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Didžioji šventė
Laimingi esame galėdami pajusti jaukų, šeimy

nišką ir draugišką lietuvišką apsuptį ne tik eilinėmis, bet 
ir ypatingomis progomis. Lietuviškoje - arba bet kurioje 
mažesnėje visuomenėje dalyvaujantys randa daug ir įvai
rių progų susiburti, konkrečiai pajusti tos bendruomenės 
savitumą. Sunkiau, pavyzdžiui, eiliniam kanadiečiui, kuris 
gali neturėti platesnio rato, negu kaimynų ar giminių, ne
bent jis jungiasi j darbo arba kurio nors užsiėmimo pažin
čių socialinę grupę. Nors šiame krašte švenčiama “Kana
dos diena”, retas sugeba pasakyti, ką reiškia būti kanadie
čiu. Tuo mes skiriamės nuo jų, ir tą patį patiria kitos, savo 
kultūrą išlaikančios bendruomenės. Įdomu ir gražu, kad 
tuo pačiu laiku, šį liepos mėnesį, trys baltiečių išeivijos 
bendruomenės rengė dainų, dramos ir/arba šokių šventes 
Toronte.

L
IETUVIUS šį mėnesį iš įvairių vietovių, kraštų ir 
žemynų išjudino Vienuoliktoji tautinių šokių šven
tė. Tai buvo pirmoji tokia šventė Toronte. Rengi
nys didžiulio masto, nematyto mūsų apylinkėse daugiau 

kaip dešimt metų. Dažnas gali klausti - Tėvynė laisva, 
daug kam įmanoma ten lankytis, dalyvauti tokiuose spek
takliuose... kodėl dar jas rengti išeivijoje? Pirmiausia to
dėl, kad dėl finansinių sumetimų, dėl kalbos silpnumo ar 
kitų priežasčių ne visi pajėgia vykti Lietuvon. Be to, ne vi
sų grupių meninis šokio lygis gali atitikti lietuvių choreo
grafų reikalavimus, o išbarstytuose lietuvių telkiniuose 
yra sudėtinga laisvalaikiu rimtai mokytis šokio. Išeivijos 
šventėse kaip tik ypatingai džiugu matyti grupes, kurios 
susiburia specialiai švenčių progoms, atnaujina ryšius ir 
ryžtą toliau veikti. Šokių mokytojus, be abejonės, atgaivi
na susitikimai su kitais mokytojais, jiems teikiama galimy
bė pasisemti jėgų, naujų minčių ir noro toliau tęsti savo 
gilios kantrybės ir pasiaukojimo reikalaujantį neapmoka
mą darbą. •

D
IDŽIŲJŲ švenčių rengime atsiranda, aišku, ne
mažai kliūčių. Tokios plačios šventės ruoša rei
kalauja ilgų valandų neapmokamo darbo, o sasa- 
vanorių pagalbininkų skaičius retėja. Jie išnykę, atitolę, 

atpratę arba tiesiog išvargę nuo visuomeninių darbų. Bet 
yra daug ir įsismaginančių, kurie sąžiningai puola prie 
darbo ir padeda daug daugiau negu prašyta ar tikėtasi. 
Nors visų darbuotojų tikslas tas pats, surengti puikią 
šventę, bet nori rengėjai visiems tinkamai padėkoti, o tai 
nelengva. Rengėjams taipgi tenka gailėtis dėl klaidų, daž
niausiai padarytų dėl patirties, jėgų arba laiko stokos, o 
ne iš blogos valios. Skaudžiausia organizatoriams būna 
priekaištai dėl sprendimų ar veiksmų, kurių jie negali tie
siogiai tvarkyti, kurie ne nuo jų priklauso. Rūpi šventės 
renginių aplinkos ir laiko nustatymas, didelės lankytojų 
minios saugumas, apgyvendinimas, vežiojimas, maitini
mas ir informacijos teikimas. Neišvengiamai kai kur siūlai 
nutrūksta pavedus dalį darbų kitiems arba atsiradus ne
numatytoms staigmenoms, nespėjus, ypač priartėjus pa
čiai šventei, nuosekliai kiekvieną smulkmeną apgalvoti.

Vis dėlto visų įtempto darbo atpildas - matyti tiek 
daug ne tik jaunimo, nuo mažiukų iki didelių, tėvų, šo
kančių toje pačioje arenoje su savo atžalomis, o ir žilų, 
kuriems dar įdomu ir smagu susiburti, pabendrauti, pasi
dalinti šiuo nuostabiu lietuviškos kultūros lobiu - tauti
niais šokiais, liudijančiais, kad esame tos pačios lietuvių 
tautos dalis. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI ~|
Valstybės gimtadienis

Liepos 1 kanadiečiai šventė 
133-čiąjį Kanados gimtadienį vi
suose miestuose ir miesteliuose 
nuo St. John’s (Newfoundland, 
toliausios j rytus provincijos) iki 
Vankuverio salos (Britų Ko
lumbijos, toliausios vakaruose) 
pakraščių. Ta proga buvusioje 
kariuomenės bazėje Downsview 
(Ontario) buvo prisaikdinti 
2,103 nauji piliečiai, atvykę iš 95 
pasaulio šalių. Jie ir apie 4,000 
jų artimųjų bei svečių vos tilpo 
didžiuliame lėktuvų angare. 
Šioje iki šiol didžiausioje pilie
tybės ceremonijoje naujieji ka
nadiečiai gavo ne tik savo pilie
tybės pažymėjimus, bet ir buvo 
apdovanoti naujomis $2 “tūks
tantmečio” monetomis, kuriose 
vaizduojama baltoji meška su 
dviem meškiukais. Halifakse 
(N. Škotijoje) prie Pier 21 prie
plaukos, kur šimtai tūkstančių 
naujų imigrantų pirmąsyk išvys
davo Kanados krantus, buvo 
prisaikdinti 104 nauji piliečiai.

Otavoje, kaip jau įprasta, iš
kilmė vyko pievoje prieš parla
mento rūmus, kurioje dalyvavo 
min. pirmininkas J. Chretien, 
konservatorių vadovas J. Clark, 
sąjungiečių kandidatas į vado
vus P. Manning (kitas kandida
tas S. Day šventę praleido Red 
Deer, savojoje Albertos provin
cijoje). Virš parlamento rūmų 
praskrido žymioji karo lėktuvų 

Snowbirds akrobatinio skraidy
mo grupė. Šimtai tūkstančių su
sirinko švęsti į Dominion aikštę 
Montrealyje bei Nathan Philips 
aikštę Toronte. Kalgaryje (Al
berta) šimtametė Rose Lengicl 
ir vienmetis Kyle Scoville tą 
dieną šventė taip pat ir savo 
gimtadienius. Toronto “Skydo- 
me” stadione susirinkę kiniečių 
kilmės kanadiečiai prisiminė 
17,000 kiniečių, žuvusių 1880- 
jame dešimtmetyje statant gele
žinkelį per Kanadą. Vakare To
ronto paežery australiečiai išti
są pusvalandį visus stebino savo 
spalvotomis raketomis antrame 
Benson & Hedges Symphony of 
Fire serijos pasirodyme.

Jungtinių Tautų 2000 metų 
pranešime, paskelbtame Kana
dos dienos išvakarėse, Kanada 
buvo jau septinti metai iš eilės 
pripažinta iš 174 valstybių ge
riausia gyventi vieta pasaulyje. 
JT Human Development agen
tūra kaip ir kasmet atsižvelgė į 
kelis veiksnius: pajamų vidurkį, 
sveikatos tarnybą, gyvenimo il
gio tikimybę bei švietimo lygį. 
Nors Kanada ir nepirmavo viso
se kategorijose, pvz. moterų 
progreso vertinime liko 8-je vie
toje (čia pirmauja visos Skandi
navijos valstybės, o JAV liko 
13-je vietoje), nes tik 23% mo
terų yra parlamente, 37% yra

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vienuoliktosios lietuvių tautinių šokių šventės Toronte-Mississaugoje atidarymo juostą atriša PLB 
pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS. Jo kairėje - PLB valdybos vicepirmininkė MILDA LENKAUSKIENĖ 
ir šventės rengėjų komiteto kopirmininkas VINCAS PIEČAITIS, dešinėje kopirmininkė RAMUNĖ 
SAKALAITĖ-JONAITIENĖ Nuotr. O. Burzdžiaus

XI-toji Tautinių šokių šventė
Didelis ir reikšmingas išeivijos lietuvių suvažiavimas • Keturios šokėjų 
grupės iš Lietuvos • Kitos iš Argentinos, Brazilijos, Lenkijos, JAV ir 
Kanados • Visur perpildytos salės ir šventovės • Renginys, sujudinęs 

vaikus, tėvus ir senelius
Kad išeivija gyvuoja, dar

buojasi ir veikia savo tautos gar
bei ir laisvosios tėvynės gerovei, 
kad teritorijos ir atskiros šalys 
nedaug ką bereiškia, kai meilė 
kilmės kraštui visus jungia ir 
nuostabiai padrąsina tikėti švie
sesniu rytojumi - pabrėžtinai 
aiškiai įrodė didysis šių metų 
lietuvių suvažiavimas - XI-toji 
Tautinių šokių šventė, įvykusi 
Toronte ir Mississaugoje birže
lio 30 - liepos 2 d.d. Renginys 
sutraukė daugiau kaip 7000 da
lyvių (šokėjų ir žiūrovų), atkrei
pė ir kanadiečių spaudos dėme
sį, sujudino įvairiaamžius lietu
vius bei kai kuriuos jų bičiulius 
kitataučius.

Šventės atidarymas
Tą dieną, birželio 30, pasie

kus “Regal Constellation” vieš
butį, į akis krito nekasdienis 
žmonių bei automobilių judėji
mas. Žiūrėk, čia jau praskuba 
vienas kitas tautiniais drabu
žiais pasipuošęs jaunikaitis, iš
girsti lietuvišką žodį. O įėjęs 
viešbučio prieangin, sutinki di
džiulį užrašą “Lithuanian Dan
ce Festival”.

Atidarymo dalyviai rinkosi į 
nurodytą salę. Truputį po aš
tuntos KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė Danutė Garbaliaus- 
kienė, vadovavusi atidarymo iš
kilmei, pasveikino susirinkusius 
ir paprašė įnešti vėliavas. Atžy
giavo jaunimas su Kanados, 
Lietuvos, JAV, Lenkijos, Ar
gentinos ir Brazilijos vėliavo
mis. Buvo aišku, kad iš tų vals
tybių suvažiavo šokėjai į šią 
šventę. Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto ansamblio or
kestras sugrojo Kanados himną, 
ev. kun. Algimantas Žilinskas 
perskaitė invokaciją. PLB val
dybos pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas tarė sveikinimo žodį, 
padėkojo už šventės surengimą, 
priminė, kad pirmoji PLB val
dyba veikė Toronte, atrišo tau
tinę juostą ir paskelbė, kad XI- 
toji Tautinių šokių šventė atida
ryta. Šventės rengimo kopirmi
ninkė Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė pasveikino atvykusius iš 
arti ir toli, palinkėjo gražaus ir 
prasmingo pabendravimo; ko
pirmininkas Vincas Piečaitis pa
dėkojo visiems, kurie bet kokiu 
būdu prisidėjo prie šios šventės 
rengimo, ypač mecenatams ir 
lietuvių finansinėms instituci
joms, be kurių paramos tokio 
pobūdžio šventę nebūtų buvę 
įmanoma surengti. Lietuvos 
himnu ir vėliavų išnešimu buvo 

baigta atidarymo iškilmė, kurio
je dalyvavo didokas būrys tau
tiečių.

Tautodailės paroda
Po šventės atidarymo dau

gelis domėjosi netoliese įsikūru
sia tautodailės paroda, kurią su
rengė Lietuvių tautodailės insti
tuto Toronto skyrius, vad. Al
donos Vaitonienės. Erdvioje sa
lėje buvo išdėstyti įvairūs me
džio drožiniai, tautiniais drabu
žiais papuoštos mažesnės ir di
delės lėlės; šviesios sienos apka
binėtos akį traukiančiais įvairia
spalviais audiniais, spalvomis ir 
kompozicijomis kalbančiais 
apie gimtąją šalį, Lietuvos seno
vę, kažkada pasektas pasakas ar 
krašto gamtovaizdį. Įvairių dy
džių, formų ir paskirčių meniški 
darbai sulaikė ne vieną žiūrovą 
ilgesniam stabtelėjimui. Kai ku
riuos rodinius galima buvo ir 
įsigyti. Na, o smulkesnių šventei 
prisiminti daiktelių - ženkliukų, 
marškinėlių, literatūros buvo 
galima gauti salės prieangyje.

Tą vakarą vyko Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos, vad. 
Mato Stanevičiaus, suorgani
zuotas jaunimo pasilinksmini
mas su atitinkama muzika ir 
nuotaika, sutraukęs apie 800 
dalyvių. Šokiams grojo patikli 
muzika iš įrašų. Mezgėsi naujos 
pažintys, stiprėjo senosios. Pasi
linksminta iki valiai.

Repeticijos, repeticijos...
Kam yra tekę ruošti žmonių 

grupes pasirodymams, tas žino, 
ką reiškia pati paskutinė diena, 
paskutinė valanda, paskutinė 
repeticija. Šeštadienį, liepos 1, 
tautinių šokių grupių ir vyriau
sieji meno vadovai Rita ir Juo
zas Karasiejai neišvengiamai tu
rėjo išgyventi tokiems reiški
niams būdingą įtampą - kaip 
bus rytoj, ar užteks drausmingu
mo, ar kas nesusirgs, nedings, 
ar įdėtas ilgas pasiruošimas at
neš laukiamų rezultatų?.. Visą 
popietę grupės repetavo - vyko 
paskutiniai nurodymai, išlygini
mai, priminimai, padrąsinimai. 
Nuo šešerių metukų iki kažin 
kokio amžiaus šokėjų-veteranų 
vienkartinis ir nebepakartoja- 
mas 1700 asmenų ansamblis pa
siruošė atlikti programą pen
kiems tūkstančiams žiūrovų.

Susipažinimo vakaras
Bilietų parduota 2000 - 

viešbučio salė sausakimša. Su 
šalia stovinčiu kaimynu susipa
žinti - vieni juokai, bet pamė

gink surasti pažįstamą. Laimin
gas buvai, jei su juo kur netikė
tai susidūrei. Ką apie tą vakarą 
berašytum - įsivaizduoti nesun
ku. Tai tik rodo, kaip suvažiavę 
žmonės nori kartu pabūti, pasi
linksminti, pasivaišinti. Vakarą 
organizavo ir vedė KLJ sąjun
gos darbuotojai. Šokiams grojo 
du orkestrai.

Tą patį vakarą atskirose pa
talpose vyko apie dvi valandas 
trukęs tautinių šokių mokytojų 
bei šventės rengėjų pagerbimas- 
vakaronė. Humoru ir pakilia 
nuotaika perpintą suėjimą pui
kiai vedė Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė. Padėkos, linkėjimų 
džiaugsmingus žodelius tarė 
šventės rengimo kopirmininkai 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir 
Vincas Piečaitis, mintis palydėję 
dovanėlėmis. Grupių vado- 
vėms-ams buvo įteiktos atmini
mo ir padėkos lentelės su atitin
kamais įrašais. Meno vadovai 
Rita ir Juozas Karasiejai pa
gerbti simbolinėm meniškom 
sagom. Jiems taipgi buvo įteik
tas Lietuvoje pagamintas, tėviš
kę primenantis puošnus metali
nis kryžius. Šventės rengimo 
pirmininkai buvo apdovanoti 
juostomis (“Žilvitis”) ir lietuviš
ka juoda duona. Užteko laiko 
pasidalinti įspūdžiais, smagiai 
pabendrauti, pasidžiaugti atlik
tais darbais, pasivaišinti, pasi
stiprinti skaniais užkandžiais.

Pamaldos
Saulėto sekmadienio (lie

pos 2) programa pradėta pa
maldomis, kurios vyko Lietuvos 
kankinių parapijos šventovėje, 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je, ev. liuteronų Išganytojo pa
rapijos šventovėje ir specialios 
Mišios šventės dalyviams “Re
gai Constellation” viešbutyje, 
kuris buvo tapęs šventės centru 
ir kuriame buvo apsistojęs ne
mažas būrys iš toliau atvykusių 
tautiečių. Tenai Mišias konce- 
lebravo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, kunigai G. Grušas, A. 
Kulbis, OSM ir E. Putrimas, pa
tarnavo klierikas br. Juozas Žu
kauskas, OFM. Pamokslą pasa
kė vyskupas. Giesmėms vadova
vo V. Barakauskaitė, pianinu 
palydint R. Poskočimienei. Pa
maldose dalyvavo nenumatytai 
didelis skaičius žmonių - 1300. 
Ne visi tilpo salėje, teko melstis 
už durų.

“Mano protėvių žemė”
Ant aukštų stiebų iškeltos

(Nukelta į 2-tą psl.)

Vertino komunizmo 
nusikaltimus

Vilniuje birželio 12-14 d.d. 
vyko tarptautinis kongresas 
“Komunizmo nusikaltimų verti
nimas”, rašo ELTA/LGTIC. Ja
me dalyvavo 23 valstybių atsto
vai, buvo pristatyti ir aptarti 53 
pranešimai, daugiausia jų iš Lie
tuvos. Buvo pabrėžtas komuniz
mo pavojus šių dienų pasau
liui, milžiniška moralinė žala 
buvusio komunistinio režimo 
kraštams.

Dalyviai kreipėsi į Jungtinių 
tautų organizaciją, pasaulio de
mokratinių valstybių parlamen
tus ir vyriausybes, ragindami ne
delsiant įsteigti Tarptautinį ko
munizmo ir komunistinių nusi
kaltėlių tribunolą. Priimta rezo
liucija, raginanti visų demokra
tinių šalių parlamentus demok
ratiniais įstatymais užkirsti kelią 
komunizmo atsinaujinimui.

Taip pat buvo priimta rezo
liucija, siūlanti tautžudystės są
voką išplėsti, kad ji aprėptų ne 
tik tautų, bet ir politinių bei so
cialinių žmonių grupių fizinį 
naikinimą. Nors komunistinės 
totalitarinės santvarkos vykdė 
tokius nusikaltimus, dėl tautžu
dystės apibrėžimo netikslumų 
jiems iki šiol galioja laikotarpio 
terminas. Dar penkios rezoliuci
jos bus parengtos organizacinio 
komiteto.
Finansuos transporto projektus

Europos sąjungos “ISPA” 
programa yra skirta finansuoti 
besiruošiančių narystei šalių 
transporto ir aplinkosaugos pro
jektams. Jos vykdomasis komi
tetas nutarė skirti lėšas dviejų 
Lietuvos projektų įgyvendini
mui, patvirtinęs per Lietuvos te
ritoriją einančią automagistra
lės “Via Baltica” dalies ir greit
kelio Vilnius-Klaipėda remonto 
projektus.

Visa “Via Baltica” projekto 
vertė yra 15,439 mln. eurų. Eu
ropos sąjunga iš ISPA fondo 
skirs 11,579 mln. eurų, o greit
kelio Vilnius-Kaunas projekto 
pirmoji dalis kainuos 26,253 
mln. eurų, kurių ISPA fondas 
skirs 19,561 mln. eurų. Finansi
nį projektų aktą dar turi patvir
tinti Europos komisija, ir turės 
būti pasirašytas dvišalis Lietu
vos vyriausybės ir Europos ko
misijos tarpusavio susipratimo 
aktas. ISPA svarstymui rudenį 
bus pateikiamas dar vienas pro
jektas, numatantis atnaujinti te
lekomunikacijų linijas, nutiestas 
geležinkelio ruožu Klaipėda- 
Kena.

Steigiamasis posėdis
Vilniuje birželio 13 d. į stei

giamąjį posėdį susirinko Lietu
vos ir Karaliaučiaus srities 
bendradarbiavimo taryba, ku
rios pagrindinė paskirtis yra de
rinti visą kraštų bendradarbiavi
mą, rašo BNS/LGTIC. Pirmaja
me posėdyje buvo svarstomi or
ganizaciniai klausimai, tarybos 

Šiame numeryje
Didžioji šventė

Smagu pasidalinti lietuviškos kultūros lobiu
XI-toji Tautinių šokių šventė

Meilė kilmės kraštui padrąsina tikėti šviesesniu rytojumi
Kongresas komunizmui įvertinti

Spaudoje ieškojo gynėjo komunizmui, bet tokio neatsirado 
Tautinės santarvės beieškant 

Tarp gyvų degintų patriotų ir jų budelių 
Mokytojas - partizanų vadas

Brendo reikalas sudaryti partizaninio judėjimo vadovybę
Tarp pasaulio piligrimų Romoje

Šv. Kazimiero kolegijoje ir svečių namuose “Villa Lituania” jauku 
Naujakurių dienos Kanadoje

Vienas lenkas pasiekė rekordą - suvalgė 15 kiaušinių 
Rezistencijos žurnalas ir jo šaltiniai

Nė vieno lietuvių dalinio kariai Rusijoje nedalyvavo civilių žudynėse 
Žydų instituto Vilniuje sukakts

Laikytis jidiš kalbos, nepriklausyti jokioms partijoms

statuto, jos komisijų ir veiklos 
gairių patvirtinimas. Ketinama 
steigti komisijas, kurios rūpinsis 
pasienio sričių bendradarbiavi
mu, transporto ir tranzito, ap
linkosaugos ir kultūros, krizinių 
situacijų valdymo, finansinių at
siskaitymų ir kitais reikalais.

Taryba buvo įsteigta Lietu
vos ir Rusijos ministeriams pir
mininkams pasirašius vyriausy
binę sutartį pernai Maskvoje. 
Likšiol srities bendradarbiavi
mu rūpinosi speciali darbo gru
pė, veikusi tarpvyriausybinės 
bendradarbiavimo komisijos rė
muose.

Lankėsi ES pareigūnas
Birželio 19 d. Klaipėdoje 

lankėsi Europos sąjungos komi
sijos komisaras ES plėtros klau
simais Guenter Verheugen. 
ELTOS/LGTIC žiniomis, jis 
teigė, kad Lietuva yra “labai 
stipri pretendentė”, matosi jos 
pažanga ir ekonomikos atsigavi
mo požymiai, ir jau po kelerių 
metų ji gali tikėtis narystės ES, 
“nors jai vis trūksta stabilumo”, 
ir svarbu toliau stiprinti admi
nistravimą, pertvarkyti ekono
miką ir žemės ūkį. Jis pranešė, 
kad iki 2006 m. Lietuvos pasi
rengimui narystei Europos są
junga ketina skirti 1.4 bilijono 
litų. Ši suma gali dar padidėti, 
prisidėjus įvairiems fondams.

Ministerio pirmininko And
riaus Kubiliaus lydimas, svečias 
vyko į Kauną, kur jis dalyvavo 
dviejų dienų finansinių rėmėjų 
konferencijoje ir susitiko su 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Vėliau jis taip pat lankėsi Vil
niuje vykusioje tarptautinėje Ig
nalinos atominės elektrinės I- 
ojo bloko uždarymo finansuoto
jų konferencijoje. Jis tvirtino, 
kad EK jau skyrė šiam tikslui 10 
mln. eurų 1999 m. ir pridės dar 
20 mln. iš šių metų numatytų 
lėšų. Iš viso pažadėta 660 mln. 
litų iš EK.

Pareiškimas dėl Rusuos
Birželio 20 d. Lietuvos sei

mas priėmė pareiškimą, kuria
me neigiamai vertinamas Rusi
jos vadovų požiūris į Lietuvos 
narystę ŠAS. Pareiškimas, ku
riam nepritarė opozicijos frakci
jos, buvo pasiūlytas seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio. 
Jame pabrėžta, kad Lietuva sie
kia lygiateisių ir suverenių part
neriškų santykių su Rusija, o iš 
pastarosios pasigirsta nedrau
giškų gąsdinimų ir pasireiškia 
diktatūrinių tendencijų. Pa
reikštas Rusijos senos mąstyse
nos nepriimtinumas, ypač jai 
stengiantis brėžti “raudoną lini
ją” tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
užuominos, kad Rusijos vadovy
bė gali kaimyninėms nepriklau
somoms valstybėms ko nors ne
leisti. V. Landsbergis neigė, jog 
jis blogina santykius su Rusija, 
kaip tik teisinosi lankęsis Mask
voje tris kartus, stengdama
sis plėtoti ryšius su Rusijos dū
mą. RSJ
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Lietuvos kankiniai

Du kunigai
Severinas Buteikis ir Jonas Burneika, įrašyti pasaulio 

kankinių sąraše

Kongresas komunizmui įvertinti
Šiame kongrese Vilniuje išklausyti kaltinamieji pranešimai 
iš 53 kraštų. Nutarta sudaryti tribunolą, kuris, remdamasis 
sutelkta tarptautine medžiaga, padarys galutinį sprendimą

Kun. Severinas Buteikis gi
mė 1911 metais Ukmergės ap
skrityje. Baigęs Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos - filosofijos fakultetą, 1939 
metais buvo pašventintas kuni
gu ir paskirtas vikaru į Eržvilką. 
Užėmus Lietuvą sovietų kariuo
menei, visame krašte prasidėjo 
represijos. Kauno vyskupo Vin
cento Brizgio iniciatyva buvo 
suorganizuotas pavojuje atsidū
rusių žmonių persiuntimas į 
Vokietiją. Eržvilko klebonui ir 
jaunajam vikarui kunigui Seve
rinui Buteikiui šio sumanymo 
įgyvendinime teko svarbus vaid
muo. Jie lydėjo žmones iki Vo
kietijos sienos, slėpė sovietinių 
represijų pavojuje atsidūrusius 
žmones.

1941 metų balandžio 6 die
ną netoli Eržvilko kunigas Bu
teikis buvo suimtas ir uždarytas 
į Kauno kalėjimą. Jis buvo ap
kaltintas kontrevoliucine veikla 
ir ryšių su užsieniu palaikymu. 
Čekistai ypatingai žiauriai kan
kino kunigą Buteikį, norėdami 
išgauti kas jam talkino, kokių 
ryšių užsienyje turėjo, reikalavo 
prisipažinti, jog perdavinėjo ži
nias į užsienį radijo siųstuvu.

Sadistiški tardymai palaužė 
jauno kunigo psichiką. Birželio 
mėnesį, kai Kauno sukilėliai iš
vadavo kalinius, Severinas Bu
teikis nenorėjo palikti kalėjimo, 
nes neturįs išlaisvinimo rašto. 
Netrukus jis buvo nuvežtas gy
dymui į psichiatrinę Kalvarijos 
ligoninę, tačiau ten po kelių 
mėnesių mirė. Teismo medici
nos ekspertai nustatė, kad jam 
net 12 vietų buvo skilęs galvos 
kiaušas, išsiliejęs į smegenis 
kraujas, ant nugaros ir krūtinės 

Pivašiūnų parapijos globos namai, dabar iš pagrindų remontuojami bei 
pritaikomi vaikų ir senelių globai. Parapijos vadovybė prašo finansinės 
pagalbos. Sąskaita litais: Pivašiūnų parapijos globos namai, AB Lietuvos 
Taupomasis bankas, Alytaus skyrius, kodas 60101; užsienio valiuta: 
Lithuanian Savings Bank, Alytus Branch, Bank code 60101, Currency 
account number of Pivašiūnai Parish Nursing Home 51226099, Lithuania

NETEKUS MYLIMOS ŽMONOS

AtA
GUNDOS KUČIAUSKIENĖS,

jos vyrui, mokslo draugui IGORIUI reiškiu nuoširdžią 
užuojautą -

Elytė Petrušaitytė-Pažėrienė

AtA
DANAI ŠIMKUTEI-PETTAI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos šeimai - dukrai 
DIANAI, sūnui DAVID ir jo šeimai, broliams JONUI, 
ALGIUI bei jų šeimoms -

Išganytojo parapijos moterų draugija ir taryba

buvo aiškiai matomi deginimo 
pėdsakai.

Kunigas Severinas Buteikis 
buvo palaidotas Vidiškių šven
toriuje, tačiau antrosios sovietų 
okupacijos metais, kadangi ku
nigo kankinio kapą tikintieji la
bai gerbė, naujoji valdžia liepė 
jo palaikus perkelti į kaimo ka
pinaites netoli Taujėnų.

Kun. Jonas Burneika gimė 
1901 metais. Kunigu įšventintas 
1933-aisiais. Prieš prasidedant 
karui ir iki jo pabaigos ėjo kle
bono pareigas Liduokių mieste
lyje Ukmergės apskrityje. 1941 
metais priklausė miestelio suki
lėlių būriui.

Grįžus sovietinei valdžiai iš
vyko į Kauną, kur dirbo įvairio
se parapijose, aktyviai dalyvavo 
ateitininkijos veikloje. 1949 me
tais buvo suimtas už antisovieti- 
nę veiklą. Apkaltintas dalyvavi
mu sukilėlių būryje, antisovieti- 
nių pamokslų sakymu ir pana
šiais standartiniais kaltinimais. 
Karo tribunolas jį pripažino 
kaltu Tėvynės išdavyste bei 
antisovietine agitacija ir nuteisė 
25-riems metams lagerio su 
turto konfiskacija. Atlikus kratą 
paaiškėjo, kad kunigas Burnei
ka jokio turto neturėjo. Bausmę 
atlikti buvo išsiųstas į ypatingąjį 
lagerį Irkutsko srityje. Sunkaus 
darbo prievartos ir smurto naš
tą kantriai nešė iki 1956 metų. 
Mirė darbuose Bratsko rajone.

