje. Iki šiol surinkta 648 do
leriai, ir šitie pinigai tebėra Mont- 
realio “Lite”. Sąskaitos numeris yra 
5882. Jeigu kas korėtų prie to pui
kaus paminklo dar prisidėti savo 
auka, gali ją tiesiog įnešti į “Litą”, 
1475 de Seve, Montreal, Que., 
H4E 2A8.

Danutė S. Bulkaitė baigė hu
manitarinius mokslus bakalauro 
laipsniu Concordia universitete.

Aušros Vartų parapijos choras 
baigė dar vieną darbo sezoną. 
Paskutinį kartą pagiedojo per vaka
rines Dievo Kūno pamaldas birže
lio 22 d. Birželio 25 d. choras išky
lavo Genteman vasarvietėje Lauri- 
nijos kalnuose. B. S.

DANUTĘ BULKAITĘ, Kvebeko 
“Concordia” universitete šį pava
sarį įsigijusią bakalauro laipsnį 
(Bachelor of Arts and Sciences) 
sveikina jos tėveliai, Nykolas, Ba
ba, Nanny bei visa šeima ir linki 
tolimesnės sėkmės. “Neleisk, kad 
apželtų Tavo svajonės”

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, me De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

DĖKOJAM E už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75% Montrealyje gyvenančių lietuvių. 
KVIEČIAME VISUS KITUS APSIDRAUSTI.

_______ Dėl kainų ir mokėjimų išsiaiškinę sutarsime.________  

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel. (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Toronto katalikų mokyklų vadybos pareigūnai įteikia KLB pirmininkui 
A. VAIČIŪNUI pagyrimo raštą už gerai tvarkomą programą 
lituanistinių kursų, kurių vedėja N. Benotienė. Iš kairės: direktorė J. 
Stewart, A. Vaičiūnas, inspektorius F. Meagher Nuotr. N. Benotienės

Toronto tautinių mokyklų konferencijoje buvo įteiktas apdovanojimas 
Andriui Rusinui už aktyvią veiklą ir geriausius pažymius 
lituanistiniuose kursuose, vadovaujamuose mokytojos N. Benotienės. 
Pažymą įteikia KLB pirm. A. Vaičiūnas Nuotr. N. Benotienės

Asmenys ar organizacijos, paaukoję 5000 dol. 
ar daugiau Slaugos namų statybai, galės įsiam
žinti lentelėje virš kambario durų kaip mecenatai 
to kambario įrengimui.

LYDI A BALSIENĖ $2,500 ($5,033.70), TERESĖ GRAŽULIENĖ 
$480 ($5,000), TORONTO TEATRAS “AITVARAS” $800 
($1,099.25) (aukojo vaidinimo pelną).

Nuoširdžiai dėkoja - Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę trečiadienį, liepos 12, 11 
v.r. iki 4 v.p.p., High Parke 
(ploto nr. 14) įvažiavimas iš 
Bloor gatvės. Bus šilti pietūs 
(viščiukas) ir kiti priedai. Bilietų 
kaina $8. Bilietus galima įsigyti 
pas St. Kuzmicką tel. 416 763- 
1351, A. Dobienę tel. 416 769- 
7550 arba raštinėje tel. 416 762- 
1777.
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PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 

PARUOŠTOS PARDAVIMUI

8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus nuo 
Markham Rd. (Hwy. 48) 

tel. 905 294-3275
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.

Mūsų vyninė “ESTATE WINERY” turi 35 rūšis vyno - 
vaisių, vynuogių ir “ice wine”

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Į rengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

PARDUODAMAS gerai išlaikytas 
2 miegamųjų butas Kaune, Kęstu
čio g. 87-10, ketvirtame aukšte. 
(Prie teatro.) Kaina $29,500 (JAV). 
Teirautis telefonu Kaune (001-STO
TĮ 229-750.

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuviu, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638. fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
(pager) (416) 609-5108