Mūsų tautiečių, XX-ojo 
amžiaus tikėjimo liudytojų ir 
kankinių pavyzdys tegu tampa 
mums paraginimu visur ir visa
da ne tik žodžiais, bet ir gyveni
mu liudyti Kristaus Evangeliją.

Vatikano radijas

Vienuoliktoje lietuvių tautinių šokių šventėje Toronte-Mississaugoje dalyvavo šokėjų grupės iš įvairių kraštų. 
Nuotraukoje - tų kraštų vėliavos: Kanados, Lietuvos, Amerikos, Lenkijos, Argentinos, Braziluos 
(nuotraukoje nematoma) Nuotr. O. Burzdžiaus

XI-toji Tautinių šokių šventė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

plevėsavo Kanados ir Lietuvos 
vėliavos. Atvykstantieji buvo 
tikri, kad nepaklydo. Dar ir di
džiulė iškaba ant naujutėlaičio 
gražaus pastato patvirtino, kad 
tai Mississaugos “Hershey 
Centre”. Į jį tuoj po vidudienio 
pradėjo rinktis smalsūs, šneku
čiuojantys, įspūdžiais apie vaka
rykštę dieną besidalinantys, fo
to aparatais apsikarstę, žinoma, 
truputį jau ir pailsėję iškiliosios 
šventės svečiai - žiūrovai, iki 
koncerto “Mano protėvių že
mė” pradžios užpildę kone visas 
sėdimąsias vietas, kurių ten 
5500.

Prieš koncertą pastato bal
konuose vyko kviestų svečių 
priėmimas su vaišėm. Atsilankė 
Lietuvos ambasadorius Kanadai 
R. Šidlauskas, ambasadorius St. 
Sakalauskas iš Vašingtono, Lie
tuvos gen. garbės konsulas H. 
Lapas, garbės konsulas iš Čika
gos V. Kleiza, garbės konsule 
Ing. Bublienė, vysk. P. Baltakis, 
OFM, PLB valdybos pirminin
kas V. Kamantas, KLB valdy
bos pirmininkas A. Vaičiūnas, 
KLB Toronto apylinkės pirmi
ninkė D. Garbaliauskienė, kiti 
Bendruomenės veikėjai bei va
dovai iš JAV ir Kanados, šven
tės rengimo mecenatai, rėmėjai, 
spaudos atstovai, daugelis jų su 
savo žmonomis ar vyrais bei ki
tais šeimos nariais. Buvo pato
gus laikas visiems šnektelti, ar
čiau susipažinti, šio bei to pasi
klausinėti.

Antrą valandą, grojant 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto ansamblio “Žilvitis” 
orkestrui, į areną su vardus ir 
vietoves žyminčiais puošniais 
geltona-žalia-raudona plakatais 
pradėjo žygiuoti šokėjai, pub
likai plojimais juos pasitinkant. 
Alfabeto tvarka atžygiavo ir sa
vo vietas arenoje užėmė 42 gru
pės, iš kurių keturios iš Lietu
vos, viena iš Lenkijos (Punsko), 
po vieną iš Argentinos ir Brazi
lijos, kitos iš JAV ir Kanados. 
Maršo garsams ir ovacijoms ap
rimus, Kanados, JAV ir Lietu
vos himnams nuaidėjus, progra
mos pranešėja Rasa Lukoševi- 
čiūtė-Kurienė prie mikrofono 
pakvietė KLB valdybos pirmi
ninką A. Vaičiūną, po jo amba
sadorių R. Šidlauską, kurie pa
sveikino susirinkusius, pasi
džiaugė vykstančia gražia ir 
prasminga išeivijos lietuvių 
švente. Po sveikinimų buvo pri
statyti šventės rengimo kopir- 
mininkai Ramūnė Sakalaitė-Jo
naitienė ir Vincas Piečaitis bei 
meno vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai, susilaukę nuošir
džių, jų atliktus darbus įverti
nančių plojimų. Pristatyti buvo 
ir žymieji svečiai - Mississaugos 
miesto merė Hazel McCallion, 
vysk. P. Baltakis, OFM, PLB 
valdybos pirmininkas V. Ka
mantas ir kt.

Per porą valandų su pen
kiolikos minučių pertrauka 
švystelėjo žiūrovus žavėjusi, ste
binusi tautinių šokių, ratelių (su 
dainomis ir be jų) bei improvi
zacijų pynė, pritaikyta amžiui ir 
sugebėjimams. Grojo “Žilvičio” 
liaudies instrumentų orkestras, 

o kai kuriuos šekius lydėjo mu
zika iš įrašų, kitus dar įvesdino 
šokius apibūdinančios pranešė
jos deklamacijos. Vietomis ati
tinkamai nuotaikai reikšti buvo 
panaudoti spalvotų šviesų po
veikiai. Kad publika reginiams 
ir šokiams pritarė, įrodė beveik 
nesiliaujantys plojimai taktan ar 
po kiekvieno atlikto pasirody
mo. 'Apie koncerto programą, 
matytus šokius, jų meninę pusę 
bus parašyta atskirai).

Po koncerto padėkos žodį 
tarė JAV Lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkė R. Na- 
rušienė. Entuziastingo jaunimo 
valiavimo susilaukė jos tarti žo
džiai “mes esame lietuviai”. 
Tartum tai patvirtindami šokė
jai mosikavo geltonomis, žalio
mis ir raudonomis vėliavėlėmis, 
kurios sudarė milžinišką, per vi
są areną nusidriekusią Lietuvos 
trispalvę. Tokių jautrių akimir
kų paveikti žiūrovai skirstėsi, 
dalinosi patirtais puikiais įspū
džiais, neskubėjo namo, nes kur 
beitum, dar vis sutinki “šimtą 
metų” nematytų bičiulių, bend
radarbių, bendraminčių, o svar
biausia - lietuvių.

Pokylis
Vakare dviejose “Regai 

Constellation” viešbučio salėse, 
skirtose jaunesniems ir vyres
niems, vyko iškilmingas pokylis, 
sutraukęs apie 2000 dalyvių. 
Šventės rengimo komiteto ko- 
pirmininkai Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė ir Vincas Piečaitis 
pasveikino susirinkusius, padė
kojo už atsilankymą, palinkėjo 
smagaus vakaro ir prie mikrofo
no pakvietė merę Hazel Mc
Callion. Savo trumpame žodely
je ji pabrėžė nuostabų lietuvių 
įnašą į Kanados kultūrą, pagyrė 
lietuvių organizuotumą, palin
kėjo ir toliau taip gražiai veikti. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, sukal
bėjo maldą prieš vakarienę, kuri 
ilgokai tęsėsi viešbučio patar
nautojams į stalus paduodant 
maistą. Užteko visiems gražaus 
laiko prie puošnių stalų sėdint 
pasišnekučiuoti su kaimynais, 
pasidalinti susitelkusiais įspū
džiais, susipažinti su svečiais, iš 
toliau atvykusiais. Gėrimus rei
kėjo pirktis viešbučio baruose, 
prie kurių visą vakarą stovinia
vo pokylio dalyvių būreliai. 
Spūstis ir nuolatinis ūžesys tar
tum sakyte sakė, kad čia susirin
kimas ypatingas. Norintiems 
smarkiau pajudėti abiejose salė
se grojo orkestrai - sukosi po
ros, mirgėjo puošnūs drabužiai, 
sklido juokavimai. Smagumai 
tęsėsi ir po vidurnakčio

“Namolio į tėvynę”
Šventės programa buvo pa

pildyta dar vienu, iš anksto ne
planuotu, bet įdomiu, apie 500 
žmonių sutraukusiu renginiu - 
atsisveikinimo koncertu, kuris 
įvyko Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje liepos 3, pirmadienį, 
6 vai. vak. Koncertavo ansamb
liai iš anapus Atlanto - Panevė
žio “Grandinėlė”, vad. Z. Rim
kuvienės, Panevėžio “Kanapė
lė”, vad. K. Nainienės, Utenos 

“Levindra”, vad. L. Kulakaus- 
kienės, Kauno VD universiteto 
“Žilvitis”, vad. D. Petrauskaitės 
ir Punsko “Jotva”, vad. K. Janu- 
šanienės. Šokėjai, dainininkai ir 
orkestras susilaukė užtarnautai 
entuziastingo gausių žiūrovų 
ovacijomis išreikšto įvertinimo. 
Daugeliui tai buvo retesnė pro
ga pamatyti dar neregėtų naujų 
šokių, išgirsti aukštaitiškų dai
nų, dainelių. Visa tai atspindėjo 
gilų lietuviškumą, padvelkė ir 
Lietuvos senove, kėlė nuotaiką, 
prajuokino kaip “Žirklės” ir ki
ti. O Laimos Kisielienės cho
reografija “Saulele, kelk” buvo 
labai įspūdinga savo išraiškos 
turiniu ir įsigyventu atlikimu.

Prieš išskrisdami namo Lie
tuvos šokėjai, globojami šventės 
rengėjų, vadovų bei Bendruo
menės darbuotojų, aplankė To
ronte ir Mississaugoje veikian
čias lietuvių institucijas, nuke
liavo pažiūrėti garsiųjų Niaga
ros krioklių, suėjimuose užmez
gė naujas pažintis, domėjosi Ka
nados lietuvių gyvenimu bei 
spauda, paliko literatūros bei 
įvairių suvenyrų. Malonu buvo 
matyti ir girdėti gražiai lietuviš
kai kalbantį Lietuvos jaunimą.

Atgarsiai, pastabos, leidinys
“The Mississauga News” 

liepos 2 d. laidoje savo skaityto
jams pranešė apie “Hershey 
Centre” patalpose vykstantį di
džiulį lietuvių renginį - šokių 
festivalį. Renginys buvo pami
nėtas ir kitoje nelietuvių spau
doje. Tikėtina, kad buvęs iškilus 
įvykis susilauks ir platesnių ap
rašymų.

Kiek girdėti, įspūdžiai geri, 
nors kai kam atrodo, kad VIII- 
toji Tautinių šokių šventė, reng
ta Hamiltone, paliko didesnio 
iškilmingumo įspūdį. Kai kas 
pasigedo parade su šokėjais žy
giuojančių rengėjų ir meno va
dovų. Šioje šventėje jie visi buvo 
kuklūs tiek pasirodymais prieš 
minias, tiek viešumai savo tar
tais žodeliais.

Visur salės buvo per mažos. 
Visą savaitgalį spūstis tapo bū
dinga renginio dalimi. Bet tai 
sakoma ne neigiama prasme, 
nes tai rodo, kad mūsų yra daug 
daugiau nei kartais pagalvoja
me. Į tokius didelius renginius 
lietuviai mėgsta suvažiuoti. 
Lauktina, kad mūsų judrusis 
jaunimas priprastų linksmintis 
be pokštų, kurie sukelia ne 
linksmas kalbas lietuvių ir nelie
tuvių tarpe.

XI-toji Tautinių šokių šven
tė, pareikalavusi daug darbo ir 
lėšų, įtelpa išeivijos lietuvių is
torijon atskiru margaspalviu 
puslapiu, rodančiu lietuviškos 
veiklos prasmę ir reikšmę. O il
giau šį gražų renginį atsimins 
tie, kurie įsigijo plačios apim
ties, didelio formato, 208 psl. 
gausiai iliustruotą leidinį “XI 
Lietuvių tautinių šokių šventė 
2000’,’ Knygą redagavo redakci
nė komisija. Daugelis šventės 
dalyvių atminimui dar pirkosi 
suvenyrinius marškinėlius, ženk
lelius bei smulkesnius spaudi
nius. Atsisveikindami ne vienas 
kitam sakė: “Iki pasimatymo 
XH-toje”... Snk,

J. P. KEDYS, Vilnius

1997 m. lapkričio 26 d. susi
rinkę 650 politinių kalinių ir 
tremtinių Vilniuje svarstė klau
simą, ką daryti, kad vėl neiškiltų 
komunizmo pabaisa. Šiam klau
simui giliau ištirti buvo išrinktas 
komitetas, kuriam pirmininkavo 
Vytas Miliauskas. Darbas vyko 
lėtai, bet teisinga kryptimi. 1999 
m. šis komitetas nutarė surengti 
tarptautinį kongresą komuniz
mo nusikaltimams įvertinti 2000 
m. birželio 12 d. Tuo reikalu 
buvo išsiųsti pakvietimai į 25 
valstybes. Teigiami atsiliepimai 
buvo gauta iš 23 valstybių.

Kongreso eiga
Šis kongresas prasidėjo, 

kaip buvo suplanuotas, š.m. bir
želio 12 d. Vilniuje, seimo rū
muose. Jam pirmininkavo Vytas 
Miliauskas. Atidaromąją kalbą 
pasakė seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis, iškėlęs šio kongre
so reikalingumą. Min. pirm. A. 
Kubilius taip pat išreiškė visiš
ką pritarimą kongresui.

Šioje seimo salėje pasirodė 
ir Lenkijos buvęs prezidentas L. 
Walensa. Jis buvo sutiktas su 
karštais plojimais ir net pilnos 
salės klausytojų atsistojimu, pa
gerbiant kaip politinį kovotoją 
Lenkijoj su komunizmu.

Iš žymesnių tarptautinių 
kalbėtojų paminėtini: S. Kova
levas, žymus rusų kovotojas ir 
lietuvių draugas; dr. J. Mosero- 
va, Čekija; U.P. Strelis, Latvija; 
prof. L. Oispuu, Estija; H. Ro- 
merstein, JAV; I. Virčenko, 
Ukraina; dr. M. Aprea, Rumu
nija ir t.t. Iš viso susidarė net 53 
pranešimai.

Posėdžiai vyko dviejose sei
mo salėse: konferencijų ir 
Konstitucijos. Pranešimai bus 
išversti į anglų kalbą, nes dau
guma pranešėjų kalbėjo savo 
kalbomis, ir bus išleista atskira 
knyga.

Sporto rūmuose
Trečiąją kongreso dieną po

sėdžiai vyko Vilniaus koncertų 
ir sporto rūmuose, kur sugužėjo 
stebėtojų keletas tūkstančių. 
Mat seimo rūmuose stebėtojų 
skaičius buvo ribotas, nes įėji
mas buvo tik su pakvietimais, o 
sporto rūmuose vietos užteko 
visiems.

Čia atitinkamas kalbas pa

Atminimo namai
Nauja organizacija, besidominti holokaustu Lietuvoje
“Katalikų Bendrija peržiūri 

savo praeitį” - tokia antrašte 
pasirodė Howard Jarvis straips
nis savaitraštyje “The Tablet” 
(2000.VI.3). Autorius teigia, 
kad lietuviai nesidžiaugia savo 
praeities atspindžiais, sako, kad 
Lietuva buvusi vienintelis kata
likiškas kraštas Sovietų Sąjun
gos sudėtyje, Katalikų Bendrija 
stovėjusi priekyje, kai buvo ko
vojama su komunizmu, švento
vės buvo paverstos muziejais, 
kinoteatrais ir sandėliais. Šiuo 
metu viskas atstatoma, taisoma, 
perdažoma. Dvasinių žaizdų 
betgi neįmanoma taip lengvai 
pagydyti. Šiais jubiliejiniais me
tais Lietuvos Katalikų Bendrija 
balandžio 15 dieną skyrė atgai
lai ir atsiprašymui. Jautriausias 
klausimas - holokaustas, nu
siaubęs žydų bendruomenę taip, 
kad šiandien Lietuvoje žydų be
likę tik 6,500.

Autorius toliau pasakojo 
apie žydiją, įsitvirtinusią Lietu
voje nuo XIV šimt., primena žy
dų kultūrą ir “Šiaurės Jeruzalę”, 
jų dalyvavimą nepriklausomy
bės kovose 1918 m. ir pagaliau 
įsijungimą į sovietinį valdymą, 
kai 1940 m. Lietuva buvo komu
nistų okupuota. 1941 m. birželio 
14 d. tūkstančiai lietuvių buvo 
ištremti į Sibiro lagerius pagal 
NKVD darbuotojų nurodymus.

Vokiečiams įsiveržus į Lie
tuvą, daug lietuvių kunigų leido

Professionals Ine.,f į
Realtor II'*

Sales Associate Bm »- ^B
1645 t’jnoas S’ W B J|*V 

Mississai'ęa. 3N L5C 1E3

IRENA RENTELIENĖ
Pirkimo-pardavimo atstovė

Tel. (905) 270-8840 - įstaigos 
(905) 507-6608 - namų

PraSau kreiptis visais namų pirkimo-pardavimo 
klausimais Mielai ir sąžiningai patarnausiu. 

sakė arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius, seimo pirm. Vyt. 
Landsbergis, akademinkas dr. 
A. Tyla. Šiame posėdyje kong
reso nariai priėmė rezoliuciją 
dėl “genocido” sąvokos. Rezo
liucijoje siūloma “genocido” 
reikšmę išplėsti, kad ji apimtų 
ne tik tautų naikinimą, bet ir 
politinių bei socialinių žmonių 
grupių fizinį naikinimą. Komu
nistai kaip tik ir žudė tokias 
žmonių grupes. Taip pat priim
tos rezolicijos ir dėl komunistų 
okupacinės žalos atlyginimo.

Pranešimą apie pirmąsias 
dvi dienas padarė advokatas V. 
Zabiela. Jis taip pat pranešė, 
kad šis kongresas įsteigė tribu
nolą, kurio pirmininku yra iš
rinktas jis. Tribunolas susirinks 
š.m. rugsėjo 4 d. ir nustatys ko
munizmo apkaltą.

Pastabos
Šį antikomunistinį kongresą 

organizavo Politinių kalinių ir 
tremtinių organizacija, gerai ži
noma ir veikli sovietinių laikų 
pogrindžio organizacija Lietu
vos laisvės lyga (LLL). Ji pa
skelbė apie šio kongreso organi
zavimą nieko nežinojusi, daugu
ma tų organizatorių politiniais 
kaliniais ar tremty nėra buvę.

Antra, nebuvo reikalingas 
šio kongreso nukėlimas į rude
nį. Medžiagos pakako iš 53 
svarbių pranešimų. Tribunolas 
galėjo kongreso dieną ar dvi 
pratęsti. Kongresas spaudoje 
ieškojo gynėjo komunizmui, pri
silaikant teisinių nuostatų, bet 
tokio gynėjo neatsirado. Taigi 
užteko teisinio pagrindo daryti 
komunizmo įvertinimą.

Galutinė išvada
Nepaisant padarytų mažų 

klaidų, šis kongresas atliko ne
paprastai didelį istorinį-politinį 
darbą: iškėlė komunizmo nusi
kaltimus Europoje, Azijoje ir 
Amerikoje, įsteigė tribunolą 
teisti komunizmą už didžiausias 
žmogžudystes. To nesugebėjo 
net bandyti tokios organizacijos, 
kaip Europos sąjunga, Europos 
taryba, Jungtinės Tautos. To žy
gio nebandė daug gausesnės 
valstybės, kaip Lenkija, Vengri
ja, Čekija. Ši istorinė garbė ten
ka Lietuvai, išbandžiusiai ko
munizmą ginkluotoje kovoje ir 
dvasinėje pergalėje.

žydams slėptis vienuolynuose 
bei šventovėse, o išlikę žydų vai
kai buvo krikštijami. Kun. Bro
nius Paukštys išgelbėjęs 150 
žmonių, daugiausia vaikų, kurie 
buvo uždaryti Kauno gete. Kai 
kurie lietuviai kolaboravo su na
cių režimu, bet Kat. Bendrijos 
vadovai dėl to nieko nedarė. 
Šiandien jie ypatingai jaudinasi 
dėl holokausto. Katalikų TV 
1997 m. savo programoje mėgi
no apžvelgti lietuvių vaidmenį 
holokauste. Bet filmas, kaip la- 

„ bai kontraversinis, turėjo būti 
padėtas į lentynas, nes anot pro
gramos direktoriaus Vaidoto 
Reivyčio, toks rodymas galėjęs 
sukelti dar didesnę įtampą, nes 
žmonės vis dar prisimena kaip 
žydai enkavedistai kankino lie
tuvius. Ir dabar dar maža žydų 
bendruomenė esanti įvairių 
smerkiančių šnekų taikinys. Štai 
naujasis Kauno meras Vytautas 
Šustauskas š.m. balandžio 13 d. 
nurodinėjo kaip likviduoti “žy
dų mafiją”, kartu pareikšdamas, 
kad remia Austrijos Laisvės 
partiją, vadovaujamą Joerg Hai- 
der’io.

Reivytis nepyksta, kad jo fil
mas buvo sulaikytas. Katalikų 
TV yra parengusi naują, vadina
mą “Saulėlydis Lietuvoje”. Šį 
filmą turėtų pamatyti visi moks
leiviai ir universitetų studentai, 
nes tikima, kad nuo to reikia 
pradėti aiškintis apie holokaustą.

Kovo mėnesį, susirinkus dvi
dešimčiai vienminčių lietuvių, 
buvo įsteigta nevaldiška organi
zacija, pavadinta “Atminimo 
namai”. Derindama kryptį su 
“Beth Shalom Holocaust Me
morial Centre” Nottinghame, 
Anglijoje, minėtoji organizacija 
stengsis nušviesti žydų gyvenimą 
Lietuvoje bei jų kultūrą stei
giant muziejus, platinant infor-

(Nukclta į 4-tą psl.)
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Lietuvos Laisvės statula per sovietinę okupaciją išsaugota Kauno 
Vitražų muziejuje (Įgulos šventovėje) Nuotr. G. Kurpio

Nykstančios tautos požymiai

Tautinės santarvės beieškant
Lietuvos prezidentas ir jo 

gausūs patarėjai, padėjėjai daž
nai užsimena, kad seimo ir 
vyriausybės darbe stokojama 
skaidrumo.

Praeityje valstybiniam ap
dovanojimui pristatomi asme
nys ne kartą kėlė daug abejo
nių. Neretam doram žmogui 
kildavo klausimas: nejaugi Lie
tuvoje nėra žmonių, tikrai vertų 
valstybinių apdovanojimų?

S. m. Vasario 16 d. prezi
dentūroje įvyko spektaklis. 
Valstybiniam apdovanojimui bu
vo pristatyta grupelė asmenų, 
okupacijos metais nuolankiai 
tarnavusių pavergėjams. Atkū
rus nepriklausomybę, tie asme
nys dirbo darbą, ne visada at
virai kenkusį Laisvės kovai. 
“Respublika” ir “Lietuvos ry
tas” - tai ne toji spauda, kuri 
stiprino tautos dvasią pirmai
siais nepriklausomybės metais 
ir padėjo visuomenei vaduotis iš 
siaubingo komunistinio paliki
mo per visą laisvės dešimtmetį.

Prezidentūros pareigūnai, 
šauniam lakūnui Jurgiui Kai
riui, išgarsinusiam Lietuvą pa
saulyje daugiau nei visa prezi
dentūra, pasiūlė tik penkto 
laipsnio Gedimino ordiną - mat 
jis turi savąjį požiūrį į įvykius 
Lietuvoje.

Prezidentui Valdui Adam
kui drįstame patarti prieš pasi
rašant pareigūnų pakišamus do
kumentus apdovanojimui, nuei
ti prie gen. Jono Žemaičio - 
Vytauto paminklo ir pasitarti su 
Lietuvos patriotu...

Visuomenė iki šios dienos 
nežino, kas pasiūlė prezidentui 
abejotinas kandidatūras. Stebė
tis nereikia - prezidento aplin
ka mažai bendro turi su skaid
rumu...

Apdovanojimų skandalą ži- 
niasklaida vikriai panaudojo 
santarvės idėjai pareklamuoti. 
“Santarvės apologetai” pradėjo 
piršti visuomenei mintį, neva 
komunizmo kankiniai yra kalti 
dėl to, kad per dešimtį laisvės 
metų krašte nėra santarvės. 
“Santarvininkai” kaip susitarę 
skleidžia mintį, kad komunizmo 
kankiniams svetima krikščioniš
koji atlaidumo dvasia. “Santar
vininkai” net nebando aiškintis, 
kodėl kankiniai nesiruošia at
leisti savo budeliams - jie bijo 
net užsiminti apie Kremliaus 
tarnų nusikaltimus tautai ir 
žmogiškumui.

Knygų rišykla 
ĮįtJ “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

NETIKĖTAI MIRUS MANO MOKSLO DRAUGEI

AtA
GRAŽINAI BALČIŪNIENEI,
reiškiu nuoširdžią užuojautą velionės šeimai -

Elytė Petrušaitytė-Pažėrienė

Išdavikus, nusikaltėlius ir 
žudikus bandoma visuomenei 
pristatyti kaip skirtingų pažiūrų 
žmones. Atseit Kremliaus tar
nai buvo įsitikinę, kad Lietuvai 
po Maskvos sparneliu būti buvo 
naudingiau, todėl juos kaltinti 
už savo įsitikinimus neteisinga. 
Lietuvos patriotams esą laikas 
suprasti, kad kiekvienas žmogus 
turi teisę turėti savo nuomonę, 
kuri neprivalo sutapti su patrio
tų nuomone. Kokia virtuoziška 
demagogiją! Apie Rainius, Bu
davonės miškelį, Pravieniškes, 
Tuskulėnus, tremtis - siūloma 
mažiau kalbėti.

Taigi Vasario 16-tosios ap
dovanojimus bandoma pateikti 
kaip kelio į santarvę pradžią. 
Viską “žinanti ir suprantanti” 
žiniasklaida visu balsu prabilo 
apie ilgai lauktą santarvę tarp 
kankintų, ketvirčiuotų, gyvų de
gintų patriotų ir jų budelių.

Apie santarvę nemažai kal
bėjęs yra ir buvęs prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis netgi 
siūlė padėti lygybės ženklą tarp 
partizanų ir stribų - ir vieni, ir 
kiti žuvo kovoje, tik dėl skirtin
gų idealų.

“Santarvininkai” netgi ban
do apeliuoti į Ispanijos gen. 
Franco, kuris kadaise pastatė 
vieną kryžių visiems, žuvusiems 
pilietiniame kare. Tiesa, nutyli
ma, kad Ispanijos pilietiniame 
kare skirtingose barikadų pusė
se kariavo žmonės, turėję skir
tingą požiūrį į savo tėvynės 
ateitį. Po gen. Franco kryžiumi 
nebuvo vietos savo tautos ir 
tėvynės išdavikams.

Civilizacijos raidoje susi
klostė teisės sistema, pagal ku
rią kiekvienas nusikaltėlis priva
lo būti nubaustas. Atlikęs baus
mę pilietis apsivalo nuo įvykdy
to nusikaltimo. Jam atleidžiama 
už padarytą nusikaltimą, jei 
nusikaltęs asmuo prisipažįsta jį 
padaręs ir gailisi dėl jo.

Deja, “santarvininkai” ne
kalba nei apie bausmę, nei apie 
prisipažinimą, atsiprašymą ir 
gailestį. Todėl kalbos apie san
tarvę bus beprasmės, kol nusi
kaltėlis nebus nubaustas arba jis 
prisipažins nusikaltęs ir prašys 
atleidimo.

Lietuvos Temidė apsnūdu
si. Okupacijos metais buvo 
daug aršių okupantų talkininkų, 
keliolika tūkstančių stribų, ku
rių daugelis buvo sadistai. 
Tremtinių atsiminimų knygose 
išvardinta daug tų išdavikų ir 
sadistų, tačiau šiandien jie 
ramūs ir patenkinti trainiojasi 
tarp mūsų, negalvodami apie 
jokią atgailą bei atleidimą.

KAZYS BLAŽEVIČIUS, 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos 

pirmininkas, karys-savanoris

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS, 
Los Angeles

Perskaičius Lietuvos laik
raščių žinias bei straipsnius, už
sienio lietuviams pradėjo ryškė
ti požymiai, būdingi nykstančiai 
lietuvių tautai.

Lietuvos visuomenė sensta, 
kasmet daugėja vyresnių nei 65 
metų amžiaus žmonių. O vaikų 
iki 14 metų amžiaus kasmet ma
žėja.

Jau septinti metai, kai Lie
tuvos gyventojų prieauglis yra 
neigiamas.

1998 m. tūkstančiui gyven
tojų teko 10 gyvų ir 11 mirusių 
naujagimių.

Tarptautinio moksleivių tyri
mo Europos valstybėse duome
nimis, Lietuvos jaunimas jau 
pasiekė kritinę alkoholio, cigare
čių ir narkotikų vartojimo ribą.

Savižudybės Lietuvoje pir
mauja Europoje. Lytinės ligos, 
AIDS grėsmė, džiova, vėžiniai 
susirgimai nemažėja.

Net sovietiniais metais Lie
tuvoje rūkančių buvo mažiau, 
nei bet kurioje Europos šalyje, 
o šiuo metu rūkančių skaičiumi 
Lietuva pralenkė daugelį Euro
pos šalių ir atsidūrė viduryje.

Blaivybė tarp 15 - 19-mečių 
nepopuliari, o alkoholiniai gėri
mai tapo būtina jaunimo ben
dravimo priemonė. Gausiai var
toju alkoholį pasisakė 54% 
jaunų žmonių.

Plačiai organizuotą Nerūky- 
mo dieną 1998 m. rengė vos 
25% mokyklų. Pastebėta, kad 
kai kurie mokytojai rūkymą 
savotiškai skatina - rūko kartu

Vilnietis fotografas ir filmuotojas VIKTORAS KAPOČIUS Kryžių 
kalne prie Šiaulių Nuotr. Ed. Šulaičio

Plataus masto kovotojas
Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, žuvęs prieš 50 metų

Šv. Mišiomis Liškiavos šven
tovėje birželio 24 d. prasidėjo 
Dainavos apygardos vado Lion
gino Baliukevičiaus-Dzūko ir 
kitų partizanų žūties 50-jųjų 
metinių minėjimas. Prie kelio 
Lazdijai-Varėna pastatytas at
minimo ženklas, partizanų žuvi
mo vietoje Žaliamiškyje, prie 
buvusio bunkerio, pašventintas 
kryžius.

Alytuje gimęs ir augęs Lion
ginas Baliukevičius, kaip infor
mavo ELTĄ Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, svajojo būti gydytoju, 
tačiau tebaigęs vos vieną Medi
cinos fakulteto kursą, patrioti
nių įsitikinimų vedamas, 1944 
metais įstojo į generolo P. Ple
chavičiaus organizuojamą Vieti
nę rinktinę. Tikėjosi priešintis 
sovietų vykdomam tautos naiki
nimui, bet rinktinė buvo išfor
muota ir jauni vyrai išvežti dar
bams į Vokietiją. 1945 metais 
pateko į Raudonosios armijos 
nelaisvę, iš kurios, perėjęs Rytų 
Europos ir Ukrainos lagerius, 
1946 metais pabėgo, parsigavo į 
Lietuvą ir iš karto įsitraukė į pa
sipriešinimo judėjimą.

Kaip tik tuo metu susivieni
ję Dzūkijos partizanai buvo 
įsteigę Dainavos apygardą. Po 
metų partizanas L. Baliukevi
čius paskiriamas apygardos va
do adjutantu - spaudos ir infor
macijos skyriaus viršininku. 
1949 metais išrenkamas Daina
vos apygardos vadu vietoje 
Adolfo Ramanausko-Vanago, 
kuris buvo patvirtintas visos 
Pietų Lietuvos srities vadu.

L. Baliukevičius-Dzūkas bu
vo tikras idealistas, besąlygiškai

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje 
atnaujinimo darbą, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į savo 
gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs 
išsižadėjimo...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 

su mokiniais.
Kauno Kardiologijos insti

tuto ir socialinių tyrimų duome
nimis, vidurinių mokyklų 11 - 
12-ose klasėse rūko 60% ber
niukų ir 40% mergaičių. Rūky
mas sukelia 30% vėžio ligų, 
ypač plaučių vėžį. O daugeliui 
nerūkančių ilgai kvėpuojant pri
rūkytą orą galimybė susirgti 
plaučių vėžiu padidėja iki 40%.

Visuomenės sveikatos cent
ro užkrečiamų ligų kontrolės 
skyriaus gydytoja tvirtina, kad 
apklausus vieno mokomojo ka
riuomenės pulko 500 kareivių 
paaiškėjo, kad 75% jaunuolių 
jau seniai rūko, o 18% geria al
koholį. Daugiau kaip pusė ka
reivių prisipažino lytinius santy
kius turėję nuo alkoholio ap
svaigę. Daugelis keitę po kelias 
partneres, o 18% intymiai ben
dradarbiavę su prostitutėmis.

Paskutiniais duomenimis, ša
lyje jau yra 219 žmonių, užsikrė
tusių AIDS virusu. Nuo šios li
gos paveikių vaistų nėra, ser
gantis po kurio laiko miršta.

Kvalifikuota pagalba lytiš
kai plintančių ligų klausimais 
teikiama įsteigtoje poliklinikoje.

Lietuvos žiniasklaida, daug 
rašo šia įdomia tema ir duoda 
naudingus patarimus, kaip su
mažinti šiuos žalingus įpročius. 
Deja, tie patarimai ribojasi iš
vengimu lytinių ligų, neatkrei
pia dėmesio j akivaizdžią tiesą - 
paleistuvavimas, ištvirkavimas 
yra ne tik asmenų, bet ir tautų 
naikintojai. Reikia atstatyti tau
tos dorą, o tada pakils ir tautos 
sveikata.

atsidavęs Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimui. Kartu tai bu
vo blaivaus proto žmogus, kri
tiškai mąstantis, sugebantis ana
lizuoti padėtį. Visa tai atsispindi 
jo ataskaitos vadovybei, taip pat 
dienoraštyje, ir šie autentiški 
dokumentai, pasak pokario ko
vų tyrinėtojų, labai padeda su
vokti tų laikų Lietuvos istoriją.

1950 metų birželio 24-osios 
naktį, kaip rašoma sovietinio 
saugumo ministerio pavaduoto
jui pateiktoje ataskaitoje, ope
ratyvinė grupė likvidavo Lietu
vos partizanų Dainavos apygar
dos štabo vadovybę Žaliamišky
je, Leipalingio ir Merkinės vals
čių sandūroje, sunaikino parti
zanų bunkerį. Apygardos vadas 
Lionginas Baliukevičius žuvo 
būdamas vos 25-erių metų. Kar
tu žuvo ir Augustinas Babraus- 
kas-Švendrys, Antanas Vailio- 
nis-Špokas ir Antanas Kakniavi- 
čius-Svedrys.

Lietuvos respublikos prezi
dento 1998 m. gegužės 19 d. 
dekretu Lionginui Baliukevi- 
čiui-Dzūkui (po mirties) suteik
tas pulkininko laipsnis ir Vy
čio kryžiaus I-ojo laipsnio ordi
nas. Inf.

Lietuvoje prie Kryžių kalno jau pastatyti pranciškonų vienuolųos namai. Juose įrengta erdvi koplyčia, 
kambariai svečiams ir kitos patalpos lankytojams

Garsusis Kryžiaus kalnas Lietuvoje vasaros metu susilaukia daug lankytojų, net ir jaunavedžių
Nuotr. Ed. Šulaičio

Mokytojas - partizanų vadas
Penkiasdešimt metų nuo Leonardo Grigonio žūties

VYTAUTAS LAŠAS, Klaipėda

Š. m. liepos 22 d. sukanka 
50 metų nuo Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio tarybos prezidiu
mo pirmininko pavaduotojo, 
1949 m. vasario 16-osios dekla
racijos signataro, Vyčio kry
žiaus I-ojo laipsnio ordino ka
valieriaus, kario savanorio, pul
kininko Leonardo-Vilhelmo Gri
gonio žūties.

Velionis gimė 1905 m. 
gruodžio 14 d. Izidoriaus Gri
gonio ir Marijonos Ratkevičiū
tės šeimoje Pužonių kaime, Ro
kiškio rajone.

Ikikariniame laikotarpyje 
Leonardas ne tik mokytojavo, 
bet ir ūkininkavo savo ūkyje, 
aktyviai dalyvavo visuomeninia
me gyvenime. Jis buvo Rokiškio 
apskrities šaulių rinktinės komi
teto narys, Sėlynės šaulių būrio 
vadas, bendradarbiavo Lietuvos 
šaulių sąjungos žurnale “Trimi
tas”.

1941 m. birželio 14 d. anks
tų rytą čekistams atvykus prie 
Grigonių sodybos, Leonardas 
tik paskutiniu momentu spėjo 
iššokti pro langą ir pasislėpė 
serbentų krūmuose. Tuomet į 
Altajaus kraštą ištrėmė tik vie
ną jo motiną.

Artėjant sovietinei okupaci
jai, Leonardas iš tėviškės pasi
traukė į svainio sesers Grybaus- 
kienės ūkį Šiaulių apskrityje. Jis 
galėjo išvykti į vakarus pas brolį 
Leopoldą, kuris tuo metu gy
veno JAV, tačiau pasiliko Lie
tuvoje, kur jis išėjo partizanauti. 
Nuo 1946 m. pradžios Leonar
das buvo “Geležinio vilko” tė
vonijos, kuriai vadovavo Juozas 
Mingilas-Vilkas, partizanas. Tė
vonija priklausė Žaliajai rinkti
nei ir telkėsi Legečių miške. 
1947 m. gegužės mėnesį L. Gri
gonis tapo Vytauto Didžiojo 
rinktinės informacinio skyriaus 
viršininku, pasirinko Žvainio 
slapyvardį. Rinktinė, kurios va
du buvo karininkas Stasys Ra- 
žiulis-Mažylis, veikė Šiaulių apy
linkėse.

1947 m. P. Bartkaus, B. 
Liesio ir L. Grigonio iniciatyva 
vyko Vytauto Didžiojo, Žvelgai- 
čio, Žaliosios ir Maironio rink
tinių vadų posėdžiai. 1948 m. 
pavasarį, dalyvaujant Vakarų 
Lietuvos - Jūros srities atstovui 
P. Bartkui-Mažrimui, rinktinės 
buvo sujungtos ir įsteigta Pri
sikėlimo apygarda. Apygardos 
vadu paskirtas P. Bartkus-Žad
gaila, o L. Grigonis - apygardos 
štabo viršininku. Pakeitė ir sla
pyvardį - pasivadino Kriviu. Tų 
pačių metų liepos 26 d. Vie
ningos laisvės kovos sąjūdžio 
vadas J. Žemaitis-Vytautas L. 
Grigonį paskyrė Prisikėlimo 
apygardos vadu su slapyvardžiu 
Užpalis. Apygarda leido laik
raštį “Prisikėlimo ugnis”, kuria- 

me L. Grigonis aktyviai bendra
darbiavo.

Brendo reikalas sudaryti 
Lietuvos partizaninio judėjimo 
vadovybę. Sričių ir apygardų va
dai pradėjo ruoštis pasitarimui. 
Pasitarimą buvo numatyta orga
nizuoti Prisikėlimo apygardoje. 
1948 m. rudenį L. Grigonis 
paprašė ūkininką Stasį Miknių 
Radviliškio rajono Minaičių kai
me po klėtimi įrengti bunkerį, 
kurį partizanai, intensyviai dirb
dami, iškasė per keletą naktų.

Po nepaprastai sunkaus ir 
sudėtingo parengiamojo darbo 
pasitarimas prasidėjo 1949 m. 
vasario mėn. pradžioje, kuriame 
posėdžiavo Jonas Žemaitis-Vy
tautas, Adolfas Ramanauskas- 
Vanagas, Juozas Šibaila-Merai- 
nis, Leonardas Grigonis-Užpa- 
lis, Bronius Liesys-Naktis, Pet
ras Bartkus-Žadgaila, Vytautas 
Gužas-Kardas, Aleksandras Gy- 
binas-Faustas.

Deklaracija buvo rengiama 
labai sunkiomis sąlygomis. Bun
keryje trūko oro, geso net žiba
linė lempa. Partizanų vadus 
maitino Miknių šeima iš savo 
maisto atsargų. Deklaracija pa
sirašyta 1949 m. vasario 16 d.

Po deklaracijos pasirašymo 
vadai išsiskirstė j skirtingas vie
tas, kad įvykus išdavystėms ar 
kitiems nenumatytiems netikė
tumams nebūtų sunaikinti.

L. Grigonis įsikūrė Prisikė
limo apygardos Maironio rinkti
nės bunkeryje Ariogalos apylin
kėse. 1949 m. liepos 31 d. L. 
Grigonis, perdavęs apygardos 
vado pareigas P. Morkūnui-Ri- 
mantui, pradėjo veikti kaip 
LLKS tarybos prezidiumo pir
mininko pavaduotojas - štabo 
viršininkas. Už didelius nuopel
nus partizaniniame judėjime 
1950 m. gegužės 30 d. LLKS ta
rybos prezidiumo pirmininko 
aktu L. Grigoniui suteiktas pul- 
kininko-leitenanto laipsnis.

Kiekvieną dieną partizaninė 
kova darėsi vis sunkesnė. Daug 
partizanų, jų vadų, patekę į če
kistų nagus, palūždavo, nepa
jėgdami atlaikyti nežmoniško 
psichologinio spaudimo, kanki
nimų, provokacijų.

1950 m. vasarą L. Grigonis 
sirgo. Jam būtinai reikėjo vais
tų, kuriuos į bunkerį atnešdavo 
ryšininkė, Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos studentė Marytė 
Pranevičiūtė-Vėtra. 1950 m. 
birželio 6 d. vežant L. Grigonio 
laišką A. Ramanauskui-Vana
gui, ją sugavo čekistai. O jie ge
rai žinojo, kaip elgtis su partiza
nų ryšininke. Po suėmimo neva 
“išlaisvinta”, o paskui specialio
sios Sokolovo smogikų grupės 
partizanais apsimetusių čekistų 
ištardyta, prisipažino esanti 
LLKS ryšininke ir žinanti bun
kerį, kuriame yra vadovybės šta
bas. 1950 m. liepos 22 d. M.

A.a. LEOPOLDAS GRIGONIS, 
JAV kariuomenės karininkas ir 
diplomatas, palaidotas lietuvių ka
pinėse Mississaugoje. Jis yra žuvu
sio partizano Leonardo brolis

Pranevičiūtė nurodė Kauno 
saugumo čekistams bunkerį, 
kuriame buvo L. Grigonis ir 4 
partizanai. Čekistų užpuolimo 
metu jie visi žuvo. Tai įvyko 
Ariogalos apylinkėse netoli Mo- 
lupių kaimo Dangėliškių miške.

Už didvyriškumą, didelius 
organizacinius sugebėjimus 1950 
m. lapkričio 23 d, LLKS tarybos 
prezidiumas apdovanojo L. Gri
gonį I ir II laipsnio Laisvės 
kovos kryžiais (po mirties).

Leopoldas, baigęs Rokiškio 
gimnaziją, su valstybine stipen
dija studijavo Danijoje Kopen
hagos universitete ekonomikos 
mokslus, o vėliau buvo paskir
tas dirbti į Lietuvos prekybos 
atstovybę Anglijoje. Ten dir
bant, jam teko dalyvauti kara
liaus Jurgio VI karūnacijos iš
kilmėse. Prieš karą Leopoldas 
buvo pasiųstas dirbti į Lietuvos 
prekybos atstovybę JAV. 1940 
m. birželio 15 d. sovietinei ka
riuomenei okupavus Lietuvą, 
prekybos atstovybės veikla buvo 
nutraukta. Leopoldas tapo JAV 
piliečiu ir studijavo aviacijos ka
rinius mokslus, dalyvavo karo 
veiksmuose. Už pasiekimus ka
ryboje jam buvo suteiktas aukš
tas karinis laipsnis. Po karo 
demobilizavosi, dirbo JAV dip
lomatinėje tarnyboje Ganoje, 
Izraelyje, Brazilijoje. Leopol
das, turėdamas 55 metus, dėl 
neaiškių aplinkybių tragiškai 
mirė 1966 metais. Palaidotas 
Kanadoje Toronto-Mississaugos 
lietuvių kapinėse. Jo žmona 
Marjorie Forbes, dukra Mary 
Stephanie Grigonis ir sūnus 
Leonard Matthew Grigonis da
bartiniu metu gyvena JAV.

Ilgai nebuvo žinoma Leo
nardo Grigonio žuvimo vieta ir 
laikas. Prasidėjus atgimimui tai 
išaiškino Prisikėlimo apygardos 
kovotojas Vytautas Smitrius- 
Gilė. Jo pastangomis Ariogalos 
apylinkėse buvo surasti ir per
laidoti 53 partizanų palaikai. V. 
Smitrius jų pagerbimui pastatė 
koplytėlę. Leonardas buvo ne
vedęs ir kur ilsisi jo palaikai 
nėra žinoma.

Lietuvos valstybė reikiamai 
įvertino Leonardo Grigonio 
nuopelnus, už kurios laisvę ir 
nepriklausomybę jis paaukojo 
savo gyvybę. Lietuvos preziden
to V. Adamkaus 1998 m. gegu
žės 19 d. nr. 71 dekretu Leo
nardui Grigoniui-Užpaliui su
teiktas I laipsnio Vyčio kryžiaus 
ordinas, o nr. 69 dekretu - pul
kininko laipsnis (po mirties). 
Lietuvos Genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro pasipriešini
mo dalyvių teisių komisijos 
1997 m. gruodžio 17 d. nutari
mo nr. 4 protokolu Leonardas 
Grigonis pripažintas kariu sava
noriu (po mirties).
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
MOKĖSI MUITININKAI

Birželio 5-9 d.d. Vilniuje vy
ko Lietuvos muitinės pareigūnų 
seminaras strateginių prekių 
kontrolės ir pažeidimų tyrimų 
klausimais. Jį surengė muitinės 
tarnyba padedant JAV ambasa
dai. Užsienio žinovai teikė žinias 
Lietuvos muitinės kovos su kont
rabanda, žvalgybos bei procedūrų 
kontrolės pareigūnams apie bran
duolinių, biologinių ir cheminių 
medžiagų kontrolę, dvigubos pa
skirties įrengimų ir technologijų 
gabenimą, supažindino su pažei
dimų tyrimo metodais bei įranga. 
Į mokymo programą taip pat bu
vo įtraukti kovos su kibernetine 
kontrabanda klausimai, rašo 
BNS/LGTIC.

ATŠAUKTAS ĮSTATYMAS

Lietuvos seimas birželio 6 d. 
pripažino netekusiu galios iki šiol 
galiojusį Emigracijos įstatymą. Jo 
panaikinimas leis Lietuvos pilie
čiams laisviau judėti ir pasirinkti 
gyvenamąją vietą užsienyje, išsky
rus jei jie yra padarę nusikalti
mus. Iki šiol teisė išvykti nebuvo 
tiesiogiai varžoma, bet reikėjo 
gauti Vidaus reikalų ministerijos 
leidimą, atlikti Emigracijos įstaty
me numatytą procedūrą. Europos 
sąjungos valstybėse nėra emigra
vimo įstatymų, nustatančių tokių 
procedūrų. Reikalaujama praneš
ti gyvenamosios vietos registravi
mo tarnybai, jog išvykstama gy
venti kitur.
ĮGALIOJO PASIRAŠYTI SUTARTĮ

Lietuvos užsienio reikalų vi- 
ceministeriui Oskarui Jusiui vy
riausybė suteikė įgaliojimus pasi
rašyti Lietuvos ir Izraelio bevizio 
režimo sutartį. BNS/LGTIC ži
niomis, ją pasirašyti numatyta šį 
mėnesį Izraelyje, o jai įsigaliojus 
po 3 mėnesių, Lietuvos ir Izraelio 
piliečiai galėtų būti tose šalyse iki 
90-ties dienų. Derybas dėl šios 
sutarties paspartino Izraelio vi
daus reikalų ministerio Natan 
Sharanskio susitikimas su Lietu
vos prezidentu Valdu Adamkumi 
1999 m. gruodžio mėnesį.

NUTRAUKS ELEKTRĄ
BNS/LGTIC skelbia, kad 

nuo birželio 16 d. “Lietuvos ener
gijos” administracija įpareigota

four seasonsKT//FIH&. REALTY LIMITED
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Parduodant, perkant 
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sugriežtinti skolų išieškojimo 
tvarką, net nutraukiant elektros 
tiekimą įsiskolinusiems vartoto
jams. Didžiausi skolininkai yra 
pramonės įmonės ir biudžetinės 
organizacijos. Birželio pradžioje 
pramonės vartotojų skolos bend
rovei siekė 31 mln., žemės ūkio 
vartotojų - 5.73 mln. litų. Gyven
tojų skolos už elektrą sudaro 2.23 
mln. litų. Biudžetinių organizaci
jų skola “Lietuvos energijai” per 
metus padidėjo nuo 7.1 mln. iki 
19.5 mln. litų.

AKCIJŲ KAINA KRITO
BNS/LGTIC žiniomis, bend

rovės “Lietuvos telekomas” akci
jų platinimas, prasidėjęs birželio 
12 vertybinių popierių biržoje, 
neturėjo numatyto pasisekimo - 
kaina krito, o apyvartos sumažė
jo. Anksčiau skelbta numatyta 
kaina buvo 3.8 lito už vieną akciją 
arba 9.5 JAV dolerio už 10-ties 
akcijų “Tarptautinį depozitoriu
mo sertifikatą”. Birželio 14 d. 
baigiantis prekybai, už “LT” akci
ja biržoje mokėta po 3 litus, arba 
4.76% mažiau negu viešojo pasiū
lymo kaina (3.15 lito), kuria vy
riausybė pardavė 25% telekomo 
akcijų. Manoma, kad akcijų kaina 
liks prie 3 litų.
MAŽĖS NEMOKAMI POKALBIAI

Nuo liepos 1 d. Lietuvos vy
riausybė panaikino kompensaci
jas už vieną valandą nemokamų 
vietos pokalbių visiems “Lietuvos 
telekomo” abonentams, kurie dar 
naudojasi valstybės lengvata. To
kią lengvatą turėjo I ir II grupių 
invalidai, asmenys, sulaukę 80 
metų, pensinio amžiaus tremti
niai, politiniai, geto ir koncentra
cijos stovyklų kaliniai bei kiti gy
ventojai. Vyriausybė jau nuo va
sario 1 d. buvo sumažinusi leng
vatų ir jomis besinaudojančių gy
ventojų grupių skaičių. “Lietuvos 
telekomas” visiems abonentams 
nuo liepos 1 d. teikia vieną valan
dą nemokamų vietinių pokalbių.

VARŽYS LABDAROS SIUNTAS

Lietuvos muitinės departa
mentas sugriežtino labdaros fon
dų įvežamų prekių muitinį tikrini
mą ir mokesčių lengvatų taikymą, 
skelbia BNS/LGTIC. Ypač ati
džiai bus tikrinami muitinei pa
teikiami labdaros siuntų doku
mentai. Muitinė priėmė tokį 
sprendimą nustačius, kad labda
ros fondai verčiasi prekyba - per
ka prekes užsienyje ir Lietuvoje 
jas parduoda. Pagal Lietuvos lab
daros ir paramos fondų įstatymą, 
fondui draudžiama komercinė 
veikla. Pastaruoju metu buvo 
įvežta ypatingai daug prekių, dau
giausia buitinės technikos. RSJ

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” valdybos pirm. J. Stankus (viduryje) su padėkos lentele už 
finansinę paramą Lietuvių slaugos namams metiniame “Paramos” narių susirinkime Toronto Lietuvių 
Namuose balandžio 16 d. Iš kairės: slaugos namų lėšų telkimo kom. pirm. T. STANULIS, J. STANKUS ir 
Labdaros valdybos pirm. E. STEPONAS Nuotr. D. Blynaitės

velkiname
J ANĘ ir PETRĄ P A KAUKAS,

švenčiančius

50 METŲ VEDYBINĘ SUKAKTĮ,

linkime daug laimės ir sveikatos -

I. J. Birštonai A. J. Vaškevičiai
L. C. Javai

Svarbiausia - išsaugoti praeit;
Palaidoti laisvės kovotojai po daugelio metų. Jų sodyboje 

pastatytas kryžius
Gražų biržleio šeštadienį į 

Išlaužo šventovę rinkosi žmo
nės, čia buvo aukojamos šv. Mi
šios už partizaną Kazimierą 
Juočį-Šatą. Po to visi važiavo į 
Pakumprio kaimą, kur šalia 
Bačkininkų šilelio prisiglaudusi 
lietuviška sodyba. Čia pat, kie
me, pastatytas ir kuklus kryžius 
Lietuvos partizanui atminti. Ko
dėl būtent čia, prie gimto na
mo? Taip jau likimas lėmė, kad 
ilgus metus gimtoji sodyba buvo 
ir partizano amžino poilsio vie
ta. 1946 m. kovo 9 d., kai sužeis
tas mirė Kazimieras, draugai 
slapčiomis jį parnešė į namus ir 
palaidojo kluone. Tėvai, dvi se
serys ir brolis jau buvo ištremti į 
Sibirą. Lietuvoje slapstėsi tik 
viena sesuo Marijona,

Kai karui baigiantis rusai 
nušovė brolį Juozą, Kazimieras, 
baigęs Prienų Žiburio gimnazi
ją, išėjo partizanauti į “Geleži

nio vilko” rinktinės Siaurio būrį. 
Po jo žuvimo gimtosios sodybos 
kluonas tapo jo kapaviete ir 44 
metus saugojo tragedijos pas
laptį. Tik 1990 m., kai sesuo 
Marijona iš Sibiro pargabeno 
tėvo palaikus, buvo iškasti ir 
Kazimiero kauleliai bei palaido
ti kartu kapinėse. Dabar gimto
je sodyboje gyvena tik dvi senu
tės partizano seserys.

Įamžinti atminimą šioje 
žiauriai nuo okupantų nukentė
jusioje sodyboje ėmėsi Povilas 
Buzas, buvęs kaimynas ir Kazi
miero bendražygis. Pats atken- 
tėjęs Sibiro lageriuose, dabar 
gyvenantis gražiame Birštono 
kurorte, Povilas Buzas, buvęs 
partizanas Žvejas, svarbiausiu 
savo uždaviniu laiko praeities 
išsaugojimą, būsimoms kar
toms: stato kryžius partizanų 
žuvimo vietose, nuolat prižiūri 
paminklą partizanams Birštono 
mieste. Birutė Jonelienė

Atminimo...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

macijas, rengiant viešas svarsty- 
bas. Tos organizacijos valdybos 
narys kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, sakė, kad organizacijos 
veikla jam esanti svarbi, nes žy
diškoji Biblijos dalis labai jam 
artima. Nekaltas kraujas buvęs 
pralietas, jo senelė pasakojusi 
jam apie baisias žudynes, ro
džiusi nuotraukas. Naujasis 
Testamentas neatlikęs užduo
ties, nes nesustabdęs tragedijos. 
Antra vertus, nėra lengva šių 
dienų akimis žiūrėti į anuos lai
kus. Negalima norėti, kad kiek
vienas būtų didvyris. Kun. J. 
Sasnausko, OFM, aiškinimu, 
Kat. Bendrijos atsiprašymas 
esąs daugiau “simbolinis”. Tra
gediją išstudijuoti esąs milžiniš
kas uždavinys istorikams, dides
nis negu teologams. Bet pradžia 
padaryta. Ji labai reikalinga, nes 
kai kurie katalikai čia dar vis 
kaltina žydus už Kristaus nukry
žiavimą. Snk.

PILVIŠKIAI, Lietuva
Šiame prie Šešupės ir Pilvės 

gatvės plačiai išsidriekusiame mies
telyje, kaip ir kaimyniniuose Gižuo
se, Sekminės sutapo su vaikų Pir
mąja Komunija. Čia Atgimimo dė
ka pagaliau įrengtoje itin erdvioje 
šventovėje, kurios iškeltos sienos 
nukentėjo Antrojo pasaulinio karo 
metu, priėmė 50 vaikų.

Rytinių šv. Mišių klausėsi ir 
daugelio jų tėveliai, giminaičiai, ir 
parapijiečiai, net nesutilpę suoluo
se. Susikabinus rankomis, sukalbė
ta malda ‘Tėve mūsų”. Vaikučiai 
užsidegė savo žvakes nuo velykinės 
žvakės. Šv. Komunija jiems buvo 
dalijama centrinėje, o kitiems - šo
ninėse navose.

FIRST PLACE 
PHARMACY

® LIETUVIAI PASAULYJE

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

BPL Import/Export Paminklas partizanui a.a. KAZIMIERUI JUOČIUI-ŠATUI tėviškės 
sodyboje. Viduryje - partizano sesuo Marijona su Povilu Bužu

Nuotr. A. Grinkevičiaus

Visą laiką presbiterijoje dar
niai giedojo bendraamžių choras. 
Po palaiminimo, talkinant dviem 
klierikam, klebonas kun. A. Žu
kauskas jauniesiems katalikams 
įteikė atitinkamus pažymėjimus. 
Vaikų atstovai tarė nuoširdžius pa
dėkos žodžius klebonui bei ruošu- 
sioms katechetėms.

Nemažai žmonių susirinko ir į 
Sumą, prieš kurią ėjo iškilmingoje 
procesijoje aplink šventovę. 
Džiaugsmingą nuotaiką skaidrino 
ant altorių įmerktos ir prie kiekvie
no suolo iš centrinės navos pusės 
pritvirtintos įvairiaspalvių gėlių 
puokštės.

Pasibaigus Eucharistijos šven
tinimui, žmonės suklaupė birželi
nėms pamaldoms. Ne vienas pasi
naudojo “Liturginiu giesmynu” iš

JA Valstybės
Lietuvių bendruomenės St. Pe

tersburg© apylinkės susirinkimas 
įvyko gegužės 3 d. Lietuvių klubo 
patalpose. Jis pradėtas kun. dr. M. 
Čyvo malda ir mirusių narių pager
bimu. Susirinkimui pirmininkavo 
LB apylinkės pirm. V. Meiluvienė, 
sekretoriavo L. Petkienė. Pastaroji 
perskaitė ir praeito susirinkimo 
protokolą. Metinę apylinkės valdy
bos veiklą apibūdino pirm. V. Mei
luvienė, primindama suruoštus ren
ginius. Valdyba rūpinosi ir vaikais 
iš Lietuvos, kuriems buvo atlieka
mos operacijos “Shriners” ligoninė
je, Tampoje. Ypatingą padėką pir
mininkė pareiškė V. Bliskienei, 
“Florida Dolphin” motelio savinin
kei, kuri savo motelyje apgyvendina 
ligonius ir jų šeimos narius iš Lietu
vos, atvykstančius čia operacijoms. 
Ižd. L. Kynienė aptarė apylinkės 
iždo reikalus. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė A. Dūda. Susi
rinkime dalyvavo LB Floridos apy
gardos valdybos pirm. A. Karnius, 
kuris savo žodyje apgailestavo, kad 
nustojo veikti Sunny Hills LB apy
linkė.

Australija
Adelaidėje, kaip rašoma “Tė

viškės aidų” 2000 m. 19 nr., Mu
zikos akademijos profesorius Lietu
voje ir koncertinės birbynės vir
tuozas A. Smolskus bei pasižymėjęs 
saksofono instrumentu muzikas at
likėjas P. Vyšniauskas, Lietuvių 
Namuose, balandžio 8 ir 9 d.d. 
surengė koncertus. Taipgi jie grojo 
ir Šv. Kazimiero šventovėje per pa
maldas. Iš žąsies plunksnos šiaude
lio A. Smolskus ištobulino lietu
višką birbynę. Adelaidės lietuviai 
gėrėjosi nuostabiais šių dviejų mu
zikų duetais.

A. a. Lydija Mikužienė, gimusi 
1919 m. balandžio 30 d. mažoje 
Humcat Estijos saloje, mirė š.m. 
balandžio 16 d. Adelaidėje. Velio
nė turėjo dvi seseris ir penkis bro
lius. Broliai karo metu dingo, o 
seserys apsigyveno Kanadoje. Vo
kietijoje Lydija susituokė su Pranu 
Mikužiu, 1949 m. atvyko į Australi
ją. Ilgiausiai gyveno Adelaidėje. 
Pradžioje darbavosi ligoninėse, o 
vėliau, baigusi kosmetikos studijas 
(beautician), sėkmingai vertėsi šia 
profesija savo namuose. Kremato
riumo koplyčioje laidotuvių apeigas 
atliko kun. J. Petraitis. Palaidota 
šalia savo anksčiau mirusio vyro 
Centenial Park kapinėse, Adelaidė
je. Po laidotuvių visi buvo pakviesti 
į kapinių svetainę pasivaišinti kavu
te ir sausainiais.

Gudija
“Lietuvių godos”, Gudijos lie

tuvių laikraštis 2000 m. 3-4 nr., ra
šo, kad žinomo pedagogo, kultūros 
bei visuomenės veikėjo Antano 
Rinkūno, mirusio prieš 15-ka metų 
Toronte, pasiekė Gudijos lietuvių 
mokyklas jo parašyto vadovėlio “Ar 
kalbate lietuviškai?” siunta. Velio- 
nies našlė Juzė Rinkūnienė vadovė
lius pasiuntė “Lietuvių godos” re
daktorei M. Šaknienei. Pastaroji 
dalį knygų asmeniškai įteikė Pele
sos lietuvių vidurinės mokyklos di
rektorei B. Bigailienei, o kitas per
davė Gervėčių klubo pirm. A. Au
guliui. Pastarasis jas perduos Rim- 
vydžių vidurinei mokyklai.

Ta proga laikraštis suteikė ži
nių ir apie vadovėlio autorių. A. 
Rinkūnas (1910-1985) buvo įžymus 
lietuvių pedagogas, palikęs aiškius 
pėdsakus tautinio auklėjimo baruo
se. Jis 1928 m. baigė Simono Dau

kanto mokytojų seminariją Kaune, 
o 1936 m. Vytauto Didžiojo univer
sitete įsigijo lietuvių kalbos, litera
tūros ir pedagogikos specialybes. 
Kanadoje, Toronto universitete, gi
lino pedagogines žinias, įsigydamas 
pedagogikos bakalauro ir magistro 
mokslinius laipsnius. Lietuvoje dar
bavosi įvairiose mokyklose, buvo 
direktorius mokytojų seminarijų. 
Jis atkūrė Švenčionių mokytojų se
minariją ir jai vadovavo. Tuo laiku 
rūpinosi ir lietuvių lituanistiniu 
švietimu Kamajuose (Gudijoje). 
Vokietijoje, Blomberge buvo vie
nas iš lietuvių gimnazijos steigėjų ir 
mokytojų. Kanadoje dirbo kanadie
čių ir lituanistinėse mokyklose, iš 
viso rūpinosi lituanistiniu švietimu, 
jam vadovaudamas bei kurdamas 
vadovėlius. Pasak straipsnio, Anta
no Rinkūno darbų ir minčių šviesa 
pasiekusi Pelesos ir Gervėčių pa
dangę.

Vengrija
Kazimierinių proga šio krašto 

lietuvių ir lenkų bendruomenių na
riai išklausė vengrų istoriko Adomo 
Szesztai paskaitą apie karalaitį Ka
zimierą. Pasak vengrų istoriko, jau
nasis Kazimieras suprato savo pa
reigą tėviškei, savo priešmirtine va
lia palaidotas Vilniuje, o ne Kro
kuvoje šalia kitų karališkos šeimos 
narių. Paskaitininkas šv. Kazimierą 
lygino su Vengrijos šventuoju Imre 
iš karališkos Apadų giminės. Abu 
šventieji savo gyvenimą paskyrė 
maldai ir atgailai. Jų gyvenimo pa
našumas nesąs atsitiktinis. Kazi
mieras sąmoningai savo gyvenimo 
kelrodžiu pasirinkęs šv. Imrę. Kazi
miero senelis Jogaila vedė karalie
nę Jadvygą - vengraitę. Iš pagarbos 
žmonai šeimos globėju jis pasirin
kęs šv. Vladislovą, kuris Lietuvoje 
ilgai buvo gerbiamas. Šv. Kazimie
ro auką esą galima suvokti kaip mi- 
sijinį užmojį. Lietuva gyveno pir
mąjį krikščionybės šimtmetį ir 
krikščionybės idealams skirtas jo 
gyvenimas turėjo tapti pavyzdžiu 
būsimoms kartoms. Didi lietuvių 
kilmės Vidurio Europos Jogailų 
giminė, kaip sakė vengrų istorikas, 
suvokė, kad Europos saugumas 
reikalauja susijungimo. Norint tai 
pasiekti, reikia politinio pastovu
mo. Kaip tik pirmieji karaliai, tarp 
jų ir šv. Kazimieras, šiai Europos 
vizijai padėjo pačius tvirčiausius 
krikščioniškosios tvirtybės pamatus.

Estija
Apie šio krašto lietuvius rašo 

Rasa Unt “Pasaulio lietuvio” 367 
nr. Jie prieš dešimt metų įsteigė 
Lietuvių bendruomenę. Apie tai, 
minint Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo dešimtmetį, kalbėjo Esti
jos lietuvių bendruomenės (ELB) 
pirm. Milda M. Trinskytė, PLB val
dybos bendraraštį perskaitė ELB 
narė Dalia Uksvarav, raginantį sa
vo kraštuose skleisti lietuvybę, pri
silaikant Lietuvių chartos nuostatų. 
A. Zavadskis perskaitė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos valdžios ta proga 
sveikinimą - “Tegul neišsenka lie
tuviškumo versmės, iš kurių semia
mės įkvėpimo”. VI. Graužinis supa
žindino su ELB interneto puslapių 
tematika, kviesdamas skaityti ir 
bendradarbiauti, keistis informaci
ja. Buvo Redos Mark paveikslų pa
roda. meninėje programoje išklau
syta garsių estų folkloristų I. To- 
nurist, T. Kann ir lietuvaitės L. 
Rukšėnaitės atliekamų senoviškų 
dainų, kankliavimo ir kitų liaudies 
instrumentų graudžios muzikos. 
Vaišių metu paragauta iki šiol ne
žinomų lietuviškų gėrimų. J. Andr.

SIUNTINIAI | 
LIETUVĄ ir LENKIJĄ

suolų lentynėlių birželinėms pamal
doms. Skambant paskutiniajam su
plikacijų posmui, klebonas patar
nautojų įkandin į zakristiją išnešė

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury________ Ontario

$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

St. Catharines, Ont.
A. A. JUOZĄ PAUKŠTĮ birže

lio 12 d. iš St. Catharines, ON, 
vilkstinė automobilių atlydėjo į Šv. 
Jono lietuvių kapines, Mississaugo- 
je. Velionis buvo ramaus būdo su
valkietis, kilęs iš Šakių rajono, Jan
kų valsčiaus, Panareikiukių km. 
Paskutines gyvenimo dienas jis pra
leido jaukioj brolio dukros Elenos 
Viržaitienės, jos vyro Romo ir sū
naus Modesto globoje.

Atsisveikinant su artimu asme-

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d d ch

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

nimi, mintys grįžta į pažinties laiko
tarpį. Susipažinom 1947 m. Kemp- 
teno stovykloje, Vokietijoje. 1948 
m. vasario mėn. kartu atplaukėm 
“Gen. Sturgis” laivu į Halifaksą. 
Atmintyje liko daug įdomių akimir
kų - dalinomės rūkalais, maistu, ar
timai draugavom ir nepajutom, 
kaip galvos apšarmojo. Ateina laikas 
pasitraukti į Anapus. ig. Šajauka

Hamilton, Ont.
A.a. JONO DEKSNIO, savo myli
mo vyro-tėvo atminimui Tėvo die
nos proga Kanados lietuvių fondui 
$50 aukojo A. Deksnienė ir vaikai.

A. a. PETRO BALYTOS atmi
nimui, užjausdarrii žmoną ir dukte
ris, vietoj gėlių aukojo “Pagalbai 
Lietuvos vaikams”: $20 - E. K. Gu- 
dinskai, G. K. Žukauskai; $10 - V. 
P. Piciniai; $5 - F. M. Gudinskai. 
Visiems aukojusiems dėkojame ir 
liūdinčius, netekus brangaus artimo 
žmogaus, nuoširdžiai užjaučiame -

PLV komitetas

velykinę žvakę, ligi šios dienos liu
dijusią garbingą Dievo Sūnaus iš 
numirusiųjų prisikėlimą.

Jeronimas Šalčiūnas

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

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
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p 
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S
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Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

♦ 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 Trumpickas (Vasagos raj.) (705) 429-2156
Bernardas Mačys (905) 632-4558

66rT’AT KTA” LIETUVIŲ KREDITO
* KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......2.50%
santaupas............................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................4.10%
180 dienų Indėlius..................4.25%
1 m. term, indėlius..................5.25%
2 m. term, indėlius.................. 5.55%
3 m. term. Indėlius..................5.85%
4 m. term, indėlius..................6.05%
5 m. term, indėlius.;................ 6.30%
RRSP ir RRIF
(Variable)........... .................... 2.50%
1 m. ind....................................5.25%
2 m. ind....................................5.55%
3 m. ind....................................5.85%
4 m. ind....................................6.05%
5 m. Ind....................................6.30%

Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........8.05%

• Nemokami ieklų sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

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

INTERAC KORTELĖ

t

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com


Tarp pasaulio piligrimų Romoje
PREL. A. RUBŠYS

Erdvė ir laikas, vieta ir data, 
Roma, 2000 m., birželio 11 d. 
Erdvė - beribė, laikas - judanti 
žmogaus kryžkelė. Žmogus - 
ieškotojas vietos ir laiko, kur 
galėtų bent trumpam sustoti ir 
pabūti savimi.

Roma yra ne vien Katalikų 
Bendrijos bei visos krikščioni
jos, bet ir šiųdienės Žemės gy
ventojų vieta bei data, kur stab
telėjama akimis pamatyti, ausi
mis išgirsti ir širdimi įsiminti; 
kad nesame vieni pasaulyje, kad 
yra erdvės ir laiko Viešpats-Kū- 
rėjas: jis kuria, išveda iš vergijos 
ir veda visatą bei kiekvieną 
žmogų į ateitį, - nežinomą, bet 
pažadėtą. Tikėjimas erdvės ir 
laiko Viešpačiu gimdo viltį.

Būti jubiliejaus metu Sek
minėse - ypatingas įvykis. Birže
lis jau įpusėjęs. Naktis, tiesa, 
buvo vėsoka, bet ryto saulė jau 
žada karštą dieną. Prie Šv. Jono 
Krikštytojo bazilikos Laterane 
rikiuojasi eilės autobusų ir bū
riuojasi aibė žmonių - piligri
mų. Stebina jų veidai. Piligrimai 
ne tik iš arti, bet ir iš labai toli. 
Stebina jų kalbos - kalbų įvairo
vė apie įstabius Dievo darbus. Iš 
tikrųjų, Žinia apie Kristų - įsta
bųjį Dievo rūpestį žmogui ir vi
satai yra tapusi ■ visuotine. Vie
nas ir tas pats tikėjimas, bet to
kia daugybė veidų ir įvairovė 
kalbų! Tikėjimo Bendrija šven
čia savo praeitį ir pasakodama 
sudabartina Kristų - Tą, Kuris 
yra Kūrėjo svetingumas pasau
liui. Švęsdama Kristų, tikėjimo 
Bendrija patiria Kūrėjo jėgą, 
duodančią viltį.

Šv. Jono Krikštytojo bazili
ka Laterane yra pati pirmoji im
peratoriaus pastatyta krikščioni
jos šventovė - ‘motina ir galva” 
visų Katalikų Bendrijos švento
vių. Savo architektūra ji siejasi 
su “oikos basilikė” - karališkais 
rūmais, bet savo vieta Laterane 
ir dviem portalais, architektūri
ne sąsaja, ji siejasi su kitom 
dviem Romos bazilikom - San
ta Maria Maggiore ir Santa 
Croce in Gerusalemme. Vienas 
bazilikos portalas visu veidu ro
do į Santa Maria Maggiore - į 
Betliejų su Prakartėle, o kitas 
portalas - į Santa Croce in Ge
rusalemme - į Golgotą su Kry
žiumi. Taigi Šv. Jono Krikštyto
jo bazilika savo architektūrine 
vieta liudija dvi mūsų tikėjimo 
paslaptis: Dievo Sūnaus įsikūni
jimą ir Dievo Sūnaus mirtį - 
Prisikėlimą.

Lietuviška salelė
Šv. Kazimiero kolegija Am

žinajame mieste yra tarsi salelė, 
įsteigta pokaryje prieš 50 su vir
šum metų prel. L. Tulabos pa
stangomis. 1985 m. kolegijos 
šeimininku tapo jaunas, daug 
žadantis JAV kunigas prel. Al
gimantas Bartkus. Salia kolegi
jos pastato yra ir svečių namai 
“Villa Lituania” su 65 kamba
riais ir gali priimti 140 svečių. 
Prel. A. Bartkus, būdamas su
manus ir retų gebėjimų šeimi
ninkas, pritaikė pastatus mūsų 
laikams, padarė juos svetinga 
vieta ne tik kunigams-studen- 
tams, bet ir gausiems piligri
mams iš Lietuvos bei iš viso pa
saulio ir garbingiems svečiams 
iš laisvos Tėvynės.

Šv. Kazimiero kolegijoje ir 
svečių namuose “Villa Litua
nia” jauku. Jauku viduje, jauku 
iš lauko. Pasiekta daug ko. Ka
daise kolegijos biblioteka buvo 
tik knygų sandėlis, o dabar, nors 
mažutė, bet yra turtinga ne tik 
lentynomis, bet ir susisteminta 
šiuolaikine veikalų bei žurnalų 
kartoteka.

Malonu pasižiūrėti į Lietu
vos salelę ir iš lauko. Visi pasta
tai skoningai nudažyti. Pastatų 
bokštus puošia meistriški Auš
ros Vartų Marijos ir Vyčio sky

dai, o pastoges visur aplinkui 
gražina pilkos spalvos antakiai.

Sekminių šventimas subūrė 
į kolegijos šventovę vadovybę, 
studentus-kunigus ir šeiminin
kes - Šv. Šeimos seseris. Šv. Mi
šioms vadovavo rektorius prel. 
A. Bartkus.

Liturgijai skirti skaitiniai 
skambėjo lietuviškai - seniausia 
Europos kalba - Romoje: “At
ėjus Sekminių dienai, visi mo
kiniai buvo drauge vienoje vie
toje. Staiga iš dangaus pasigirdo 
ūžesys, tarsi pūstų smarkus vė
jas. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi 
ugnies liežuviai, kurie, pasidali
ję, nusileido ant kiekvieno iš jų. 
Visi pasidarė pilni Šventosios 
Dvasios ir pradėjo kalbėti kito
mis kalbomis, kaip Dvasia jiems 
davė prabilti” (Apd 2,1-4). ' • '

Liudytojai lig pat Žemės 
pakraščių

Sekminių šventimas kolegi
joje sutapo su prel. K. Dobro
volskio sielovadinės veiklos su
kaktimi. 89-rių metų, jaunu vei
du prelatas, būdamas šulu Šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybėje 
bei rūpindamasis Tivolio sodyba 
ir aktyviai dirbdamas italų sielo
vadoje, susilaukė nuoširdžių “Il
giausių metų!” ir “Valio, valio 
valio!” iš jaunųjų kunigų-stu- 
dentų.

Jaunųjų kunigų-studentų 
šiais mokslo metais kolegijoje 
yra 13. Iš Vilniaus arkivysku
pijos - trys: visi studijuoja Late- 
rano un-te; Antanas Aleknavi
čius - kanonų teisę, Justinas 
Aleknavičius - sielovados teolo
giją, Ričardas Doveika - san
tuoką ir šeimą.

Iš Telšių vyskupijos - šeši; 
du studijuoja Grigaliaus un-te: 
Vladas Gedgaudas, doktoran
tas, rašo tezę iš fundamenta- 
linės teologijos, Arvydas Ramo
nas, doktorantas, rašo tezę iš 
dogminės teologijos; du studi
juoja Laterano un-te: Petras 
Smilgys, doktorantas, rašo tezę 
iš kanonų teisės, Petras Šiurys 
teisę; du studijuoja Salezianu- 
me: Rimantas Gudlinkis peda
gogiką, Kęstutis Pajaujis peda
gogiką.

Iš Vilkaviškio vyskupijos - 
du: abu studijuoja Grigaliaus 
un-te: Arūnas Poniškaitis, dok
torantas, rašo tezę iš fundamen- 
talinės teologijos, Rimas Skin- 
kaitis, doktorantas, rašo tezę iš 
teologijos.

Iš Kaišiadorių vyskupijos - 
vienas: Gediminas Tamošiūnas 
studijuoja Laterano un-te kano
nų teisę.

Iš Panevėžio vyskupijos - 
vienas: Virginijus Veilentas stu
dijuoja Grigaliaus un-te misio- 
logiją.
Popiežius pietauja su vargšais

Du šimtai benamių ir beda
lių, Popiežiaus pakviesti, pieta
vo su juo birželio 15, Devintinių 
dieną, Pauliaus VI auditorijoje, 
Vatikane. Tarp pakviestųjų bu
vo benamiai ir bedaliai - italai 
ir ateiviai. Iš visų žemynų. Tarsi 
“ambasadoriai” kraštų, kur 
žmonės kenčia skurdą ir karą. 
Tarp jų katalikai, stačiatikiai, 
musulmonai; čigonai, ištisos šei
mos, pavieniai vyrai ir moterys, 
jauni ir seni, asmenys su psichi
nėmis bėdomis ir alkoholio var
ginami... Šiais jubiliejaus me
tais Devintinės išpuolė ketvirta
dienį, birželio 15 d., tarp Sekmi
nių ir Tarptautinio eucharisti
nio kongreso Romoje atidary
mo birželio 18 d.

Popiežius pietų sve
čiams sakė: “Norėjau susitikti 
su jumis ir dalytis valgiu prie 
stalo, idant pasakyčiau jums, 
kad esate popiežiaus širdyje”.

Vykstame j darbą - taisyti geležinkelio pabėgių

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje (dešinėje), kurioje šiuo metu gyvena studentai iš Lietuvos. Kairėje - 
“Villa Lituania” lankytojų bei turistų bendrabutis

Naujakurių dienos Kanadoje
Pirmieji žingsniai ir darbai atvykus Kanadon prieš penketą dešimtmečių

KAZYS BARONAS
Pagaliau gavau kvietimą ko- 

misijon Miunchene. Perėjęs 
įvairius patikrinimus (ieškota 
SS karių) buvau pripažintas tin
kamu ir pajėgiu fiziniam darbui 
Kanadoje. Mat ši valstybė ieš
kojo darbininkų kasykloms, 
miškų, geležinkelių darbams. 
Merginos buvo ieškomos dar
bams ligoninėse ir turtingose 
šeimose.

Patekau į “Canadian Pacific 
Railway” kartu su Bronium Au
gustinu, A. Dūda, Jonu Bulio- 
niu (miręs), Jonu Juknevičium 
(miręs), Petru Gurkliu (Toron
te), Vaclovu Skrebutėnu (mi
ręs), Jonu Jonikiu (Toronte), 
Jurgiu Vidžiūnu (Čikaga), Juo
zu Valiuku (?).

Per Atlantą
1948 m. vasario mėn. visi at

vykome į Diepholco pereinamą
ją stovyklą ir po kelių savaičių, 
išlydėti klasės draugo a.a. kun. 
Vaclovo Šarkos, įlipome į Bre- 
menhafeno uoste stovintį ame
rikiečių “SS Sturgis” laivą. Bu
vau paskirtas į virtuvę pas tam
siaodį virėją. Jam išėjus, atida
riau šaldytuvą; ryte rijau ten 
rastas šaltas dešreles. Susidrau
gavau su juo, valgėme skirtingą 
davinį nuo kitų keliautojų.

Audringas buvo Atlantas 
kovo mėn., tad Kanadą pasiekė
me tik po 11 ar 12 dienų. Išlipo
me šaltame ir snieguotame Ha- 
lifakso uoste. Vargingai atrodė
me prieš uniformuotus Kanados 
imigracijos tarnautojus, civiliais 
drabužiais apsirengusius kana
diečius. Muitinėje atidarėme sa
vo pustuščius kartoninius ar me
dinius lagaminus. Suantspauda- 
vo laikinus mūsų dokumentus. 
Gavome po tris dėžutes “Pla
yers” cigarečių (jas rūkiau iki 
1976 m. liepos mėn. pirmo šir
dies priepuolio) bei stipraus 
“Old Chum” tabako. Buvome 
palydėti į geležinkelio stotį. Dar 
turėjau 20 JAV dol. (juk speku
liavome Vokietijoje), nusipir
kau sau ir bičiuliui Jonui Bubo
nini bananų.

Traukiniu į Vinipegą
Su lietuviais į Vinipego 

miestą važiavo dar 10 latvių ir 
buv. gen. Anders’o lenkų karių. 
Nuo Halifakso iki Vinipego 
CPR vagonai vežė mus tris nak
tis ir dvi dienas. Stebėjome iš 
lango Kanados gamtovaizdį: 

miškai, uolos, po kelių valandų 
vienas kitas namas, kaimas, sto
telė. Koks didelis skirtumas nuo 
“suspaustos” Europos - Vokie
tijos! Dienos metu “traukėm 
akutę”, papildydami banką 
cigaretėm. Iki Port Arthur sto
ties buvau išlošęs buveik tris dė
žutes.

Sustojus traukiniui į vago
nus įėjo tokie patys “geležinke
liečiai dypukai” kaip ir mes, dė
dami į geriamą vandenį ledų. Jų 
tarpe buvo futbolininkas hamil- 
tonietis Viktoras Pilkauskas. Iš
sikalbėjome apie gyvenimą, dar
bą. Deja, po tos pertraukos lai
mė man atsuko nugarą. Po ciga
rečių, pradėjau pralošinėti ir 
“banką” tad iki Vinipego teko 
“sukti” iš tabako “ bankrutkes”.

Gyvenome vagonuose
Vėlų vakarą pasiekėm Ma- 

nitobos sostinę. Mūsų “namai”
- prekių stotis ir žibalinėm lem
pom apšviesti vagonai, kuriuose 
stovėjo dviaukštės lovos. Mūsų 
gyvenimas “sukėsi” apie vago
nus; valgykla - vagonas, darbo 
įrankiai sudėti vagone, maisto 
sandėlis, virtuvė - vagonas ir t.t. 
Taigi nemažas sąstatas. Pavasarį- 
ir rudenį, pramušę statinėse 
ploną ledelį, nusiprausdavome 
lauke kiek padoriau, o šeštadie
niais, dirbdami Vinipege, eida
vome į pirtį. Gavome “extra 
gang” vardą. Mūsų darbo pa
skirtis buvo plati Manitobos 
provincijos ir joje CPR geležin
kelio bėgių taisymo darbai. Ta
čiau dirbome daugiausia 100- 
200 mylių spinduliu nuo Vinipe
go geležinkelio stoties.

Dairėmės ir dirbome
Sekančią dieną po pusryčių 

(vienas lenkas pasiekė rekordą
- suvalgė 15 kiaušinių), pasipy- 
lėme po miestą. Pirmas įspūdis? 
Mediniai stulpai, ant jų elektros 
ir telefono laidai, krautuvių len
tynos pilnos prekių. Stebėjome 
praeivius, bet jie mus dar dau
giau, nes buvome pirma tokia 
“dypukų” grupė su UNRA dra
bužiais ar vokiečių karių dažy
tais apsiaustais ir kepurėm. Šil
tais žieminiais drabužiais apren
gė mus ukrainiečiai ir žydai pre
kybininkai (visi jie kalbėjo rusiš
kai arba lenkiškai) vėliau atskai
tė iš algos.

Kitą dieną buvome nukreip
ti valyti gyvulių transportui skir-
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tus vagonus. Kovo mėn. spirgi
nant šalčiams geležinkelio taisy
ti negalėjome. Kovo 15 d. gavo
me trijų dienų uždarbį. Pietų 
metu uždarbį mokėjo kasinin
kas, stebint darbo prižiūrėtojui, 
CPR atstovui ir dar kažkokiam 
viršininkui. Algalapyje reikėjo 
pasirašyti. Kiekvienas lietuvis, 
latvis ir lenkas “lengvai” pasira
šė. Tik vėliau sužinojome, kodėl 
tiek daug tokių aukštų pareigū
nų susirinko prie algos mokėji
mo. Mat CPR sunkiausią ir juo
džiausią darbą atlikdavo ateiviai 
lenkai, ukrainiečiai, rusai. Dau
gumas jų mažaraščiai ar net be
raščiai, galėjo tik prakaituodami 
ir didelėm raidėm savo pavardę 
parašyti, tačiau daugumas jų dė
jo “kryžiukus”.

Uždarbiai ir sąlygos
Dirbome šešias dienas, de

vynias valandas, gaudami 55 
centus už valandą. Už maistą ir 
“butą” bendrovė vienai dienai 
atskaitydavo 1.25 dol. Mums 
likdavo 3.70 dol. Tai “didelis” 
pinigas, nes tuo metu geri pie
tūs su buteliu alaus Vinipege 
kainavo 80-90 centų, angliškas 
“London fog” apsiaustas - 20 
dol., gera vyriška eilutė 30 dol. 
ir t.t.

Vieną vakarą, po ilgesnių 
diskusijų, nutarėme prašyti dar 
vieno vagono, kuriame galėtu
me parašyti laiškus, pasėdėti, 
lošti šachmatais, paskaityti laik
raščius. Buvau lietuvių įgalioti
nis (šis sumanymas buvo lietu
vių), tad jau kitą dieną ukrainie
čiui darbo prižiūrėtojui rusiškai 
ir lenkiškai išdėsčiau mūsų no
rą. Ilgai atsakymo laukti nerei
kėjo. Jis atėjo jau kitą dieną - 
atsakymas neigiamas. Girdi, no
rite rašyti ir skaityti... geriau 
galvokite apie poilsį, darbą ir 
t.t. užbaigdamas pokalbį ne
švankiu rusišku keiksmažodžiu.

Skaitykla vagone
Po kelių mėnesių mūsų “ti

me keeper” pradėjo mums nešti 
siuntas spaudos ir laiškų iš Vo
kietijos. Vadovybė pakeitė savo 
nuomonę apie naujus geležin
keliečius ir vieną popietę garve
žys prie mūsų sąstato “pridūrė” 
dar vieną vagoną. Atvykę staliai 
įrengė jame stalus, kėdes, suo
lus. Dėkui Dievui “miegamaja
me” prie dviaukščių lovų pasiju
tome kiek laisviau, nes dalis 
mūsų gyvenimo persikėlė jau į 
“saloną”. Aišku, lietuvių suma
nymu džiaugėsi latviai ir lenkai. 
Sudėjome pinigų bateriniam ra
dijo priimtuvui, nupirkome ka
muolį. Išvykę iš Vinipego pievo
je rengdavome “tarpvalstybi
nes” futbolo rungtynes Lietuva- 
Latvija, Lietuva-Lenkija. Įveik
davome mūsų bendradarbius. 
Tik dabar CPR vadovybė paste
bėjo, kad mes daug kuo skiria
mės nuo prieškarinių ateivių.

(Bus daugiau)
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Laiškas iškeliavusiam draugui
Prisimenant a.a. Vladą Šaltmirą

MIELASIS VLADAI,
Jau eina antri metai be ta

vęs. Nežinau, ar tu žinai, kad ta
vęs gerokai pasigendu. Už tai 
tave dažnai prisimenu, ne tik 
maldoje, bet ir savo mintyse, 
imu su tavim kalbėti, prisiminti 
mūsų bičiulystę, pokalbius.

Atsimenu, kad tau patikda
vo tos trys didelės knygų lenty
nos, esančios mūsų prieškamba
ryje prie svetainės. Jos ten ir da
bar tebestovi su tuzinu tomų 
mūsų abiejų mėgstamo Česlovo 
Milašiaus ir kitomis meno, isto
rijos, kelionių ir atsiminimų 
knygomis.

Tau iškeliavus amžinybėn 
dažnai užsukdavau į jūsų namus 
pas Gailę. Jinai užsiminė apie 
tavo gan didelę biblioteką. Gai- 
lė klausė, ką daryti su tavo gana 
dideliu lituanistinių knygų rinki
niu. Mano patarimas buvo: dalį 
tų lituanistinių knygų, kurių ne
turi Robarts biblioteka Toron
te, dovanoti Toronto universi
tetui, o kitas pasiųsti į Lietuvą. 
Tu atmeni, kad aš jau prieš aš
tuonetą metų daug savo litua
nistikos buvau Robarts bibliote
kai dovanojęs.

Gailci mano patarimas pati
ko. Aš buvau tikras, kad kiek
viena tavo Robarts bibliotekos 
priimta knyga turės {lipintą tavo 
atminimui skirtą knygženklį “In 
Memory of Vladas S....”

Atvažiavau pas jus ir per du 
kartus drauge su Gaile atrinkau 
visas lituanistines knygas, kurių 
Robarts biblioteka neturėjo. 
Susidarė apie dešimt dėžių. 
Problema buvo su tomis knygo
mis, kurios buvo su tavo jaunys
tės draugų brolių Adolfo ir Jo
no Mekų, Nagio ir kitų įrašais 
tau, bei knygos su tavo paties 
įrašais, komentarais ir pabrau
kimais ar pastabomis. Tokių 
knygų bibliotekos neima. Jų su
sidarė dvi-trys dėžes. Iš jų Gailė 
man davė pasirinkti porą tuzinų 
atminimui ir siuntimui į Lietuvą.

Henriko Nagio poezijos 
rinktinė su gražiu ir prasmingu 
įrašu tau jau senokai su kai ku
riom kitom tavo pabrauktom ir 
pastabų prirašytom knygom nu
keliavo į Plungę. Ten kunigaikš
čių Oginskių rūmuose yra atku
riama jų biblioteka, kuri yra su
jungta su tuose rūmuose esan
čia Žemaičių dailės muziejaus 
biblioteka.

Vakar drauge su kitoms sa
vo knygoms įdėjau dvi ankstyvas 
brolių Mekų knygeles su dedi
kacijomis tau, Vilniaus universi
teto bibliotekai. Tiesa, ir anks
čiau keletą tavo literatūrinių 
knygų buvau pasiuntęs Vilniaus 
universitetui. Dar kai ką iš tavo 
knygų pasiunčiau su maniškėm į 
Vilniuje esančią Čiurlionio me
nų gimnaziją. Ten mokosi muzi
kos, meno ir literatūros ypač ga
būs moksleiviai. O tavo kitas 

Prie Vinipego geležinkelio CPR stoties. Iš kairės: Jonas Jonikis, Kazys 
Baronas, a.a. Jonas Juknevičius, Petras Gurklys

Prie gyvenamo vagono. Iš kairės: Br, Augustinas, P. Gurklys, K. Baronas, 
J. Bulionis, J. Juknevičius, J. Valiukas, V. Skrebutėnas: sėdi - J. Vidžiūnas, 
J. Jonikis

pasaulinės literatūros (ameri
kiečių, anglų, rusų ir vokiečių) 
knygas Gailė žadėjo nusiųsti ta
vo lankytai gimnazijai Kaunan.

Prieš keletą menesių To
ronto universiteto Thomas Fi
sher retų knygų bibliotekai 
“įpiršau” 4 tomus Bolševizmo 
archyvas komplektą. Ten yra 
laikomos ne tik labai senos, bet 
XX š. knygos, kurios dėl įvai
riausių priežasčių - įskaitant 
politiką, karus, okupacijas ir iš 
to sekusį knygų naikinimą pasi
darė labai retos.

Mūsų Eglė pavasarį eum 
Įaudė baigė žurnalistiką Ryer
son universitete ir pradėjo dirb
ti “The Globe and Mail”. Jau iš
spausdino tuziną ilgesnių raši
nių. Tai šalia Antano Šileikos 
dabar rodysis ir kitas lietuviškas 
vardas Eglė “The Globe and 
Mail” dienraštyje.

Antanas ten dabar mažiau 
rašo, yra pusmečiui išėjęs į “sa- 
batical” ir visą laiką bei energiją 
skiria naujajam romanui už
baigti. Aš jo ypatingai laukiu... 
Ir pirmosios dvi Antano knygos 
yra geros, jis puikus pasakotojas 
ir sumanus fabulos kūrėjas. Bet 
ši trečioji, manau, bus dar ypa
tingesnė.

Knyga apie lietuvius žydų 
gelbėtojus, kuriai kone sirgda
mas rašiau ilgesnį įvadą, jau iš
leista. Atsiliepimai gan geri, o 
pažįstamas iš Lietuvos rašė, kad 
knyga turi didelį pareikalavimą. 
Tik gaila, kad įvado vertime į 
anglų kalbą yra keletas klaidų. 
Pvz. Lietuva 1938-39 m. įsileido 
keletą šimtų žydų šeimų iš Aust
rijos - išversta “several fa
milies”!

Ir dar viena naujiena - po 
daugelio metų “sugrįžau atgal į 
teatrą”. Tu atsimeni, kad aš tau 
buvau keletą kartų pasakojęs, 
kaip Čikagoje gyvendamas porą 
melų vaidinau satyrinėje gru
pėje - “Antras kaimas”. Prieš 
porą mėnesių buvau “pakvies
tas” į Toronto teatralų “Aitva
rą”. Neseniai vaidinime Alanto 
“Buhalterijos klaida” atlikau 
Kazio Indriūno vaidmenį.

Šiandieną - mano mielos 
mamytės mirties metinės. Bu
vau šventovėje, pasimeldžiau ir 
uždegiau keturias bičių vaško 
žvakes. Beveik kiekvieną vakarą 
einu pasivaikščioti, net ir tuo
met kaip būnu pavargęs. Eida
mas galvoju ir meldžiuos už gy
vus ir išėjusius. Aišku, prisime
nu tave ir Danutę, Kazimiero 
Danutę, buvusius savo mokyto
jus Miuncheno lietuvių gimnazi
joje, profesorius naujoje Zelan
dijoje, Čikagoje ir Otavoje...

Laikas bėga... pasimatysi
me, bet dar porą metų palauk. 
Turiu dar keletą dalykų atlikti, 
noriu dar Antanu ir Juliuku pa
sidžiaugti.

Tavo bičiulis -
Genius Procuta
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Gyvatariečiai, minėdami savo veiklos 50-tį, prisimena ir praeities veidus

Sukaktuvinė “Gyvataro” šventė

Rezistencijos žurnalas ir jo šaltiniai

Hamiltono lietuvių tautinių 
šokių grupė “Gyvataras” šventė 
savo 50 metų veiklos jubiliejų 
š.m. gegužės 27 d. Jaunimo 
centre. Dalyvavo daug tėvų, bu
vusių “Gyvataro” šokėjų, rėmė
jų ir svečių. Elytė Rukšėnaitė- 
Tarvydienė pradėjo vakarą svei
kindama susirinkusius, o šokėjai 
pašoko “Kepurinę”.

Programa buvo suskirstyta 
pagal dešimtmečius. Jie buvo 
rodomi skaidrėmis įvykius pa
aiškinant lietuvių ir anglų kal
bomis. Nuotraukų paruošimą ir 
projektavimą atliko Irena Žu
kauskaitė ir Matas Stanevičius. 
Šokėjai gyvai pašoko šokį “Gy- 
vatarą”, studentai atliko “Vaka
ruškas”, o vaikai “Pasėjau kana
pę”, “Kalvelį”, jauni veteranai 
“Žolynėlį”, studentai “Blezdin- 
ginį jonkelį”. “Landytinį” sma
giai lydėjo “Žagarų” muzika, 
šoko studentai. Vaikai - “Noriu 
miego”, jauni veteranai - 
Breichmanienės “Aušrelę” ir 
studentai vyrai su klumpėm ir 
skrybėlėm “Pakeltkojį”.

Koncerto pabaigai studen
tai suko “Malūną”, prisidėjo ir 
vaikai. Mūsų publika atlygino 
mums už visą sunkų darbą entu
ziastišku plojimu. Prie mikrofo
no buvo pakviestas Kazimieras 
Deksnys priminęs, kad šis pas
kutinis dešimtmetis prasidėjo su 
grupės atgaivinimu. Pagerbti 
mokytojai, globėjai bei kiti dar
buotojai: Almis Lukavičius, Kris
tina Enskaitytė-Žukauskienė, 
Rūta Kamaitytė, Genovaitė 
Breichmanienė, Irena Jokubynie- 
nė, Kristina McAllister, Silvija 
Otto, Andrius Vaičiūnas, Vai
dotas Vaičiūnas, Tomas Žukaus
kas, Matas Stanevičius, klebonas 
kun. J. Liauba, OFM, ir Šid
lauskas. Trūko Martyno Tarvydo.

Naujojo savaitraščio “Amerikos lietuvis” Čikagoje leidėjas ir vyr. 
redaktorius BRONIUS ABRUTIS Nuotr. Ed. Šulaičio

1573 Bloor St.West, Toronto, Ont. M6P

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Prieš B. D. Mačių paruoštą 
skanią vakarienę maldą sukal
bėjo klebonas kun. J. Liauba, 
OFM. Visi vaišinosi šokėjų 
Kristinos ir Tomo Žukauskų 
parūpintu vynu, domėjosi rodo
mu filmu iš Los Angeles Lietu
vių dienų, matė “Lenciūgėlį”, 
Kristinos Enskaitytės ir Tomo 
Žukausko sužadėtuves. Po va
karienės perskaityti sveikinimai 
- KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos, Los Angeles “Spindu
lio” ir jo vadovės D. R. Varnie
nės, Toronto “Atžalyno”, vad. 
Aldonos Zander ir Kanados mi- 
nisterio pirmininko Jean Cre- 
tien. Toronto “Gintaro” vadovė 
Gintarė Sinskaitė sveikindama 
“Gyvatarui” įteikė gėlių.

G. Breichmanienė, “Gyva
taro” steigėja ir ilgametė moky
toja-vadovė, tarė trumpą žodį ir 
paprašė atsistoti pačius pirmuo
sius šokėjus, kurių tuomet buvo 
šešios poros. Pristatyti buvo ir 
visi kiti buvę “Gyvataro” šokė
jai. Naujoji vadovė Irena Žu
kauskaitė pakvietė visus pakelti 
taures, kad “Gyvataras” dar il
gai gyvuotų. Linksmais šokiais 
ir M. Gudinsko tvarkoma loteri
ja buvo baigtas šis sukaktuvinis 
pokylis.

Įvairiais darbais bei pagalba 
prie šio renginio prisidėjo: P. 
Palčiauskas, P. Otto, K. Deks- 
nyš, L. Paškus, O. Slivinskienė, 
I. Žukauskaitė, M. Stanevičius, 
B. D. Mačiai, St. Bakšys, F. Gu- 
dinskienė, D. Trumpickienė, A. 
Grigaitienė, R. Kamaitytė, A. 
Lukavičius, E. Tarvydienė, K. 
Žukauskienė, T. Žukauskas ir 
kt. “Gyvataras” dėkoja jiems ir 
ilgamečiams rėmėjams, kredito 
kooperatyvui “Talka”, Aušros 
Vartų parapijai ir kt. Inf.

HENRIKAS KUDREIKIS

Vartant naują 1 (7) “Geno
cido ir rezistencijos” žurnalą, 
kyla mintis: iš kokių šaltinių su
rinkti įvairūs tvirtinimai. Ran
du, kad be archyvinių dokumen
tų, lietuviškos spaudos ištraukų, 
daug kur panaudota bolševikinė 
spauda ir sovietų karinių teismų 
medžiaga.

Žurnale daug įdomių straips
nių. Vienas iš svarbesnių: Stasio 
Knezio “Kauno komendantūros 
Tautinio darbo batalionas 1941 
m.” Šis apsaugos batalionas 
pradėtas formuoti 1941 m. bir
želio 28 d., kai vokiečių-sovietų 
fronto linija dar ritosi per Lietu
vą į rytus. Tai vienas ryškiausių 
ir dramatiškų-tragiškų Lietuvos 
kariuomenės istorijos puslapių.

Bolševikai pasirinko žmo
nių naikinimo, teroro ir smurto 
kelią. Tūkstančiai lietuvių išvež
ti į Sibirą, prigrūsti kalėjimai, 
suimta daug lietuvių karių. Di
dėjo lietuvių neapykanta oku
pantams ir jų vietiniams tar
nams, kurių eilėse dalyvavo 
daug tautinių mažumų asmenų.

Atkurtos kariuomenės už
uomazga Kaune galėjo tapti ka
ro komendantūros Tautinio 
darbo apsaugos (TDA) batalio
nas, o Vilniuje - besiformuojan
tys iš buvusio 29-to šaulių kor
puso karių lietuviški daliniai. 
Tačiau vokiečių planai buvo ki
tokie.

Žurnale spausdinama visa 
eilė Kauno Karo komendanto 
pik. J. Bobelio įsakymų, dau
giausia gautų iš vokiečių 
“Wehrmachto” vadovybės. Įsa
kyme nr. 2 Tautos darbo apsau
gos bataliono karininkų sąrašas: 
vadas-plk. A. Butkūnas, pava-

Lietuvos poetų portretai
Poeto Zigmo Gėlės lemtis

ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS, 
Vilnius

Vasara atėjo, ir širdis nurimo... 
Vėlei išsiveržęs iš nagų likimo, 
Kaip paukštelis laisvas tėviškėn 

nuklydau
Ir laimingą kaimą vėl išvydau...

Vieniems poetams anksti 
ateina metas eilėraštį rašyti - 
pačioje jaunatvėje, jeigu ne pa
čioje vaikystėje. Kiti veržliau ra
šo subrendę ir savąjį žodį geriau 
subrandinę.

Ar gali kilti noras eiliuoti 
keturiolikos metų kaimo ber- 
niokėliui, kuris dar nenujaučia, 
kad vaikščios šioje žemėje tiktai 
aštuoniolika metų? Ir dar septy
netą mėnesių, kad Sereikių kai
mo kapinaitės (Šiaulių rajonas) 
priglaustų amžinatvei jaunėlio 
palaikus? O priglaudė, ir niekas 
nepamiršta. Jo vardo (Zigmo Gė
lės) premija kasmet skiriama pir
mosios poezijos knygos autoriui.

Kokie jautrūs vieši šio žmo
gaus žodžiai: “Pasirodydamas 
pirmą kartą eilių rinkinėliu lie
tuvių raštijoje, tikiu užuojauta 
gerbiamųjų skaitytojų”. Tai po
ezijos knygos “Gėlynas” pratar- 
mėlės žodžiai. Ne eilėraščiai, 
bet eilės, dar ne literatūra, bet 
jau raštija.

Kuklu ir truputį skaudu 
šiandienos akimis žvelgiant. La
bai nepretenzinga ir valstietiš
ka, labai sava ir gyvybinga. Ar 
kieno nors taip kukliai šitaip 
anksčiau kalbėta?

Dar tiek mažai tepatiria, o 
taip daug norima pasakyti sa
vam skaitytojui. Laikas visa ne
šėsi ir norėjo palikti pėdsaką 
kukliuose posmuose. Juose vis
ko labai nedaug, bet daugiausia 
- nuoširdumo ir didelio noro 
pasipasakoti. Šiaurės Lietuvos 
laukų ramybė gulė į eilėraščius, 
bežadžiai beržynai ir juodalks
nynai prašėsi į poeto eilutes.

Sako, Zigmukui netrūko 
nei duonos, nei tėvų meilės. Ir 
tėvo vardas retas - Erazmas. 
Galbūt iš Renesanso, galbūt iš 
senolių tėvynainių, kurių atmin
tys išsaugojo gerumą, kaimo 
vaizdų žavesį ir stebuklingą pa
kluonių šaltinių gydomąją galią.

Kiek daug gegužinių ir lie
tuviškųjų vakarų jau būta, kiek 
dainų pridainuota. O koks kilo 
noras versti eilėraščius iš rusų 
kalbos! Klasika jaunąjį eiliuoto
ją stulbino ir traukė savo emoci
ne žodžio jėga. Pradžioje tai bu
vo sekimai, pradinė eiliavimo 
mokyklėlė. “Aš esu Žižas, Diev- 
atnaša, Gėlė...” Ir prigijo toji 
Gėlės pravardėlė, prasiskleidė 
margas rūtų darželis; ne tiktai 
mergaitės palangėje, bet ir bir- 

duotojas-gen. štabo pik. Itn. A. 
Impulevičius, 36 kiti karininkai. 
Karininkų daugumą sudarė pa
bėgę ar išmesti iš 29-to šaulių 
korpo arba iš kalėjimo išlais
vinti.

Pradžioje batalionas ėjo tas 
pareigas, kurios buvo numaty
tos pradedant formuoti: saugo
jimas svarbių karinių ir ūkinių 
objektų Kaune bei jo priemies
čiuose (pvz. saugojimas rusų ka
ro belaisvių). Taip pat batalio
nas kovojo su apylinkėje plėši
kaujančiomis ir ūkininkus žu
dančiomis pabėgusių raudonar
miečių gaujomis.

Tą pačią dieną, kai į Kauną 
įžengė vokiečių kariuomenė, at
vyko ir Gestapo operatyvinis va
das SS Brigadefuehrer Walter 
Stahlecker, prifešakinis būrys, 
vadovaujamas SS pik. Karl Jae
ger, kuris jau buvo spėjęs įvyk
dyti žydų žudynes Tilžėje. Dalis 
būrio liko Kaune, kiti jo padali
niai išvyko į Vilnių, Minską, 
Marijampolę ir Raseinius. Kau
no VII forte buvo uždaryti su
naikinimui 1869 žydai, 214 lie
tuviai, 134 rusai, 1 latvis ir 16 
lenkų. Iš dokumentų matyti, 
kad lietuviai nebuvo masinių 
žudynių nei organizatoriai, nei 
vykdytojai. Tačiau vėliau SD 
3/A operatyvinis būrys panau
dojo vieną TDA bataliono kuo
pą masinėms žudynėms Kaune 
ir apylinkėse. Kitoje vietoje eg
zekucijoje dalyvavo 3-čios kuo
pos kariai.

Pagal Savisaugos dalinių ry
šių karininko dokumentus, ku
rie, palikti sunaikinimui, atsitik
tinai pakliuvo į šio straipsnio 
autoriaus rankas, pradžioje į 
TDA batalioną stojo daug kri- 

želio pievoje, gyvoje žmogaus 
širdyje.

Tai buvo ne šiaip sau domė
jimasis poezija, o tikroji prigim
ties pašauktis, kuri pati iš krūti
nės išsiveržė labai paprastais 
žodžiais: klojimų kaugės, spei
guota žiema, rasotosios pievos, 
grakštus topolis, kvapni gėlė. 
Kaip gilus dvasios išlydys pliūp
teli eilutės: “Kaip jauna mergai
tė tarp gėlių darželio/ Laukda
ma atvykstant brangiojo berne
lio”... Visa iš širdies gilumos, 
nes visa tai tiesa.

Kas pasakys, kada tampama 
poetu, kada žybteli pirmieji po
etinio talento požymiai? Zig
mas Gėlė-Gaidamavičius, kaip 
teigia literatūros tyrinėtoja Re
gina Mikšytė, iš karto prabilo 
kad ir nedrąsiu, bet savo balsu. 
Vadinasi, būta poetinės prigim
ties, kuri dėl labai jauno am
žiaus dar negalėjo plačiau išsis
kleisti. Prigimties švelnumas aki
vaizdžiai reiškėsi posmuose - 
ošianti girelė, snaudžiantis upe
lis, skarotos eglelės... Knyga bu
vo jo vaikystės džiaugsmas, nes 
tėvas knygai pinigo niekuomet 
negailėjo. Koks tai buvo retas 
dalykas to meto Lietuvos kaime! 
Knyga jaunam žmogui tapo lyg 
malda tikinčiajam.

Pusbrolio jau mokytasi Kije
ve, tad ir jaunylis Zigmukas 
Gaidamavičius tenai nukako. 
Netrukus anėmė ilgesys. Laiš
kuose tiktai laukimas, laukimas. 
O netikėta liga (galvos smegenų 
uždegimas) sugriovė visas tėvų 
svajones. Rodos, vos tiktai pra
žydo baltoji obelis, apsiklėtusi 
žiedužiais, ir staiga pikta šalna, 
atplūdusi iš Šiaurės krašto, nu- 
gildė visus žiedus.

Šaltą gruodžio dieną tėvas iš 
tolimojo Kijevo parsivežė namo 

(Nukelta į 7-tą psl.) 

1999-2000 m. mokslo metų Hamiltono Vysk. Valančiaus mokyklos 
lituanistinių kursų OAC mokinėsi Aistė Mickutė, Kristina 
Dziemionaitė, Audra Čerškutė

minalinio elemento ir buvusių 
komjaunuolių, kurie, savanoriš
kai dalyvaudami žudynėse, ban
dė atpirkti savo kaltes.

Kiti, vokiečių prievarta 
įstumti į tautinių mažumų žudy
nes, negalėdami pasipriešinti, 
pradėjo savaip protestuoti. Per 
vieną dieną pasitraukė 117 vyrų. 
Prasidėjo masinis dezertyravi
mas. Protestavo 1-mos kuopos 
karininkai. Liepos 12-tą nusišo
vė kpt. B. Kirkilą, pasitraukė iš 
tarnybos j. Itn. P. Kulakauskas 
ir Itn. J. Ralys.

Batalionas tapo nacių poli
tikos Lietuvoje auka. Tai vie
nintelis lietuvių dalinys, kuriuo 
vokiečiai pasinaudojo, vykdyda
mi masines civilių žudynes. Vė
liau batalionas buvo pervestas į 
Apsaugos dalinius ir pavadintas 
13-tuoju apsaugos batalionu. 
Pagal ryšių karininko dokumen
tus ir buvusių trijų karių paro
dymus, prieš išvykstant į Rytų 
frontą, komjaunuoliai ir krimi
nalinis elementas iš bataliono 
išbėgiojo. Papildyta iš atsargos 
dalinių, kurie nebuvo dalyvavę 
civilių žudynėse.

Nors žurnale neminima, bet 
batalionas kovojo ne tik su so
vietų partizanais, bet ir buvo 
įveltas nekartą pirmose fronto 
linijose, ypač Kurše. Nė vieno 
lietuvių dalinio kariai Rusijoje 
ar Gudijoje nedalyvavo civilių 
žudynėse. Tai KGB propagan
da. KGB paveiksluose šaudy
mus atlieka keistomis juodomis 
uniformomis (gal gudų ar rusų) 
kariai, kartu stovi tipiški germa
niški veidai vokiečių policijos 
uniformomis. Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje batalionas 
Kurše pakliuvo rusų nelaisvėn. 
Pabėgti pasisekė tik keliems, jų 
tarpe bataliono vadui kpt. J. Se
maškai.

Žurnale pridėtas 13-to ba
taliono karininkų sąrašas. Tik 
gaila, kad nurodyti, kurie išliko 
gyvi ir gyvena JAV, Anglijoje, 
Australijoje, Kanadoje. Nesvar
bu, ar jie kalti, ar ne, jie paklius 
į žydų Saugumo sąrašus ir bus 
persekiojami. Bataliono suimtų 
ir sušaudytų karininkų, puskari
ninkių karių sąrašas taip pat 
pridėtas. Nieko nerašoma apie 
kautynėse žuvusius karininkus 
ir karius.

Antras svarbumu žurnalo 
straipsnis, apžvelgiąs Lietuvių 
rezistencinės santarvės veiklą 
Anglijoje. Ši organizacija, pasi
vadinusi patriotišku vardu, 
įsteigta kairiųjų, kitur vadinamu 
liberalais. Minimos pavardės: 
vadas S. Žymantas, S. Kuzmins
kas, B. Raila, visa eilė kitų. Ne
va turėdami ryšius su Lietuvos 
rezistencija, iš tikrųjų per KGB 
įgaliotinį J. Deksnį bendradar
biavo su KGB ir pasiuntė visą 
eilę patriotų į mirtį, į KGB ran
kas. Dalį jų panaudojo Vakarų 
žvalgybų klaidinimui. Viskam 
vadovavo S. Žymantas. Jis turė
jo ryšius su anglų žvalgyba ir 
priimdavo iš jų piniginę ir kito
kią pagalbą. Visi anglų desantai, 
siųsti į Lietuvą, Latviją, Albani
ją, atsidūrė KGB rankose. Paga
liau anglai susigaudę, kad S. Žy
manto ryšiai eina per KGB ran
kas, tad visus santykius su juo 
nutraukė.

Išvadoje matome, kad Re
zistencinė santarvė buvo tik ka
talikų ir kairiųjų (liberalų) konf
likto emigracijoje bei politinės 
kovos rezultatas. Taip pat LRS 
uždavinys užsienyje ginti diplo
matijos šefo S. Lozoraičio inte
resus kovoje su VLIKu. Lietu
vos rezistencinė santarvė buvo 
tik popierinė organizacija. Dėl 
to šiandien Lietuvos spaudoje 
matosi pasišaipymų iš vad. už
sienių lietuvių patriotinės veiklos.

Gedimino pilis Vilniuje vasaros metu. Joje 1988 metais suplevėsavo
Nuotr. J. Polionepriklausomos Lietuvos vėliava

Tautinių mažumų šaknys Lietuvoje I 
Europos komiteto prie Lietuvos respublikos vyriausybės informacinis 
leidinys “Lithuania: Facts and Figures” pateikia žinių ir apie 
svarbiausias krašto gyventojų mažumas. Čia - straipsnio vertimas
LIETUVOS ŽYDAI

Žydų istorija prasidėjo XIV 
š., kai Didysis kunigaikštis Ge
diminas pakvietė “visų tautų ir 
tikėjimų žmones” į Lietuvą sta
tyti jo naują sostinę Vilnių. Di
džioji Lietuvos kunigaikštystė 
žydams buvo lyg saugi sala anti
semitinėje jūroje. Didieji kuni
gaikščiai davė jiems teisę turėti 
nuosavybę ir išpažinti savo tikė
jimą, ko jie neturėjo daugelyje 
kitų Europos kraštų. Vilnius, 
žydų tarpe žinomas kaip Vilna, 
tapo “Lietuvos Jeruzale”. Viena 
iš priežasčių tam vardui yra le
genda, kad vienu laiku Vilniuje 
gyveno 333 žydai, sugebantys at
mintinai visą Talmudą atpasa
koti.

Nors Lietuvoje gyveno ma
žesnis skaičius žydų kaip kituo
se Rytų Europos kraštuose, 
XVIII š. Vilnius buvo pasaulinis 
Talmudo studijų centras su di
džiausiu skaičium Talmudo ži
novų. Eliyahu.ben Shlomo Zal
man (1720-1792) yra žinomas 
kaip “Gaon of Vilna” - Vilniaus 
išminčius - vienas iš žymiausių 
figūrų Lietuvos žydų istorijoje. 
Jo mirties 200 metų sukakčiai 
paminėti buvusiame žydų rajo
ne Vilniuje Gaon gatvėje buvo 
atidengtas paminklas

1795 m. Lietuvą užėmus 
Rusijai, žydų padėtis daug ne
pasikeitė. Čia jie gyveno geriau 
kaip jų broliai kitose imperijos 
srityse, nes išlaikė dalį anksčiau 
turėtų teisių. Tik Vilniuje ir Ki
jeve buvo leista turėti spaustu
ves su hebrajų raidynu. Pirmąją 
modernia hebrajų kalba knygą 
“The Love of Zion” (1855) Ab
raham Mapu parašė ir išleido 
Lietuvoje.

Daug garsių žydų savo tėvy
ne laikė Lietuvą. Jeruzalėje ir 
Tel Avive yra gatvės pavadintos 
vardu garsaus modernios hebra
jų kalbos kūrėjo Eliezer Ben- 
Jehuda (1858-1923), gimusio 
Lietuvoje. Ne viena dabartinio 
Izraelio politinė figūra turėjo 
glaudžius ryšius su Lietuva ir 
Vilniumi. Levi Eshkol, trečiasis 
min. pirmininkas, mokėsi heb
rajų mokykloje Vilniuje. Penk
tasis min. pirm. Menachem Be
gin sovietų milicijos buvo suim
tas Vilniuje ir ištremtas į Sibirą. 
Dabartinio min. pirm. Ehud Ba
rak tėvas gimė netoli Panevėžio 
ir prieš karą emigravo Izraelin.

Svarbūs sionizmo istoriniai 
įvykiai taip pat susiję su Lietu
va, nors tame pačiame Vilniuje 
gimė ir antisionistinė žydų so
cialistų organizacija “Bund”. 
Pagrindinis jos steigėjas Aaron 
Kremer yra palaidotas Lietuvos 
sostinėje. 1887 m. antrasis sąjū
džio “Hovevei Zion” (The Lo
vers of Zion) kongresas, iš kurio 
vėliau išaugo “World Zionist 
Organization”, įvyko Druskinin
kuose. 1902 m. Vilniuje įvyko 
konferencija, įsteigusi religinę 
sionistų partiją “Mizrachi”.

Lietuva yra ne vieno įžy
maus sionisto gimtinė, kaip pvz. 
David Wolfsohn, antrasis 
“World Zionist Organization” 
pirmininkas; Leo Motzkin, vie
nas iš svarbesnių figūrų; Moshe 
Lilienblum, vienas iš “Hovevei 
Zion” steigėjų. Sionizmo steigė
jas Theodore Herzl lankėsi Vil
niuje 1903 m. Tam įvykiui pažy
mėti 1998 m. Vilniaus sena
miestyje buvo atidengta memo
rialinė lenta.

Daug XX š. žinomų žydų 
menininkų ir muzikų Lietuvoje 
yra gyvenę ilgesnį laiką. Skulp

torius Jacques Lipchitz, smuiki
ninkas Jascha Heifetz, dailinin
kas Isaac Levitan ir filosofas 
Emmanuel Levinas, - visi jie gi
mė ir mokėsi Lietuvoje.

1918 m. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, žydų padėtis 
pasikeitė į gerąją pusę. Daugelis 
žydų istorikų tarpkario laikotar
pį Lietuvoje laiko “Aukso am
žiumi”. Walter Lacquer savo 
knygoje A History of Zionizm” 
rašo: “Žydų mažumos padėtis 
buvo geresnė kaip bet kada 
anksčiau ar vėliau. Jie turėjo vi
sas mažumos teises iki 1924 m. 
ir net ministerį Žydų reikalams 
Lietuvoje”. Paul Johnson savo 
knygoje “A History of the Jews” 
rašo: “Lietuvoje, kurios iki 1939 
m. sovietai nedrįso užimti (!), 
mažumoms teikiamos teisės vei
kė sėkmingai, ir didelė žydų 
bendruomenė tarpkaryje jautėsi 
labiau patenkinta nei kituose 
Rytų Europos kraštuose”.

1925 m. Vilniuje buvo 
įsteigtas Žydų mokslo institutas 
JIVO. Jo valdybos narių tarpe 
buvo Albert Einstein ir Sig
mund Freud. Vietoj Niujorko ar 
Varšuvos Vilnius buvo pasirink
tas instituto būstine.

1940 m. sovietams okupa
vus Lietuvą, padėtis staigiai pa
sikeitė. Vokiečių invazija 1941 
m. birželi mėnesį naciams suda
rė progą Lietuvos žydų masi
nėms žudynėms. Žudynių įkarš
tis buvo 1941 m. rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais. Per tuos du 
mėnesius daugiau kaip 70,000 
žydų buvo nužudyta provincijos 
miesteliuose nepaliekant nė vie
no gyvo. Išliko gyvi tik Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių getuose užda
rytieji. Tačiau dar tų pačių metų 
rudenį žudynės prasidėjo ir ge
tuose. Spalio 28-29 dienomis 
Kaune buvo sušaudyta 10,000 
žydų. 1941 m. gale getuose buvo 
likę gal 40,000. Žudynės vyko ir 
toliau, tik lėtesniu tempu. Vil
niaus getas galutinai buvo likvi
duotas 1943 m. rugsėjo 23 d. 
Nors pagrindinė jėga, vykdžiusi 
šituos nusikaltimus buvo nacių 
režimas, bet prisidėjo ir dalis 
lietuvių. Antra vertus, daugelis 
lietuvių nepaisydami mirtino 
pavojaus sau, žydus slėpė ir gel
bėjo nuo žudynių.

Taip Lietuva iš “Lietuvos 
Jeruzalės” tapo žydams katast
rofos vieta. Per 1941-1944 me
tus apytikriai 220,000 arba 94% 
Lietuvos žydų buvo žiauriai nu
žudyti. Holokaustas Lietuvoje 
yra vienąs iš tragiškiausių epizo
dų lietuvių ir žydų istorijoje. Po 
Antrojo pasaulinio karo žydų 
skaičius Lietuvoje truputį atsi
gavo, 1959 m. pasiekęs 16,000.

Įsikūrusi nepriklausoma Iz
raelio valstybė skatino žydus iš 
Sovietų Sąjungos emigruoti. 
1967 m. sovietai atleido varžtus 
ir emigracija Izraelin ir į Vaka
rus palengvėjo. Sovietų milicija 
suvaržė sionistų veiklą ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Sąjungo
je. Tarp 1948 ir 1950 metų so
vietai uždarė visas kultūrines ir 
visuomenines organizacijas. Pa
sinaudodami emigracijos gali
mybėmis, Lietuvos žydai bėgo iš 
sovietinės priespaudos į Izraelį 
ir į Vakarus. Šiandieną žydų 
Lietuvoje yra tik 6,000 - maža, 
bet labai aktyvi bendruomenė. 
Vilniuje veikia žydų gimnazija ir 
kasmet įvyksta visa eilė kultūri
nių renginių, daugiausia prime
nančių laimingus ir tragiškus 
šimtmečius, išgyventus Lietuvoje.

Vertė - Vytautas P, Zubas



Kompozitoriaus kūrybos sutiktuvės
Daugiau negu 50 žmonių 

atsilankė į gegužės 21 d. Čika
gos “Tėviškės” parapijos salėje 
įvykusios knygos “Vladas Jaku- 
bėnas” sutiktuves. Apie mono
grafiją išsamią apžvalgą padarė 
muz. Faustas Strolia. Įžangos 
žodį tarė ir programai vadovavo 
ilgametis kompoz. VI. Jakubėno 
draugijos pirm. Edvardas Šulai- 
tis. Trumpiau kalbėjo vysk. 
Hansas Dumpys ir dr. Algis Za- 
boras iš Klaipėdos.

Sol. Aldona Buntinaitė, 
akomponuojant Jūratei Lukmi- 
nienei, padainavo VI. Jakubėno 
dainų. Buvo parodyta dalis fil
mo iš 1994 m. Lietuvoje įvyku
sio VI. Jakubėno gimimo 90- 
mečio minėjimo.

Prieš sutiktuvių programą 
“Tėviškės” parapijos šventovėje 
įvykusių pamaldų metu šis kom
pozitorius buvo irgi prisimintas. 
Parapijos choras sugiedojo jo 
harmonizuotą lietuvių ev. liau
dies giesmę - “Tyloj Tu šven
čiamasis”.

Šia popietę surengė kom
poz. VI. Jakubėno draugija ir 
Devenių kultūros fondas. Sutik
tuvėse buvo išplatinta nemažai 
šios monografijos egzempliorių. 
Viena monografijos kopija buvo 
įteikta vysk. H. Dumpiui, kuris 
šventė savo kunigavimo 40 me
tų sukaktį.

Muz. F. Strolia, kuris pla
čiai apibūdino šį leidinį, sakė: 
“Knygoje randame šešis svar
besnius skyrius ir priedui dar 
supažindinimą su Vlado Jaku
bėno draugijos veikla, arti 50 
nuotraukų... Knygos sąrangą 
savo pratarmėje pristato knygos 
sudarytoja Irena Skomskienė. 
Pirmąjį skyrių užima plati Algi
manto Kalinausko apžvalga, su
sidedanti net iš dviejų dalių: 
apie V. Jakubėną kaip žmogų, 
menininką ir kūrėją ir apie 
kompozitoriaus estetinės sam
pratos metmenis”.

Kaip F. Strolia pažymėjo, 
antroje dalyje sudėti straipsniai 
ir recenzijos - taigi kompozito

Poeto Zigmo Gėlės lemtis
(Atkelta iš 6-to psl.) < 

savo sūnaus palaikus. Sūnus at
gulė Sereikių kaimo kapinaitėse.

Z. Gėlės poetinio pasaulio 
nebūta sudėtingo. Pati Naisių 
krašto gamta neįvairi, bet ryš
kiomis širdies spalvomis nužer
ta, kalvomis pakilnota, upeliais 
paraižyta. Tie patys kasdienos 
darbai prašyte prašėsi į posmus. 
Čia vaikšto ponas ir vargdienis, 
čia senutė ir pulkas žąsų begir- 
guoja. Ir eilių pavadinimai be 
pretenzijų, savi.

Poetas pastabiai veria tuos 
vaizdelius lyg žemuoges ant 
smilgos. Jis viskuo džiaugiasi ir 
žavisi. Pasaulio giedrumas ir ja
me, ir gamtoje. “Aš jaučiu savy
je nepaprastąją jėgą. Ji taip pla
ti, šventa”.

Poetas nekūrė idilių, jis ne- 
piešia ir kraupių vaizdų, kaip kiti 
poetai. Gamta - įkvėpimo žemė, 
o nedideli gyvenimo potyriai ver
žėsi į posmą. Eilėse nemažai ra
mybės, vienatvės, tylos, susikau
pimo. Poeto eilės tarsi dainavi
mas. “Balti, niūrūs beržai stovi, 
gaudžia liūdnai juos bučiuoja 
žiema, juos žavėja sapnai”.

Z. Gėlė - kuklus jaunuolis. 
Tai liudija tokios eilutės: “Lai
kui bėgant, manau tobulinsiąs 
savo plunksną. Gi dabar bent 
tokiomis eilėmis nešinas einu 
lankyti margosios Lietuvos, - ir 
gal nebus pasmerktas aštuonio
likos metų jaunuolio triūsas”.

Unikalaus talento žybtelėji
mas lyg rugsėjyje krintančios 
žvaigždės šviesus takas. Greito
mis eita prie savo ištarmės, 
greitom ieškotas savas žodis, 
kuris galėjo ne tik patį eilininką 
pradžiuginti. 

JIVO pastatas Vilniuje, Vivulskio 18. Virš durų delegatų ir svečių svei
kinimo įrašas

riaus žurnalistinė kūryba. Tre
čią skyrių sudaro jo rašyti laiš
kai įvairiems asmenims. Ketvir
tame randami net dvidešimties 
kompozitoriaus amžininkų atsi
minimai.

“Svarbiausiuoju skyriumi, ša
lia pirmojo, gal reikėtų laikyti 
penktąjį, nes čia įžvalgiai apta
riamas kompozitoriaus kūrybos 
lobis, jo išliekamoji vertė mūsų 
tautos kultūros istorijoje. Pasi
sako prof. Jeronimas Kačins
kas, Aleksandras Kučiūnas, Al
gimantas Kalinauskas, Vytautas 
Kairiūkštis, Anicetas Arminas, 
Irena Skomskienė, Saulius Ge
rulis, Petras Kunca ir Ona Juo- 
zapaitienė”, - teigė F. Strolia.

Pranešėjas taip pat išsamiai 
pažvelgė į kiekvieną knygos sky
rių atskirai ir išrinko ten už
tiktas teigiamąsias puses, bet 
nevengė dėl kai kurių dalykų 
pareikšti ir kritikos minčių. Ta
čiau bendra pranešėjo nuomo
nė apie knygą buvo šviesi ir jis 
sutiko su kiek anksčiau “Drau
go” dienraščio kultūriniame 
priede vilnietės muzikologės Jū
ratės Vyliūtės knygos recenzija, 
kuri buvo pavadinta - “Vertin
ga knyga apie Vladą Jakubėną”. 
Savo pranešimo pabaigoje F. 
Strolia teigė:

“Linkėtina, kad lietuvių 
tauta neliktų indiferentiška jo 
sukurtai muzikai, kaip jis nebu
vo indiferentiškas savajai lietu
vių tautai. Pagarba Irenai 
Skomskienei, sudariusiai ir pa
rengusiai medžiagą šiai knygai, 
o Jono Petronio leidyklai taip 
patraukliai ją išleidusiai. Vlado 
Jakubėno draugijos Lietuvos 
skyrius pastatė Vlado Jakubėno 
(po Loretos Venclauskienės 
dvitomio) labai prasmingą an
trąjį paminklą”.

Knygą jau galima įsigyti 
Amerikoje. Jos kaina 17 JAV 
dol. (su persiuntimu - 20 dol.). 
Rašyti šiuo adresu: Ed. Šulaitis, 
1330 S. 51 Avė., Cicero, IL 
60804, USA. E. Š.

Paprasti rimai: širdies-vil- 
ties, čionai-jaunai, mylėjo-tylė- 
jo, idealo-galo, dainos-žvainos, 
balsai-visai.

Tai rodo pradžiamokslišką 
naivumą, pastangas rašyti pa
prastai. Talento dydis nenusa
komas parašytų knygų šūsnimis. 
Tad neverta spėlioti, kokiais ke
liais jaunąjį poetą mūza būtų 
nusivedusi. Į literatūrą įnešami 
ir gausūs tomai, ir kuklus eilių 
ryšulėlis. Nepamirškime - tiktai 
18 metų (1894-1912).

Kiekvienas paukštelis gieda 
savo balseliu, o “Gėlynas” gra
žiai sužydėjo savita spalva.

ZIGMAS GĖLĖ
Sonetas
Ir juoda akyse, ir galvą baisiai skauda, 
Ir slegia taip žiauriai kažin kas 

vargšę sielą,
Ir karštos lūpos džiūsta, ir kokią 

tai raudą
Nūnai vai ima žlembti dabartis 

nemiela...
Ir vakarykštės vaizdai mano 

širdin puola,
Kaip prietemos laike šikšnosparniai 

raguoti.
Ir ją matau nūnai, kaip kokią 

šlykščią uolą...
Betgi gana! Pakanka selbti, 

aimanuoti...
Jaunystė visados taip yra nepastovi: 
Čia linksma ji šiandieną, garbina 

svajonę,
O valandėlei dingus, jau nebesidrovi
Ir verkti vaikiškai, ir keikti nemalonę, 
Ir peikti tas sielas, kurios jai nepaliovė 
Daryti vien tik geru, mindamas 

karionę.
Naisiai, 1911.IV.14

Kompozitoriai - VLADAS JAKUBĖNAS ir JERONIMAS KAČINSKAS Nuotr Vyt. Maželio

Žydų instituto Vilniuje sukaktis
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

S. m. gegužės 23-ją Vilniaus 
žydų bendruomenės salėje buvo 
paminėtos JIVO (Jideshen 
Wissnschaptlechn insstitut) įstei
gimo 75-osios metinės. Praneši
mą padarė Espira Bramsonaitė- 
Alpernienė, Mažvydo bibliote
kos judaikos skyriaus vedėja.

Dar per Pirmąjį pasaulinį 
karą (1914) garsusis jidiš publi
cistas N. Šlifas (N. Schtif) sva
jojo apie institutą, kuris užsiim
tų mokslu, sukurtu jidiš kalbai. 
Jidiš Vilniaus žydų inteligentija 
tokio akademinio centro įsteigi
mo klausimą kėlė 1917 ir 1920 
m. Nutarimas jį įsteigti buvo pa
darytas po kelių metų Berlyne 
(1925 m. vasario 12 d.).

Nelengva buvo parinkti jam 
vietą - Berlyne ar Vilniuje. Pir
masis Europos vidurio miestas, 
tuo metu sutraukęs nemažai žy
dų pasiturinčios inteligentijos. 
Vilniaus bendruomenė - skurdi, 
garsėjanti vien praeitimi: šimt
metinėmis kultūros, didelio dva
sinio gyvenimo tradicijomis. Nu
lėmė pasišventėlių ryžtas: insti
tutas savo veiklą pradėjo Vil
niuje, “Lietuvos Jeruzalėje”. 
Jam vadovavo tokios asmeny
bės, kaip M. Vajnrajch’as, padė
jo S. Rejsen’as, S. Kalmano- 
witsch’ius, N. Schtif’as, E. Tsche- 
rikower’is.

Gyvuojantis iš aukų institu
tas nuo pirmos dienos kėlė sau 
didelius uždavinius: pasiekti 
akademinį lygį, laikytis jidiš kal
bos, nepriklausyti jokioms par
tijoms. Anot vadovo, svarbiau
sia - jidiš kultūros kūrimas. Per 
visą savo veiklos laiką institutas 
toks ir liko; gaila tik, kad pir
mosios užduoties neįveikė, aka
deminio lygio nepasiekė.

Pranešėja pasakoja apie au
kas, renkamas visame pasaulyje 
pastatui. Dokumentai rodo, kad 
pirmuosius zlotus į Vilnių pri
siuntė jos buvęs mokytojas iš 
Kauno filologas J. Mark’as. Ap
skritai Lietuvos žydų indėlis vi
soje surinktų lėšų sumoje buvo 
didelis, pagal žydų gyventojų 
skaičių - pats didžiausias. (Pra
nešėja pasididžiuodama paste
bi, kad, būdama tikra “litvakė”, 
gimusi Kaune, ji to negali nepa
sakyti). Beje, kiekvienas auko
tojas, kiek, kokių pinigų-zlotų, 
rublių, markių - beaukotų, gau
davo būsimo instituto pastato 
planą.

Pastatas iškilo Vivulskio 
gatvėje, netoli senojo operos 
teatro Basanavičiaus gatvėje. 
Čia jis atšventė ir 13-sias savo 
metines sutapusias su 1939 m. 
įvykiais sukrėtusiais krašto ir 
Europos žydų gyvenimą. Tada 
instituto veikla perkelta į Ame
riką, buvusį jo filialą Niujorke, 
įsteigtą 1925 m. (75-rių metų 
sukaktį šiemet institutas spėjo 
pažymėti kiek anksčiau).

JIVO institute buvo skyriai: 
filologijos (vadovas M. Vajnraj
ch’as), ekonomikos ir statistikos

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo Į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

(vadovas J. Leschtschinski’s), 
istorijos (vadovas E. Tscheriko- 
wer’is), psichologijos ir pedago
gikos (vadovas L. Lehrer’is). Be 
jų buvo didelė, labai turtinga 
biblioteka, sutelkusi iš viso pa
saulio gaunamą spaudą jidiš 
kalba, visą klasiką, nekalbant 
apie knygas autorių, rašiusių 
tarp dviejų karų. Apskritai bib
lioteka tapo viena įdomiausių 
Rytų Europoje. Turėjo institu
tas taip pat teatrą, meno mu
ziejus, savo aspirantūrą. Kaip 
pastebėjo pranešėja, autoriai ar 
dailininkai laikė didele garbe 
padovanoti savo kūrinį bibliote
kai, muziejui. (Buvo jame M. 
Schagal’o, Ch. Soutin’o paveiks
lų).

Pasaulio žydų pažiūrą į ins
titutą, jo vertinimą, rodo ir su
daryto kuratoriumo narių pa
vardės: A. Einstein’as, M. Gas- 
ter’is, I. Dubnov’as, Ch. Žit- 
lowski’s, E. Šapira’s, S. Freu- 
d’as. Be to, 30-yje šalių veikė 
JIVO bičiulių draugijos; 1929 ir 
1935 m. Vilniuje įvyko pasauli
niai instituto suvažiavimai.

Po 1940 m. įprasto darbo 
ritmas sutriko. Tapo aišku, kad 
laisvai susisiekti su pasaulio žy
dų bendruomene bus neįmano
ma, o institutui gyvuoti be ryšių 
taip pat neįmanoma. Tais me
tais Vilniuje jau nebebuvo ir 
instituto vadovo M. Vajnraj- 
ch’o. Dar 1938 m. išvykęs į kon
ferenciją Europoje, nebegrįžo, 
suprato tarptautinę padėtį. Per
sikėlęs į Niujorką, ten veikusį 
didžiausią instituto filialą pa

RAMUTĖ PAKALNYTĖ

Tarp džiaugsmo ir skausmo
Džiaugsmas-snaigė delne, 

Kiekvieno čia skausmas skirtingas, 
o džiaugsmas galbūt panašus.
Giliai širdin skausmas įsminga -
Jis vienas čia be apnašų.

Kodėl gi tik džiaugsmo taip trokštam?!
(O skalė troškimų skurdi!)
Juk džiaugsmas - tai griūvantis bokštas, 
nors jį ir paremtam širdim.

Už džiaugsmą pirkt nieko negalim - 
(Ne auksu grįsta moneta!) - 
tuščia brangenybių dėželė, 
netyčia kely pamesta.

Pilkadieniai džiaugsmą paglemžta, 
nubarsto šaltais pelenais.
Tik skausmą įprasmina amžiai, 
bet jo labai bijom nūnai.

Nes jis tik išbalina skruostus, 
vagom išvagoja kaktas.
Jau laikas nustoti ir guostis: 
už skausmą juk laisvė pirkta.

Čia ir ten
Kaip kvepia liepos!
Kaip dūzgia bitės!
Kaip slidūs lieptai - 
baugu įkristi.

Kaip čiulba paukščiai!
Kaip žydi lankos!
Kas gi belauks čia, 
kad ten pašaukia?!

Koks žiogo šuolis!
Plaštakės skrydis!

Marijampolė

skelbė JIVO institutu, kuris gy
vuoja, dirba iki šiol.

Pranešėjos pasakojimą pa
gyvino parodėlė: instituto pa
stato, sukauptų turtų (spaudos, 
knygų), jo gelbėtojų - O. Šimai
tės, A. Ulpio, A. Lukošiūno 
nuotraukos. O. Šimaitė, univer
siteto bibliotenininkė, išsirūpi
nusi leidimą lankytis gete, neva 
likusioms pas skaitytojus kny
goms surinkti, iš tikrųjų gelbėjo 
ir žmones, ir knygas. 1944 m. ji 
buvo Gestapo suimta, pasiųsta j 
Dachau stovyklą, iš jos į kitą, 
pietų Prancūzijoje. Išgelbėta li
ko gyventi Paryžiuje, iš kur pa
rašė laišką JIVO institutui 
(Niujorke), smulkiai nurodyda
ma, kur, kas Vilniuje paslėpta. 
(Laiškas išliko, tebesaugomas). 
Dvi kitos portretinės nuotrau
kos - knygų rūmų direktorių A. 
Ulpio ir A. Lukošiūno. Tų žmo
nių, kuriems knyga, nesvarbu 
kokia kalba parašyta, buvo 
šventa.

Kuriantis JIVO institutui 
M. Kulbokas jidiš kalba parašy
toje poemoje “Vilnius”giedojo 
pasauliui miesto šlovę: “Tu esi 
Lietuvon įstatytas tamsus talis
manas (...). Ir ant senos sinago
gos sustyręs vandens nešėjas. 
Stovi ir barzdą užvertęs skai
čiuoja žvaigždes”. Kai žvaigždes 
skaičiavo vandens nešėjas, žydų 
mieste buvo 27 ar 28%. Šian
dien bendruomenė sumažėjusi 
iki 5,000. Bet ji nepamiršta savo 
kultūrinių šaknų. JIVO sukaktis 
minėjimas ir buvo pagarbos 
ženklas didelei praeičiai.

Pakylant. Puolam. 
Laisvi. Paklydę.

Tik žemę minam, 
norėtųs skristi.
Čia ne Tėvynė, 
tiktai tarnystė.

Čia vėjai pusto. 
Vargų sūpynės. 
Po rugiapjūtės 
Pakvies Tėvynė.
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Iii IIU lillUUl: VEIKLOJE
JAV LB Kultūros taryba, va

dovaujama Marijos Remienės, 
rengia dešimtąjį teatro festivalį, 
kuris įvyks Čikagoje, Jaunimo 
centre, lapkričio 23-24-25-26 d.d. 
Festivalyje dalyvaus Los Angeles 
dramos sambūris (pirm. Ema 
Dovydaitienė), Toronto “Aitva
ras” (rež. Aldona Biškevičienė), 
Hamiltono “Aukuras” (rež. Elena 
Kudabienė) ir Čikagos “Žaltvyks
lė” (rež. Audrė Budrytė). Į festi
valį atvyks iš Lietuvos aktorius 
Petras Vanslova. Speciali komisi
ja įvertins geriausius, talentin
giausius, kūrybingiausius vienetus 
bei pavienius aktorius. Teatro 
festivalio rengimo komiteto pir
mininku pakviestas Leonas Nar- 
butis. Jo tel. vakarais (708) 229- 
1828.

Juozas Elekšis, poetas, medi
kas, žurnalistas, pedagogas, š.m. 
gegužės 18 d. pasirodė su savo 
šeštąja knyga “2000-ųjų miražai”. 
Knygos turinį sudaro kūrybinės 
įvairenybės: dainos su natomis, 
publicistika ir prisiminimai, poe
zija, anekdotai, Mišios “Bažnyt
kaimio votyva”. Kaip ELTA pažy
mi, nemažai pateiktų kūrinių yra 
parašyti žemaitiškai. Knygos su
tiktuvių vakaronėje dainas J. 
Elekšio žodžiais atliko “Marceliu- 
kės klėties” dainininkai, Vilniaus 
ir Klaipėdos konservatorijų stu
dentai, M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos moksleiviai.

Žymiųjų fotomenininkų dar
bai, skirti kambarių puošybai, bu
vo išstatyti “Fujifilm” fotografijos 
galerijoje, Kaune, iki š.m. birželio 
28 d. Dalyvavo 28 Lietuvos foto
menininkai ir jaunesnieji fotogra
fai. Kaip ELTA pastebi, kamba
rių puošybai fotografijos pasirin
kimo galimybės neribotos. Paro
dos globėja M. Paškevičiūtė sakė, 
kad tuo naudojantis kambarius 
puošti galima ir klasikiniais, ir 
šiuolaikiniais darbais. Tačiau Lie
tuvoje patalpas puošti fotografi
jomis dar nesą labai įprasta. Pa
rodą rengė “Kodak” įgaliotiniai 
Lietuvoje.

Vienuoliktasis pasaulio lietu
vių mokslo ir kūrybos simpoziu
mas buvo iškilmingai atidarytas 
Vilniuje, Pedagoginio universite
to aktų salėje, š.m. birželio 21 d. 
Įvadiniu žodžiu svarstybas pra
dėjo Vyt. Landsbergis, invokaciją 
perskaitė arkivyskupas A. J. Bač- 
kis. JAV LB vardu sveikino dr. V. 
Bieliauskas. Buvo perskaityti pre
zidento V. Adamkaus ir PLB 
pirmininko V. Kamanto sveikini
mai. Kaip ELTA pažymi, Pasau
lio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumai pradėti 1969 m. Či
kagoje. Nuo 1991 m. jie rengiami 
kartu su Lietuvos mokslininkais 
Vilniuje arba Čikagoje. Šių metų 
simpoziumas buvo skirtas Lietu
vos nepriklausomybės dešimtme
čiui paminėti. Pranešimą “Lietu
vos kelias į nepriklausomybės at
kūrimą” skaitė V. Landsbergis. 
Buvo taipgi skaitomi pranešimai 
apie kalbą ir valstybę, gynybos 
strategiją, Lietuvos narystę Euro
pos sąjungoje, apie galimą povei
kį Lietuvos ūkiui ir ekonominei 
politikai. Taip pat panagrinėti 
Lietuvos pramonės, konkurenci
jos, energetikos, mokslo ir kūry
bos vaidmenų klausimai. Kaip 
ELTOS pranešime pažymėta, 
prieš simpoziumo pradžią Vil
niaus katedroje bazilikoje auko
tos šv. Mišios.

Toronto latvių šventovėje simbolinę žvakę, skirtą lietuviams, uždega 
VILIJA VALADKAITĖ Nuotr. Heino Ani

“Lietuvių balsas”, leidžiamas 
Čikagoje, skelbia antrąjį literatū
ros kūrinių konkursą tema “Var
dan nedalomos tautos”. Laukia
ma dar niekur nespausdintų pro
zos, poezijos ir dramaturgijos kū
rinių, kurie atspindėtų reikšmin
gus XX šimt. įvykius Lietuvos 
laisvės iškovojimui. Paskutinė kū
rinio išsiuntimo data 2000 m. 
gruodžio 31d. Kūriniai siunčiami 
adresu: “Lietuvių balsas”, Kon
kursas, 2624 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629-3004, U.S.A. 
Tekstai turi būti parašyti mašinė
le arba kompiuteriu, pasirašyti 
slapyvardžiu, atskirame vokelyje 
turi būti įdėta autoriaus pavardė, 
adresas ir telefono ar fakso nu
meris. Atplėšiami bus tik laimė
jusių autorių vokeliai. Nepremi
juoti kūriniai grąžinami autoriaus 
nurodytu adresu. Konkursui ski
riamos trys premijos: 5,000 dol., 
3,000 dol. ir 1,000 dol. (JAV). 
Vertinimo komisija: D. Bindokie- 
nė, St. Petersonienė, V. Sventic- 
kas, dr. V. Užtupas ir V. Voler- 
tas. Premijų įteikimas įvyks Čika
goje per Lietuvių literatūros 
šventę, 2001 m. kovo 11d.

Lietuvos operos solistės a. a. 
Gražinos Matulaitytės - Rannit 
(1899-1993) palaikai š.m. birželio 
15 d. perlaidoti Petrašiūnų kapi
nėse, prieš tai jos atminimą pa
gerbiant Kauno muzikiniame 
teatre. Gr. Matulaitytė - Lietuvos 
valstybės kontrolieriaus Vinco 
Matulaičio duktė, gimusi Vilniu
je, muzikos mokėsi Petrapilio 
konservatorijoje, solistės karjerai 
ruošėsi Leipcige, Berlyne ir Ro
moje. Debiutavo Nedos vaidme
niu Leoncavallo “Pajacuose” Kau
no valstybės teatre. Iš viso yra 
dainavusi lyrinio soprano partijas 
24 operose ir 4 operetėse. Su 
koncertais aplankė didžiąsias Eu
ropos sostines. Kaip ELTA rašo, 
ypač didelio pasisekimo susilaukė 
jos koncertas su Balio Dvariono 
diriguojamu simfoniniu orkestru 
Bacho salėje Berlyne. Su savo vy
ru estų rašytoju ir meno istoriku 
Aleksiu Rannitu 1944 m. pasi
traukė į Vakarus. Koncertavo 
Vokietijoje, persikėlusi į JAV, 
reiškėsi visuomeninėj veikloj. 
Paskutinį savo gyvenimo dešimt
metį praleido Pal. Jurgio Matu
laičio namuose Putname, CT.

Pašto informacųos ir ryšių 
muziejuje Kaune š.m. birželio 13 
d. buvo paminėta lietuviško radi
jo 74-toji sukaktis. Radijo progra
mos pradėtos Kauno Žaliakalnyje 
1926 m. birželio 12 d. Apie tas 
pradines dienas ir radijo plėtrą 
minėjime kalbėjo ryšių istorijos 
tyrinėtojas doc. Povilas Vitkevi
čius. Sakė, kad kurį laiką dėl ra
dijo įrenginių Lietuvoje vyko kon
kurencija tarp Prancūzijos ir So
vietų Sąjungos. Pirmuoju radijo 
soties viršininku buvo Alfonsas 
Jurskis. Kadangi Kauno radijo 
signalas nesiekęs Klaipėdos, ten 
1936 m. buvo įrengtas antrasis ra
dijo siųstuvas, kuris pertransliuo
davęs Kauno programas. Kaip 
ELTA pažymi, docentas P. Vitke
vičius anuometinį radiją labiau 
vertinąs už šiandieninį, nes tada 
būta mažiau politikos, programos 
buvo taikomos įvairaus amžiaus ir 
išsilavinimo klausytojams. Nors 
šiuo metu populiariausia ryšių 
priemonė esanti televizija, radijas 
nepraranda savo reikšmės, nes jį 
klausytis galima ir dirbant, teigė 
kalbėtojas. Snk.
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SIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II 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 milijonu dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.ind..............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term. Indėlius.........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.......................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3.95%
4.75%
5.00%
5.25%
5.30%
5.45%
5.65%
4.75%
5.25%
5.50%
5.65%
5.70%
5.90%

4.00%
5.25%
5.50%
5.65%
5.70%
5.90%
2.00%
2.00%
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................. 8.50%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .

,7.85%
7.95%
8.00%
8.05%
8.10%

6.75%

Duodame komercinius 
mortglčius 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
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto VICTOR RUDINSKAS
♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/a%
♦ Toronto Real 

Estate Board 
narys

Tel. 416 240-0594

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

AIR CONDITIONING & HEATING 
Taisau ir įvedu

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

1111111111111111111111
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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

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

V/SA/S 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

AUDRIUS ŠILEIKA, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ŠALFASS) valdybos pirmininkas įteikia garbės nario pažymėji- 
mą-titulą buvusiam ŠALFASS-gos pirmininkui, Lietuvos prezidentui 
VALDUI ADAMKUI Lietuvos valstybiniame operos ir baleto teatre š.m. 
balandžio 28 d. per III-čiąjį Lietuvos sporto kongresą, kuriame dalyvavo 
605 atstovai

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Europos jauni

mo čempionatui besirengianti Lie
tuvos jaunimo komanda (20 metų 
ir jaunesni) šiuo metu žaidžia Dal
ias (JAV) vykstančiose “Global 
Games” krepšinio varžybose. Pir
mose rungtynėse 79:80 nusileido 
Brazilijai, antrose - 103:96 įveikė 
JAV ir trečiose sutriuškino Meksi
ką 119:64.

DVIRAČIAI: Iškiliose daugia
dienių moterų dviračių lenktynėse 
“Giro d’Italija” Edita Pučinskaitė, 
atstovaujanti “Alfa Lum” koman
dai, iškovojo žalius kalnų vadovės 
marškinėlius ir dar kartą įrodė, kad 
ji kalnuose yra nepralenkiama.

LENGVOJI ATLETIKA: Hel
sinki (Suomija) vykstančiose Euro
pos čempionato 50 m plaukimo nu
gara varžybose Lietuvos plaukiką 
Darių Grigalionį tik šimtąją sekun
dės aplenkė vokietis Steve Theloke. 
Tačiau D. Grigalionio rezultatas 
yra naujas Lietuvos rekordas - 25, 
61 sek. Septintas 50 m plaukimo 
nugara baigmėje buvo kaunietis 
Mindaugas Špokas - 26,17 sek. Es- 
bjerg mieste (Danija) įvykusiose

Europos lengvosios atletikos dau
giakovių taurės 2-osios lygos varžy
bose vilnietė Austrą Skujytė septin- 
kovėje surinko 6104 taškus, užėmė 
pirmąją vietą asmeninėje įskaitoje 
ir įvykdė olimpinį A lygio normaty
vą (6000). Austrą 100 m su kliūti
mis nubėgo per 14,44 sek., iššoko 1 
m 84 cm, rutulį nustūmė 14 m 70 
cm, 200 m nubėgo per 25,66 sek., į 
tolį nušoko 6 m 30 cm, ietį numetė 
44 m 98 cm ir 800 m nubėgo per 
25,66 sek. Kartu dalyvavo Remigija 
Žilinskienė (5225 taškai) ir Ernesta 
Paulauskaitė (4892). A. Skujytė ir 
E. Paulauskaitė pagerino savo as
meninius rekordus. Tarp komandų 
lietuvės užėmė pirmąją vietą, Grai
kija - antrąją ir Slovėnija - trečiąją. 
Buvusi vilnietė Aušra Fridrikas, at
stovaujanti Austrijos rinktinei, iš
rinkta geriausia 1999 metų pasaulio 
rankininke. Gaila, ji priėmė Austri
jos pilietybę ir Lietuvai daugiau ne
atstovaus.

ŠACHMATAI: Lietuvos šach
matų vadovas vilnietis didmeisteris 
E. Rozentalis Bydgoszcy (Lenkija) 
tarp 43 šachmatininkų iškovojo 
antrąją vietą surinkęs 6,5 taško iš 7 
galimų. Laimėjo Rusijos didmeiste
ris J. Gleizerov (7 taškai). V.P.

■KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

aukštuose administracijos pos
tuose, 53% profesionalių bei 
technikos darbuotojų, bet sudė
jus visų kategorijų rezultatus at
sidūrė pirmoje vietoje. Po Ka
nados bendrame vertinime ant
roje vietoje yra Norvegija, tre
čioje JAV. Palyginimui - Estija 
liko 46, Lietuva 52 (pašoko de
šimčia vietų į priekį nuo praeito 
vertinimo), Rusija 62, Latvija 63.

Pavojingiausiuose Toronto 
skersgatviuose įrengiamos dė
žės specialiai foto aparatūrai, 
kuri padės išaiškinti vairuoto
jus, nelegaliai pervažiuojančius 
skersgatvį esant raudonai judė
jimo šviesai. 1999 metais 17 
pėsčiųjų žuvo nuo tokio vairuo
tojų elgesio. Keturiasdešimt 
skersgatvių (7 Yonge, 5 Finch, 
5 Dufferin gatvių skersgatviai, 
kitur mažiau) buvo parinkti dė
žių įrengimui, ir 10 foto aparatų 
bus išdėstomi pakaitomis tose 
dėžėse nuo rugsėjo pradžios. 
Bauda už nusižengimą numaty
ta $185. Tuo norima sparčiau 
atsikratyti vienu iš blogiausių 
vairuotojų papročių.

Oro tarša, pasak Ontario 
medikų draugijos pranešimo, 
kainuoja daug gyvybių ir pinigų. 
Šiais metais, kaip skelbiama 
pranešime, nuo oro taršos pa
sekmių mirs 1,900 žmonių (šis 
skaičius pakilo nuo prieš dvejus 
metus pranašautų 1,800), 9,800 
pacientų paklius į ligonines, 
13,000 atvyks į pirmosios pagal
bos centrus, bus prarasta 47 mi
lijonų darbadienių. Bendra su
ma pinigais daugiau kaip 1.2 bi
lijono dolerių: $630 milijonų 
sveikatos tarnybai, $566 milijo
nais įkainoti prarasti darbadie
niai. Į šias sumas neįskaičiuoti

vizitai pas asmeninius gydyto
jus, kuriuos sunku sugrupuoti. 
Jei nebus imtasi priemonių oro 
taršai sumažinti, 2009 metais 
metinis mirčių skaičius pakils 
iki 2,250. Greenpeace organiza
cija neseniai savo biuletenyje 
paskelbė, kad Ontario valdžios 
apskaičiavimu 1,800 žmonių 
mirs provincijoje, o federacinės 
valdžios statistika numato, kad 
kasmet apie 16,000 kanadiečių 
mirs nuo oro taršos pasekmių, 
(pasak Pasaulinio statistikos 
instituto, 2002 metais nuo oro 
taršos pasaulyje mirs 700,000 
žmonių).

Visa eilė Kanados ambasa
dorių buvo perkelti į naujas tar
nybos vietas. Iš JAV Raymond 
Chretien, 58 metų, buvo perkel
tas į Prancūziją. Jį JAV-bėse 
pakeitė Michael Kergin. Ro
bert Fowler, 55, iš Jungtinių 
Tautų Niujorke perkeltas į Itali
ją, kur jis pakeitė Jeremy Kins
man, 58. Pastarasis paskirtas į 
D. Britaniją. Paul Heinbecker, 
58, iš Vokietijos perkeltas į JT 
Niujorke, o į Vokietiją naujai 
paskirta Marie Bernard-Meu
nier. Alain Dudoit paskirtas į 
Ispaniją, Jean-Pierre Juneau, 
55, į Braziliją, Keith Christie, 
52, į Meksiką. G.K.

Matininkas
TOMAS A, SENKUS, b.sc„o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Sportas
ŠALFASS-gos 50-metis

ŠALFASS-gos centro valdyba 
ruošiasi paminėti 50-ties metų 
sportinės veiklos sukaktį. Kaip ži
noma, veiklos pradžia yra regist
ruota 1947 m. lapkričio 29 d. data, 
Augsburgo mieste, Vakarų Vokie
tijoje, lietuvių sporto darbuotojų 
suvažiavime, kuriame buvo įsteig
tas Fizinio auklėjimo ir sporto ko
mitetas.

Antroji mūsų veiklos raidoje 
data - tai 1951 m. spalio 27-28 d.d., 
kada įvyko pirmoji Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto šventė, Toronte, 
Kanadoje, tuomet pavadinta Olim
piados vardu. Ši šventė yra laikoma 
kaip pradžia Metinių sporto žaidy
nių Šiaurės Amerikoje, kurios vyk
domos jau ištisus 50 metų. Pagrin
dinės, 50-tosios, kartu jubiliejinės, 
2000-siais vyko gegužės 5-7 d.d. Ry
tų sporto apygardoje Baltimorėje 
vadovaujant Lietuvių sporto klubo 
atletams.

Lietuvių sportinė bei varžybinė 
veikla Šiaurės Amerikoje buvo ir 
yra šakota bei įvairi, mums, sporto 
žmonėms, daugeliu atveju kėlusi 
pasididžiavimą: krepšinio rinktinių 
išvykos, Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, bendradarbiavimas su 
Lietuvos sportininkais, santykiavi
mas su Pasaulio lietuvių bendruo
mene - simpoziumai ir kt.

Šią sukaktį centro valdyba pla
nuoja paminėti Metinių žaidynių 
metu 2001-siais, Toronte. Buvusią 
veiklą apžvelgti ir užregistruoti, 
kad išliktų ateičiai, ruošiamasi iš
leisti leidinį “FASKAS-ŠALFASS 
50. Iškilieji veiklos tarpsniai”. Lei
dinį paruošti yra pakviestas centro 
valdybos narys, sportinės spaudos 
darbuotojas Sigitas Krašauskas. 
Todėl kreipiamės į visus sporto or
ganizacijos darbuotojus prašydami 
prisidėti prie šio leidinio turinio. 
Kiekviena įdomesnė patirtis, vieno
je ar kitoje sporto srityje yra laukia
ma. Šioje knygoje nespausdinsime 
klubų kūrimosi istorijų, nes tai esa
me atlikę anksčiau leidinyje “Išeivi
jos lietuvių sportas 1944-84, kurį 
redagavo Cerkeliūnas, Mickevičius, 
Krašauskas.

Su geriausiais sportiniais linkė
jimais visiems. Laukiame talkos ir 
patarimų. Ryšiams palaikyti - Sigi
to Krašausko adresas: 32 Pasadena 
Gardens, Toronto, Ontario, M6S 
4R5, Canada. Tel. (416) 766-5367. 
Internet - skrasauskas@idirect.com

ŠALFASS-gos centro valdyba

Skautų veikla
• Toronto skautija prisidėjo 

prie įvairių darbų bei patarnavimų 
XI-tosios Tautinių šokių šventės 
metu, o daugelis jų dalyvavo pro
gramoje kaip šokėjai-jos.

• “Romuvos” stovykla - rug
pjūčio 6-20 d.d. Pirmiesiems ruošos 
darbams atlikti birželio 24-25 d.d. 
buvo suorganizuota darbo iškyla. 
Dalyvavo sk. vyčiai ir tėveliai. Vi
siems dalyviams priklauso didelė 
padėka.

• Šių metų “Romuvos” stovyk
lai vadovaus - pirmą savaitę “Šatri
jos” tuntininkė ps. Rūta Baltaduo- 
nytė-Lemon, stov. komendante s. 
Audra Viskantienė-Puzerytė. Ant
rą savaitę vadovaus “Rambyno” 
tuntininkas s. M. Rusinas, komen
dantu bus s. dr. Ramūnas Saplys. 
Draugovėms vadovaus drauginin- 
kai-kės. Iš Ročesterio atvyksta inst
ruktoriai ps. Gečiai, Rūta vadovaus 
meno darbams, o Aleksas topogra
fijai. Abi savaites stovyklaus LSS 
brolijos VS v.s. Romas Otto. Jis 
sesių ir brolių draugoves atskirai 
kasdien mokys pionerijos. Stovyk
los registratorei v.sk.v.sl. Ilonai 
Tarvydienei talkins j.s. E. Namikie- 
nė ir s. E. Simonavičienė. Stovyklai 
paruošta gera programa - vėl 
skambės lietuviškos dainos ne tik 
prie laužų. F.M.

“SERVICES 4 U”
STATOME ir REMONTUOJAME 

įstaigas arba gyvenamus namus
* priestatai, pamatai
< virtuvės, prausyklos
* rūsių užbaigimas

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

* elektros darbai

Skambinti JONUI ARŠTIKAIČIUI
Tel.: (416) 879-8221 (nešiojamas)

Pager (416) 331-4218

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;
- mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard] Cirrus

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 M8X 1C8 

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

e
 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!

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

MEDELIS CONSULTING
S§8L--> 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!

2000.VII.il
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:skrasauskas@idirect.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Slaptos pokario organizacijos
Kanadiečio žurnalisto Margolio duomenys, paskelbti spaudoje

JUOZAS VITĖNAS
Šaltasis karas yra jau seno

kai pasibaigęs, bet ne visos jo 
paslaptys yra išaiškėjusios. Vie
na tokių yra organizacija, žino
ma “Slay Behind” (Pasilik vie
toje) ir “Gladio” (Kardas) var
dais. Pagal dar negausias žinias, 
ją 1947 m. įsteigė Amerikos, 
britų ir kitų šalių žvalgybos. Ji 
turėjo sudaryti partizanų orga
nizacijos branduolį sovietų inva
zijos į Vakarų Europą atveju. 
Jos nariai buvo telkiami visose 
Europos šalyse iš antikomunis
tinių grupių. Parinkti asmenys 
buvo mokomi sabotažo ir parti
zaninės karybos amerikiečių ir 
britų bazėse Vokietijoje. Kiek
viename Europos krašte buvo 
sudaromos jų grupės po 5- 
15,000 asmenų.

Jiems ginklai ir šaudmenys 
buvo slėptuvėse laikomi visoje 
Vakarų Europoje. Daugelis jų 
tebėra tenai ir dabar, kaip ir so
vietų paslėpti ginklai.

Tuo metu Stalinas grasino’ 
pasiųsti 120 divizijų Europai už
imti. Grėsmė buvo taip didelė, 
kad Prancūzija pradėjo atnau
jinti Maginot linijos tvirtoves. 
Vakarų karo vadovų apskaičia
vimu, sovietų tankai galėjo per 
vienuolika dienų pasiekti Angli
jos kanalą.

Į stiprias komunistų ir so
cialistų partijas Italijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje ir Vokietijoje 
buvo giliai įsiskverbę sovietų 
agentai, kurie dažnai net joms 
vadovavo, todėl jos sudarė pa
vojingą penktąją koloną. Vienas 
iš “Stay Behind” organizacijos 
svarbiųjų uždavinių buvo nužu
dyti kairiųjų grupių vadovus, 
ypač Italijoje, Vakarų Vokieti
joje ir Pranzūcijoje, kurie galėtų 
pagelbėti sovietų invazijai ir su
daryti kolaboruojančią komu
nistų valdžią.

Prityrę skautai, dalyvavę žiemos išvykoje iš Toronto į skautų stovykla
vietę Romuvoje. Iš kairės: Algis Simonavičius, Tomas Kuras, Linas 
Paškauskas, Danielius Puzeris, Andrius Povilaitis, Andrius Rusinas, 
Matas Turczyn Nuotr. O. Turczyn

Prisimenant skautiškus nuotykius
Prityrusių skautų žiemos išvyka į Romuvos stovyklavietę

2000 m. sausio 14-16 d.d. mūsų 
draugovė išvažiavo iš Toronto į Ro
muvos stovyklą pasidžiaugti žiemos 
gamtos grožiu. Penktadienio vaka
rą susitikome dviejose vietose. Aš, 
Linas Paškauskas, ir Danelius Pu
zeris susitikome pas savo draugi
ninką Algį Simonavičių. Andrius 
Rusinas ir Andrius Povilaitis nuva
žiavo pas brolį Matą Turczyn. Juos 
vežė Mato tėvas O. Turczyn. Abi 
grupės išvažiavo apie 6.45 v.v. ir su
sitikome prie pirmo valgio stoties 
ant 400 kelio apie 7.15 v.v. Apie
7.30 v.v. pradėjom važiuoti į Romu
vą. Užtruko apie 3 valandas nuva
žiuoti į Huntsville miestą. Apie
10.30 v.v. vėl susitikome Harvey’s 
valgykloje. Tada nuvažiavom į Ro
muvą. Ten atvykom apie 11.15 v.v. 
Privažiavom prie ūkininko pievos ir 
sustojom. Negalėjome arčiau priva
žiuoti, nes buvo per daug sniego. 
Užsidėjome kuprines ir pradėjome 
iškylauti!

Nueiti pirmą kilometrą buvo 
gan lengva, nes ėjome palei taką, 
kuris buvo išvažinėtas motorinių 
rogių. Kai takas pasibaigė, turėjo
me eiti savo padarytu taku per vie
ną metrą sniego. Buvo graži naktis, 
be debesų, ir matėsi daug žvaigž
džių. Priėjome prie pirmo Vilkų 
barako ir pradėjome atkasti sniegą 
nuo durų. Brolis Algis atrakino, ir 
mes visi įėjom. Pasidėjome kupri
nes ir ėjome pasivaikščioti. Nuėjo
me į Romuvos valgyklą, kur buvo 
“šilta”, apie - 10°C. Andrius Rusi
nas tuoj nuėjo į raštinę atsukti 
elektros. Tada visi lindom į virtuvę 
ir beveik nukritome, nes vanduo 
ten buvo užšalęs, ledas buvo labai 
slidus. Apžiūrėjome ir grįžome at
gal į baraką ir nuėjome miegoti.

Sekančią dieną atsibudome 
apie 8.30 v.r. Visas maistas dar bu

Anglijoje slapta grupė, ži
noma “Clockwork Orange” var
du, kaip teigiama planavo nužu
dyti prosovietinius Darbo parti
jos vadovus. Amerikos centrinė 
žvalgybos agentūra davė 200 
milijonų dolerių antikomunisti
nei Italijos krikščionių demo
kratų partijai ir bendradarbiavo 
su Vatikanu ir net su mafija, 
kad sutrukdytų komunistams 
įsigalėti pietinėje šalies dalyje.

Kai sovietų grėsmė sumažė
jo, “Stay Behind” organizacija 
išnyko, bet ne Italijoje, kur te
bėra apie 15,000 “Gladio” na
rių. Jų tarpe yra vyresnių ka
riuomenės karininkų, pusiau 
karinės policijos ir žvalgybos pa
reigūnų. Kai kurie jų buvo įsivė
lę į slaptas intrigas destabili
zuoti Italijos valstybę ir dalyva
vo nepavykusiuose perversmuo
se 1970 ir 1974 metais. “Gladio” 
nariai taip pat siejami su tero
ristiniais užpuolimais, įskaitant 
sprogimą Bolonijos geležinkelio 
stotyje 1980 m., kur žuvo 85 as
menys.

Yra pasakojama, kad senes
nių “Gladio” narių vietas yra 
užėmę jaunesnės kartos slapti 
veikėjai, pasiryžę kovoti su ko
munistų įtaka, kuri tebėra stipri 
Italijoje. Buvusiai koalicinei vy
riausybei vadovavo “reformuo
ta” komunistų partija, o dabar 
vadovauja socialistai. Yra tvirti
nama, kad “Gladio” gali būti 
susijęs su Raudonųjų brigadų 
atsikūrimu, siekia destabilizuoti 
kairiųjų sparno vyriausybes.

Kai kurie italai mano, kad 
tamsiame šešėlyje greta oficia
lios vyriausybės Romoje veikia 
vadinamoji “slapta vyriausybė”, 
kurią sudaro grupė pramoni
ninkų, bankininkų, įvairių slap
tųjų tarnybų darbuotojai, “Gla
dio” nariai, mafija ir kiti.

(“Ottawa Sunday Sun”, V.21).

vo automobiliuose, tai keletas bro
lių ėjo paiimti. Linas ir Danielius 
pasiliko nukasti sniegą, kad būtų 
vieta įrengti lauko virtuvę. Paval
gėme košytės ir atsigėrėme karštos 
kakavos. Diena buvo labai saulėta 
ir ne per šalta. Turėjome jėgų rim
tam darbui! Šiandien norėjome 
pastatyti “igloo” ir “ųuinzee”.

Ponas Turczyn, Linas, Danie
lius ir Andrius Rusinas pradėjo sta
tyti “igloo” - iš sniego arba ledo 
plytų. Mes naudojome sniego ply
tas. Jas išpjaustėm iš sniego. Brolis 
Algis, Matas ir Andrius Povilaitis 
pradėjo statyti “quinzee”. “Quin- 
zee” truputį kitaip statomas. Pir
miausia jie sukrovė savo kuprines ir 
dėžes į iškastą duobę, sustatę ilgas 
lentas (maždaug 1.5 m aukštumo) 
aplink tą krūvą daiktų uždengė bre
zentu. Tada reikėjo užmesti maž
daug 1 m sniego sluoksnį ant bre
zento. Reikėjo laukto porą valandų 
iki sniegas sukietės. Kol skiltys dir
bo, atvažiavo brolis Tomas Kuras, 
kuris negalėjo su mumis atvažiuoti 
penktadienį. Kai jis atvažiavo, prisi
dėjo prie skilties, kuri statė “igloo”.

Bedirbant labai išalkom ir no
rėjom ruošti pietus. Bet visas mais
tą buvo įkastas į “ųuinzee”. Sniegas 
dar nebuvo sukietėjęs, tai mes pa
laukėme valandą. Laukdami skau
tai pabaigė statyti “igloo”. Pagaliau 
sniegas sukietėjo ir galėjome išimti 
maistą. Matas ir Danielius labai 
skaniai paruošė makaronus su mė
sos padažu. Valgėme apie 3 v.p.p. 
Po pietų visi pradėjo vėl dirbti - 
reikėjo užbaigti “ųuinzee”.

Andrius Rusinas ir Andrius 
Povilaitis buvo įlindę į “ųuinzee”, 
nes reikėjo išimti visus likusius 
daiktus. Brezentas dar buvo viduj ir 
Andrius Povilaitis pradėjo vynioti 
brezentą, kad galėtų išimti. Bet vy
niodamas brezentą jis pajudino visą

Toronto lietuvių kredito kooperatyvo “Parama” metiniame narių susirinkime š.m. balandžio 16 d. buvo 
įteikta padėkos lentelė “Paramos” valdybos pirm. A. ŠILEIKAI (viduryje) už 75,000 dol. auką Lietuvių 
slaugos namams. Iš kairės: slaugos namų lėšų telkimo komiteto pirm. T. Stanulis, A. Šileika ir Labdaros 
fondo vald. pirm. E. Steponas Nuotr. D. Blynaitės

Ar galima užsikrėsti psichine liga?
DR. VYTAUTAS MEŠKA, 

Birštonas
Kokia dabartinė padėtis su 

psichinėmis ligomis? Pasak E. J. 
R. Primrose (“Psychological Ill
ness, A Community Study”, 
London), Škotijoje kvalifikuotų 
darbuotojų gera psichinė būklė 
nustatyta 56-58% asmenų, o pu
siau kvalifikuotų (!) tik 16-38%. 
Ar galim iš to daryti išvadą, jog 
psichinės ligos daugiau paliečia 
primityvius asmenis? Teoriškai 
tokia hipotezė galima, nes pas
tarųjų psichologinė-socialinė 
adaptacija yra žymiai blogesnė, 
psichologinis imunitetas daug 
silpnesnis.

Pasaulinės sveikatos organi
zacijos (PSO) duomenimis, psi
chinėmis ligomis Senegale serga 
8-10% gyventojų, Nigerijoje 15- 
23% (tarp jų 10% šizofrenija), 
Kolumbijoje ir Kosta-Rikoje - 
6%, Argentinoje - 18%. Karo 
metu Vietname psichinėmis li
gomis sirgo net 24% gyventojų. 
Todėl atrodo, kad E. Primrose 
pateikti skaičiai yra kiek padi
dinti, nes, remiantis ką tik mi
nėtais duomenimis, nustatytais 
Afrikos, Lotynų Amerikos ir 
Azijos šalių gyventojams, PSO 
daro išvadas, jog tiek besivys
tančių, tiek ir ekonomiškai stip
rių šalių gyventojai psichinėmis 
ligomis serga vienodai dažnai.

Neurozinių sutrikimų ir psi
chinių ligų statistika optimistiš
kai nenuteikia. JAV dvasinės 
sveikatos prezidentinės komisi
jos duomenimis, 25% gyventojų 
jaučia depresiją, nerimą, vidinę 
baimę, dvasinį nepasitenkinimą, 
o 15% gyventojų būtina psicho
loginė reabilitacija. Iš viso per 
pastaruosius 65 metus neuroze 
sergančiųjų skaičius pasaulyje 
padidėjo net 24 kartus. Šiandien 
Lietuvoje sergančiųjų psichinė
mis ligomis yra apie 77,000, tiek 
pat dar yra ir alkoholikų, kurių 
psichiškai sveikais, deja, nepa
vadinsi.

Švedijoje (gyventojų skai
čius 8.3 mln.) apie 20,000 kas
met bando nusižudyti ir 2000 
nusižudo. Lietuvoje (gyventojų 
skaičius 3.7 mln.) atitinkamai: 
bando - apie 18,000 ir nusižudo 
- 1,800 žmonių. Vadinasi, mes 
šiuo tragišku reiškiniu esame 
daugiau kaip 2 kartus aplenkę 
Švediją.

Savižudybė yra neabejotinas 
psichinės ligos ženklas. Kaip ži
nia, savęs ir savo rūšies išlaiky
mo instinkto išnykimas nebūna 
izoliuotas. Psichologiniais ir ki
tais metodais ištyrę bandantį 

struktūrą ir sniegas užkrito ant jų. 
Andrius Rusinas buvo visiškai už
dengtas, o Andrius Povilaitis spėjo 
pusiau išlysti pro duris ir tik jo ko
jos buvo uždengtos. “Quinzee” vir
šus buvo sugriuvęs. “Gelbėkit! Gel
bėkit! - Andrius Rusinas sušuko. 
Brolis Algis ištraukė Andrių Povi
laitį, ir mes visi iškasėm Andrių 
Rusiną. Dabar reikėjo sutaisyti 
“quinzee” viršų.

Buvo nutarta, kad Linas, Da
nielius, Matas ir Tomas miegos “ig
loo”, o Andrius ir Andrius “quin
zee”. Viską užbaigėm prieš vaka
rienę. Turėjome laiko pasivažinėti 
rogutėm. Pavalgėme vakarienę sa
lėje. Andrius Rusinas iškepė skanų 
kumpį su bulvėm. Pasigardžiavome 
ananasais. Baigėm vakarienę apie
8.30 v.v. Prieš einant miegot Matas 
Turczyn paruošė mažą fajerverkų 
žaidimą. Tada nuėjome miegoti į 
mūsų padarytus “sniego namelius”. 
Nesušalome!

Per pusryčius valgėme virtus 
kiaušinius ir lašinius. Išardėme 
sniego namelius”. Susidėjome daik
tus. Jau buvo laikas palikti gražią 
Romuvos žiemos gamtą.

Linas Paškauskas 

žudytis asmenį beveik visada ra
sime ir kitų psichikos (emocinės 
ir jausmų sferos, mąstymo, va
lios, dėmesio, atminties) sutriki
mų, o kartais net ir kliedesių. 
Visa tai neretai liudija beprasi
dedančių šizofreniją, depresinę- 
afektinę, beprasidedančių se
natvinę psichozę arba kurią 
nors kitą psichinę ligą. Visiškai 
sveikas asmuo nesižudo, “žmo
gus per klystkelius suranda savo 
tikrą kelią” (J.W. Goethe).

Pagaliau net beviltiškiausio
se situacijose normalus žmogus 
visada stengiasi likti gyvas. Ši 
savybė yra beveik nevalinga, ne
visai priklausanti nuo sąmonin
gumo ar treniruotumo, dau
giausia būna nulemta genetinės 
informacijos. Visa jai liudija ir 
sovietų ištremti į Šiaurę Lietu
vos gyventojai: tarp jų savižudy
bių nebuvo. Kodėl? O gi todėl, 
kad ištremtieji turėjo viltį, kuri 
dabar Lietuvoje išnyko. Tai pro- 
gnostiškai labai blogas ženklas.

Kyla klausimas: ar galima 
užsikrėsti psichine liga? Apie 
tai prieškarinės nepriklausomos 
Lietuvos VD un-to Medicinos 
fakulteto profesorius, žinomas 
psichiatras J. Blažys savo knygo
je “Įvadas į psichiatriją” (Kau
nas, 1935 m.) rašė: “Atsitinka, 
kad psichinis ligonis tartum už
krečia savo liguistomis idėjomis 
arba poelgiais kai kuriuos žmo
nes savo aplinkoje. Toks ligonis 
gali turėti įtakos žmonėms, ne
turintiems kritiškos nuovokos, 
silpno išsilavinimo, įspūdin
giems, ypač moterims ir žmo
nėms, kurie buvo nuo ligonio 
prigulimi, kada jis buvo dar 
sveikas.

Kai kada “indukcija” palie
čia daug žmonių, net ištisas mi
nias. Tokiu būdu įvyksta “psi
chinės epidemijos”... Sąlygos 
psichinei epidemijai: primityvi 
žmonių psichika, mažas išsilavi
nimas, monotonus gyvenimas”.

Dešimtoje (paskutinėje) 
“Tarptautinėje statistinėje ligų 
ir sveikatos problemų klasifika
cijoje” (PSO, Ženeva, 1992 m.) 
indeksu F24 pažymėtas įtakotas 
kliedesinis sutrikimas, kuris gali 
pasireikšti dviem ar keliem 
žmonėm, turintiem artimus 
emocinius ryšius. Tik vienas iš 
jų turi tikrą psichozinį sutriki

Tautinių Toronto šeštadieninių mokyklų moksleivių susitikime Don Bosco 
mokyklos patalpose dalyvavo ir kai kurie tėvai. Iš kairės: M. Rusinas, P. 
Kuras ir kiti Nuotr. N. Benotienės

SIUNTINIAI Į BALTIJOS 
POfiT V A L S T Y B E S

2985 Bloor St. W., Etobicoke 
(Šalia "Paramos" kredito kooperatyvo skyriaus)INTERNATIONAL

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

MUSŲ KAINOS VISADA ŽEMESNĖS UŽ KITŲ
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

mą, o kitiems kliedesiai būna 
įtakoti ir praeina žmonėms išsi
skyrus.

Šių eilučių autorius, deja, 
ne kartą yra stebėjęs įtakos ke
liu persidavusią psichinę ligą. 
Tai pavojingas reiškinys, galintis 
sukelti jeigu ir ne epidemiją, tai 
bent individualias neprogno
zuojamas pasekmes. Tačiau tai 
jau kita tema.

Persiduoti gali ne tik psichi
nės ligos, bet ir lengvesni už jas 
neuroziniai bei kai kurie elgesio 
sutrikimai. Tai ypač akivaizdu 
atsiradus ne tik psichologiniams, 
bet ir materialiniams sunku
mams, o suirutės arba katakliz
mų metu šis pavojingas reiški
nys vyksta iš tiesų epidemijai 
būdingais dėsningumais.

Nemaža dalimi susilpnina 
psichologinį imunitetą ir tokiu 
būdu padidina pavojų psichinei 
epidemijai plisti šiandien Lietu
voje daugelį žmonių apėmusi 
socialinė apatija, netikrumas 
dėl savo ir vaikų ateities, baimė 
prarasti kai kurias lengvatas, 
negauti kurį laiką algos ar pen
sijos, darbo praradimas. Visa tai 
padeda atsirasti minėtai nevil
čiai, padidina ir šiaip jau nedi
delių moralinių nuostatų prara
dimą, sukelia beprasmybės jausmą.

Kitas svarbus čia minimos 
problemos ypatumas yra jos pe
dagoginis aspektas: jeigu minė
tos ligos bei sutrikimai gali per
siduoti per fizinį artumą ir psi
chologinį bendravimą, kaip gi 
tada vykdyti šios ir jai panašios 
patologijos asmenų integravimą 
į sveikųjų visuomenę? Pagal 
šiandien vyraujančią nuostatą, 
sveikieji turėtų teigiamai veikti 
neįgaliuosius. Tačiau, nors tą 
pripažinti sunku bei skaudu, bet 
kartais gali būti ir kitaip.

Kur išeitis? Visų pirma rei
kia didinti savo ir kitų psicholo
ginį imunitetą. Apie tai esame 
jau rašę (“TŽ”, 1996 m., nr. 33- 
37, str. “Žmogaus atsparumas 
įtampai”). O turintis neurozinių 
arba elgesio sutrikimų asmuo 
privalėtų suprasti, kad jam ypač 
humaniška būtų nešioti Kobo 
Abės kaukę (žr. šio autoriaus 
kn. “Svetimas veidas”. Versta iš 
japonų kalbos. Vilnius, 1973) 
arba duoti valią savo jausmams 
tik namie, esant vienam ir užsi
rakinus duris.
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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.

R&ŽMNK
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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

ORTODONTOS
(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.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

^IZLstra Travel_______
& 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 S/Ą 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, 
Toronto, ON, M8X 1X3

Tel. (416) 233-4601
Fax (416) 233-3042

Reguliarus maršrutai siuntiniams jura 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601

'Gali^aJmUatrieapribąjimai^
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Anapilio žinios

- Liepos 5, trečiadienį, palai
dotas a.a. Albertas Vaškevičius, 77 
m. amžiaus.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios laik
raštėlis. Redakcijos adresas: J. Bi
liūno gatvė 20-15, LT4930 Anykš
čiai, Lietuva.

- Panevėžio vyskupija prašo 
paramos Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje. Aukos 
priimamos per mūsų parapiją.

- Toronto arkivyskupijos įsta
tas santuokos reikalu: norintieji 
tuoktis turi susitikti su savo parapi
jos kunigu ir tuo reikalu su juo pa
sikalbėti bent vienerius metus prieš 
numatomą santuokos datą bei at
likti reikiamą santuokai pasiruoši
mą. Jei kuris iš busimųjų sutuokti
nių jau yra kokia nors forma tuokę- 
sis anksčiau (išskyrus našlystės at
vejį), tai kunigas negali su juo tartis 
dėl santuokos datos, kol nėra gau
tas santuokai leidimas iš arkivysku
pijos.

- Mišios sekmadienį, liepos 16: 
9.30 v.r. už a.a. Michaliną Dausie- 
nę; 11 v.r. už parapiją; Vasagoje, 10 
v.r. už a.a. Bronių Marijošių; Delhi 
3 v.p.p. už a.a. Alvydą Šaltenį.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.45 v. 

ryto. Pamaldas liepos 30 d. atlaikys 
tarybos narys Ričardas Hiršas. 
Rugpjūčio 6 d. pamaldų nebus.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 9, sekmadienį svetai

nėje pietavo 200 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė - E. Jonušienė iš 
Fort Vanderale, FL, J. Mekaitė iš 
Radviliškio, E. Purtulienė iš St. 
Petersburg Beach, FL. Pranešimą 
padarė ir su svečiais supažindino 
LN vicepirmininkas T. Stanulis.

- LN valdybos posėdis - liepos 
27 dieną, 7 v.v.

- Moterų būrelis kartu su Va- 
sagos moterų būreliu Gerojo Gany
tojo patalpose (Vasagoje) rugpjū
čio 13 d. rengia popietę su progra
ma, vaišėm ir turtinga loterija. Vi
sus kviečiame gausiai dalyvauti ir 
paremti Slaugos namų fondą.

- Toronto Lietuvių Namų poil
sio stovykla rengiama Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje “Kretinga” 
Vasagoje rugpjūčio 12-19 d.d. Dėl 
platesnės informacijos prašome 
skambinti stovyklos komendantui 
E. Steponui tel. 416 622-5896, A. 
Sukauskui tel. 416 614-7739 arba 
E. Bartminui tel. 416 249-0490.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: Z. Dobilas - $5,000; V. Marcin
kevičius - $2,000 ($4,040); V. Poš
kus ir D. Blazinskaitė po - $200; S. 
Kojelis - $100; L. Balsienė - $20 
($5,053.70). Slaugos namų vajaus 
komitetas dėkoja visiems aukoto
jams už nuoširdų dosnumą ir para
mą Slaugos namams. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

- Slaugos namų statybos žemės 
prakasimo proga Punsko lietuvių 
kultūros namai ir Lietuvių Namai iš 
Seinų atsiuntė nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus Toronto Lietuvių 
Namų fondui “Labdara”. Šiuos 
sveikinimus R. Juodis perskaitė 
žemės prakasimo iškilmėje. D.B.Š.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus vedėja dr. R. Ma

žeikaitė liepos 9-19 d.d. yra išvykusi 
į mokslinę konferenciją Anglijoje. 
Muziejus veikia įprastom darbo va
landom.

- Dėkojame J. Krasauskui už 
$50 auką. Taip pat ir visiems lanky
tojams, aukojusiems muziejaus, ar
chyvo ir mokslinės bibliotekos išlai
kymui. Pinigai bus panaudoti ruo
šiant parodas bei teikiant žinias 
apie Lietuvą.

Atitaisymas. “TŽ” 27 nr. pa
skelbtame aukotojų žurnalui “Kar
das” paremti sąraše a.a. Aleksand
ro Stančiko atminimui $20 aukojo 
ne S. Markauskienė, o L. Matulevi
čienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - J. Gribulis, A. B. 
Matulaičiai.

KANADIEČIŲ LIETUVIŲ 2 asme- 
nų šeima skubiai ieško išsinuomoti 
atskirą butą arba namo dalį. Tel. 
416 766-1501

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

'V-11'

ZIGMAS DOBILAS $5000, 
VYTAUTAS MARCINKEVIČIUS $2000 ($4040).

Nuoširdžiai dėkoja - Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šv. Pranciškaus Trečiojo or

dino narių Mišios ir susirinkimas - 
šį ketvirtadienį, liepos 13, 10 v.r.

- “Žodis tarp mūsų” knygelės 
liepos ir rugpjūčio mėnesių yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Kai
na $5.

— Pakrikštyta Lina Konstanci
ja, Daivos (Šikšniūtės) ir Nariman
to Botyrių dukrelė.

- Klivland’e mirė a.a. Sofija 
Neimanienė, Ginto Neįmano ma
ma, o Lietuvoje mirė a.a. Marytė 
Auželienė, Rasos Povilavičiūtės 
teta.

- Liepos 9 d. “Kretingos” sto
vyklavietėj, Vasagoj, prasidėjo lie
tuviškai kalbančių vaikų stovykla. 
Stovyklauja 104 vaikai, juos prižiūri 
30 vadovų. Stovyklos organizatorė 
Lina Kuliavienė, komendantas Sta
sys Kuliavas, kapelionai kun. E. 
Putrimas ir br. Juozapas Žukaus
kas, OFM, muzikos vadovė Rasa 
Poskočimienė iš Čikagos, slaugė 
Ilona Turczyn, vyriausia šeimininkė 
Ramona Yčienė, ūkvedys V. Pe
čiulis.

- Mišios “Kretingos” stovykla
vietėj vasaros metu aukojamos kas 
sekmadienį, 11 v.r. Kviečiami ir 
apylinkėse gyvenantys lietuviai kar
tu su stovyklautojais jose dalyvauti.

- Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 5-12 d.d. Ją organi
zuoja Virginija ir Linas Zubrickai - 
767-9066.

- Tradicinė maldininkų kelio
nė į Midlando kankinių šventovę 
rugpjūčio 6 d. Kryžiaus keliai 2.30 
v.p.p., Mišios 3 v.p.p. Autobusas 
nuo parapijos išvyks 12 v. ir grįš 
apie 7.30 v.v. Kelionės kaina $18. 
Norintys vykti autobusu registruo
jasi parapijos raštinėje.

- Mišios sekmadienį, liepos 16: 
8.15 v.r. už a.a. Stasę Ročienę; 9.15 
v.r. už a.a. Eleną Gegužienę; 10.15 
v.r. už a.a. Juozą ir Pranutę Simin- 
kevičius, už a.a. Oną Skukaųskienę 
- 10 metinės ir už Birgiolų šeimos 
mirusius; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

A. a. Stepas Varanka, 89 
m., uolus, ilgametis “Tėviškės 
žiburių” bendradarbis, visuo
menininkas, vilniečių veikėjas, 
po ilgesnės ligos mirė liepos 8 
d., nuliūdime palikęs žmoną 
Ireną ir dukrą Audrą. Laidoja
mas šį trečiadienį, liepos 12 d., 
10 vai. ryto iš Prisikėlimo para
pijos šventovės Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje.

A. a. kun. klebono Petro 
Ažubalio 20 metų ir jo brolio 
Jono 10 metų mirties sukaktims 
paminėti liepos 8 d., 10 vai. ryto 
Lietuvos kankinių parapijos 
šventovėje buvo aukotos Ažu
balių šeimos užprašytos šv. Mi
šios, kurias koncelebravo prel. 
J. Staškevičius, kun. Eugenijus 
Jurgutis, OFM, kun. Justinas 
Aleknavičius talkinant diakonui 
Vytautui Staškevičiui. Mišių me
tu muzikinę programą atliko so- 
listė-vargonininkė Linda Mar
cinkutė, smuikininkė Audronė 
Šarpytė ir solistė Slava Žieme- 
lytė. Programoje - Haendelio, 
Gounod, Bacho ir kt. kūriniai.

Po pamaldų minėjimo daly
viai ėjo į Šv. Jono lietuvių kapi
nes pagerbti Velionis. Prel. J. 
Staškevičius maldomis prisimi
nė Lietuvos kankinių parapijos 
ir šių kapinių steigėją kun. Pet
rą Ažubalį. Žodį tarė Kanados 
lietuvių bendruomenės valdy
bos pirm. Algirdas Vaičiūnas. 
Sugiedojus “Marija, Marija” da
lyviai rinkosi į salę pasivaišinti 
šios parapijos katalikių moterų 
paruoštais užkandžiais. Dl.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo P. 
Besasparis (savo sesers a. a. Ge
novaitės Sprainaitienės atmi
nimui).

Keltuvo vajui $50 aukojo 
M. A. Empakeriai (a.a. Michali- 
nos Dausienės VII mirties meti
nių prisiminimui).

Patikslinimas. “TŽ” 26 nr. St. 
P. žinutėje pranešta, kad Kanados 
lietuvių fondo tarybos pirmininku 
išrinktas Algis Nausėdas. Iš tikrųjų 
jis išrinktas KLF valdybos pirmi
ninku. Tarybos pirmininkė yra Gra
žina Ignaitytė.

XI-tosios Tautinių šokių šventės atidarymo iškilmėje “Regal Constellation” viešbučio salėje 2000 m. birželio 
30 d. Viršutinėje nuotraukoje - Kauno Vytauto Didžiojo un-to ansamblio “Žilvytis” orkestras; apačioje - 
Lietuvos jaunimas ir dalis iškilmės dalyvių gieda Tautos himną Nuotr. O. Burzdžiaus

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas
kutinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 25 d., o poatostogi- 
nis numeris - rugpjūčio 15 d. 
Atostogų metu neveiks redakci
ja ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 8 d.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje aukojo: $2,000 - A. Rūta; 
$400 - S. M. Petryla; $30 - S. 
Ceponienė. A.S.

A. a. Michalinos Dausienės 
septintų mirties metinių atmini
mui pagerbti (1993 m. liepos 18 
d.) duktė Aldona ir žentas Me
čys Empakeriai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Onutės Skukauskie- 
nės 10-tųjų mirties metinių at
minimui vyras Viktoras ir duktė 
Danutė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Alvydui Šalteniui mi
rus, nuoširdžiai užjausdami mo
tiną Domutę Bartulienę ir sese
rį Aldoną, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $20 - D. Norkienė; $10
- B. Vytienė, C. J. Pociai.

A. a. Alvydo Šaltenio laido
tuvių proga Kauno arkivyskupi
jos Vaikų dienos centrams au
kojo: $100 - D. Bartulienė; $45
- J. H. Mačiuliai; $30 - E. J. 
Gudinskai; $20 - A. Aleliūnie- 
nė, B. V. Cvirkos, A. Klemkie- 
nė, P. T. Pargauskai, B. Dirsie- 
nė, K. A. Ratavičiai, P. O. Vė- 
žauskai, O. Čeikienė, M. Obe- 
lienienė, S. Vilimienė; $10 - J. 
Jocas, J. L. Vitai, V. A. Čiup- 
rinskai, P. V. Lapieniai, S. Au- 
gustinavičius, M. Stankaitienė, 
B. Lukošienė, M. Povilaitienė, 
E. Rugienienė, R. Beržinienė, 
H. Z. Herrman.

Diana Milerytė (Vokieti- 
ja/Lietuva) XI-osios Tautinių 
šokių šventės metu Vilniaus jė
zuitų gimnazijai paremti surin
ko aukų: $65 (Kan.) ir $7 (JAV). 
Pinigai bus įteikti kun. A. Sau- 
laičiui, SJ, Lietuvos jėzuitų pro
vincijolui. Rinkėja aukotojams 
dėkoja.

Panevėžio vyskupijos Kun. 
A. Lipniūno jaunimo kultūros 
centrui $50 aukojo M. A. Em
pakeriai (a.a. Michalinos Dau
sienės VII mirties metinių prisi
minimui).

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

“Jotva”, tautinių šokių gru
pė iš Punsko, dalyvavusi Vie
nuoliktoje tautinių šokių šven
tėje, liepos 8 d. koncertavo 
Hamiltone, o liepos 9 - Anapi
lio salėje Mississaugoje. Šiame 
išleistuviniame koncerte dalyva
vo apie 200 žiūrovų. Visi gėrė
josi “Jotvos” programa, kurioje 
punskiečiai ne tik šoko, bet ir 
dainavo, muzikavo, deklamavo, 
rimtuosius šokius įvairino hu
moristiniais. Beveik dvi valan
das trukęs koncertas susilaukė 
gausių katučių. Šokėjai pasižy
mėjo ypač dideliu miklumu, 
lankstumu, darnumu. Pasipuošę 
tautine apranga sudarė pasigė
rėtiną įspūdį. Pabaigoje grupės 
vadovė p. Kardauskienė visiems 
nuoširdžiai padėkojo už paramą 
“Jotvai”, Tautinių šokių šventės 
pareigūnus apdovanojo atsivež
tais suvenyrais ir atsisveikino su 
kanadiečiais. Anapilio parapijos 
salėje visi vaišinosi puikia su
neštine vakariene.

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūriui paremti auko
jo: $60 - R. J. Kuliešiai, S. A. 
Zimnickai; $50 - D. Agurkytė. 
Sambūris globoja tautinių šokių 
grupę “Jotva” ir padengia dalį 
išlaidų. Sambūrio valdyba dėko
ja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą.

A. a. Genovaitei Sprainai- 
tienei mirus, užjausdami seserį 
Juzefą Valiulienę, brolį Praną 
Besasparį ir seserį Eugeniją 
Černiauskienę (Lietuvoje) su 
šeimomis, jos artimieji “Kovai 
su vėžiu ir džiova sergantiems” 
Lietuvoje, aukojo: $100 - A. B. 
Stankaičiai, P. M. Besaspariai, 
dr. A. ir dr. S. Kazlauskai; $50 - 
Anapilio moterų būrelis, J. Va
liulienė, V. V. Valiuliai, D. Be- 
sasparytė, J. Besasparis, B. Ta- 
moliūnienė; $30 - A. H. Povi
laičiai, V. M. Kazlauskai; $25 - 
B. T. Stanuliai, A. P. Žuliai; $20 
- A. Petkevičienė, D. Barkaus
kienė, R. Celejevvski, S. V. Auš
rotai, O. Dementavičienė, B. 
Kazlauskaitė, V. V. Balionai, A. 
Ylienė, P. Z. Linkevičiai, R. V. 
Simonaičiai, J. Kaunaitė, L. V. 
Zubrickai, Z. J. Dabrowski, S. 
Rovas, S. A. Zimnickai, I. 
Punkrienė; $10 - E. Ališauskie
nė, E. Kripienė, S. Baltusevičie- 
nė. Aukas surinko B. Matulai
tienė ir M. Povilaitienė.

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.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

Į XI-tąją Tautinių šokių 
šventę iš toliau suvažiavę tautie
čiai bei iš Lietuvos šokėjai ir jų 
vadovai-vės atliekamu laiku ap
lankė Toronte veikiančias lietu
vių institucijas, jų tarpe ir “Tė
viškės žiburius”, linkėdami jiems 
dar ilgai gyvuoti. “TŽ” svečių 
knygoje pasirašė: Indra Antana
vičiūtė, Edita Šalčiūnaitė, Arū
nas Švelna - visi iš Panevėžio; 
Nijolė A. Kųcinaitė-Borges ir 
Milda Brantnerienė iš JAV; 
Kristina Nainienė iš Panevėžio; 
Laima Kulakauskienė iš Ute
nos; Zita Rimkuvienė iš Pane
vėžio ir 16 vaikučių; Aldona 
Olienė, Kazimiera Arlauskienė, 
Genovaitė Treinienė, Stasys 
Norkūnas, G. ir L Penikai, L. ir 
V. Petkai iš JAV; Alfredas 
Šalna iš Utenos; D. Surdėnienė 
iš Filadelfijos; Danutė Petraus
kaitė iš Kauno; Diana Milerytė 
iš Vokietijos; L. Ramanauskas, 
F. Tijūnėlis ir A. Sutkavičius iš 
Brazilijos.

Laiške “TŽ” redakcijai iš 
Lietuvos buvusi Sibiro tremtinė 
rašo turinti parduoti didelį ūkį - 
buvusį dvarą Kėdainių rajone - 
dirbamos žemės 83 ha, miško 
48 ha. Ieško pirkėjo. Adresas: 
Antanina Stomaitė, Aukupėnų 
k., Pelėdnagių seniūnija, Kėdai
nių rajonas, Lithuania.

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.

JAUNA MOTERIS iš Lietuvos no
rėtų slaugyti senelius ar prižiūrėti 
vaikus. Tel. (905) 274-1477.

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.

PARDUODAMAS gerai išlaikytas 
2 miegamųjų butas Kaune, Kęstu
čio g. 87-10, ketvirtame aukšte. 
(Prie teatro.) Kaina $29,500 (JAV). 
Teirautis telefonu Kaune (001-370- 
7) 229-750.

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.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

Liepos mėnesio pirmasis sa
vaitgalis buvo skirtas XI-ajai lietu
vių tautinių šokių šventei. Šuskrido, 
suvažiavo į Torontą iš Pietų ir Šiau
rės Amerikos bei Europos lietuviai 
tautinių šokių šokėjai, kurie akty
viai dalyvavo šokiuose, o juos atly
dėjo nemažesnis skaičius žiūrovų. 
Visi buvo reikalingi. Visi šventės 
renginiai buvo perpildyti. Žmonės 
domisi. Ir, reikia tikėtis, visi liko 
patenkinti.

Bet užtat Montrealyje lietuviš
kas gyvenimas buvo visiškai apmi

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue 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

vairios žinios
Amerikos baltiečių laisvės ly

ga š.m. birželio 14 d. Vašingtone, 
DC suorganizavo keletą renginių 
paminėti neteisėtai Baltijos kraš
tų okupacijai, kurią Sovietų Są
junga pradėjo prieš 60 metų. Ly
gos veikėjai susitiko su JAV Tau
tinio saugumo tarybos direktoriu
mi Samueliu Berger. JAV kong
rese buvo pagerbtas Estijos prezi
dentas Lennart Meri.

Baltuosiuose rūmuose S. 
Berger pasidžiaugė per 10 metų 
nepriklausomybės padaryta pa
žanga, pabrėžė, kad prezidentas 
Clinton yra aiškiai pasakęs prezi
dentui Putinui, kad Rusija privalo 
gerbti savo kaimynų teritorines 
teises, užsiminė, kad antrasis NA
TO praplėtimo ratas įvyksiąs 
2002 metais, primindamas, kad 
narystė NATO nepriklausys nuo 
geografijos ar istorijos, bet nuo 
pasirengimo ir patarė baltiečiams 
veikti vieningai.

Valdis Pavlovskis, Amerikos 
baltiečių laisvės lygos pirminin
kas, padėkojo direktoriui S. Ber
ger už pranešimą ir susitikimą su 
baltiečiais, priminė, kad neįma
noma užmiršti neteisybių ir kan
čių, kurias baltiečiams užkrovė 
Sovietų Sąjunga.

Kitame posėdyje kalbėta apie 

Grėbiant šieną Lietuvoje Nuotr. R. Puterio

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
"*7^ THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $43.00, 

rėmėjo - $53.00, garbės - $63.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

Siunčiu prenumeratą.....................dol., auką...........dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

ręs. Jei dar pndesime gausų šiais 
metais lankymąsi Lietuvoje, tai 
lengva suprasti žmonių trūkumą. 
Bet montrealiečiai šviesiai žiūri į 
ateitį. 50 metų Aušros Vartų para
pijos sukakties minėjimas rugsėjo 
10 d. rengėjams nebeduoda ramy
bės. Jau dabar visus kviečia į tą mi
nėjimą, ruošia jubiliejinę knygą, lei
džia specialius atvirukus. Bus gražu.

Priešatostoginis “Nepriklau
somos Lietuvos” numeris išėjo lie
pos 4 d. Atostogos tęsis visą mėne
sį, nes tiek laiko atostogauja spaus
tuvė, spausdinanti laikraštį. B.S.

Maskvos priešinimąsi NATO pra
plėtimui, svarstyta JAV finansinė 
parama Baltijos valstybėms, Rusi
jos dezinformacinė programa 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Šiame 
posėdyje dalyvavo baltiečiams 
draugiški kongreso nariai bei se
natoriai. Kongreso narys Tomas 
Lantas, pristatydamas Estijos 
prezidentą Lennart Meri, primi
nė, kad JAV 50 metų atsisakė 
pripažinti Baltijos valstybių įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. Preziden
tas L. Meri už tai padėkojo, pa
brėžė to nepripažinimo istorinę 
svarbą ir Atstovų rūmų nariui 
Geraldui Solomon įteikė St. Ma
ry’s Land ordiną už jo nuolatinę 
paramą svarstant ŠAS-gos (NA
TO) praplėtimą.

JAV prezidentas B. Clinton 
susirinkusius pasveikino raštu, 
dar kartą primindamas, kad 
“Prieš šešiasdešimt metų JAV at
sisakė pripažinti jėga įvykdytą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos įjun
gimą į SSSR”. Senatorius Ri
chard Durbin kartu su kitais se
natoriais Gorton, Robb, Grams ir 
Voinovich senate įnešė Rezoliu
ciją SCR Nr. 122, patvirtinančią, 
kad 1940 m. birželio mėnesį So
vietų Sąjunga jėga įtraukė Balti
jos valstybes. Inf.


