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Gerai organizuota veikla panaši į skruzdėlyną - visi
kruta, dirba, nėra nė vieno nereikalingo. O kai įsiparei
gojimai, nors ir mažiausi, atliekami kruopščiai bei sąži
ningai, nuotaika darosi puiki, noras dirbti tiesiog užkre
čiantis.

U KOKIU skruzdėlynu galima būtų palyginti mūsų
išeiviją? Gyvu, judriu ar jau silpstančiu, pasenusiu,
gal jau ieškančiu kitos patogesnės vietos? Nėra abe
jonės, kad judriausia ji buvo kūrimosi pradžioje prieš
penkiasdešimt metų, kai kiekvienas žingsnis turėjo būti
gerai apskaičiuotas, kad bėgantis laikas mūsų planų,
kaip jau atgyvenusių, nenustumtų į šalį. Reikėjo žmonių
ne tik sugebančių, bet ir rimtai pasišventusių. Šiandien
po daugelio metų matome ryžtingumo ir to derinio rezul
tatus - gerai organizuotą Bendruomenę bei jos apimtyje
veikiančias atskiras įvairių paskirčių grupes. Džiaugia
mės savomis parapijomis, kurių pastogėse vyko ir tebe
vyksta nesuskaičiuojama gausa savojo gyvenimo reiški
nių. Nėra dar jokio pagrindo manyti, kad ta gražioji ir
lietuvybei reikšminga visuma imtų silpnėti. Greičiau tas
“skruzdėlynas”, naujoms vadovavimo jėgoms stiprėjant,
ims ieškoti naujų vietų, atseit kitokių formų ir kitų kelių
krutėti gal kiek kitokiu būdu, daugiau derinantis prie
Demonstracija Kaune Čečėnijai paremti 1994 m. gruodžio 17 d.
Nuotr. St. Sajausko
aplinkos, nes antraip nebus lengva įsitvirtinti ilgesniam
laikui. Mat “laikinosios” išeivijos laikas jau pasibaigė PRANEŠIMAS IŠ KAUNO
Lietuva išlaisvinta. Ateina jau kitas laikotarpis, kuriam
ir kitaip pasiruošti reikia. Tuo tarpu, kaip matyti, naujieji
žmonės dar vis susirūpinę senais daiktais, kurių taipgi
išmesti negalima. Tas pereinamasis laikotarpis pareika
laus pozityvaus, gerai apsvarstyto derinimo, kur į kon
Lietuvos vyriausybė Čečėnijos laisvės klausiniu tylėjo, nedrįso pareikšti protesto, bet
servatyvius rėmus teks įdėti gal lig šiolei dar mažai pažįs
visuomenė prabilo plačiu mastu pamaldomis krašto šventovėse, protesto demonstracijomis
tamų atvaizdų, gal nebus lengva įterpti ne visiems pri
gatvėse bei aikštėse, prakalbomis ir rezoliucijomis tarptautinėm organizacijom
imtinų naujovių. Bet bendri siekiai turės vis tiek visus
jungti. Svarbu tik nepasimesti, visiems krutėti.
Ginančios savo tautos lais
ANTANINA GARMUTĖ, Kaunas vo valstybingumą de jacto ir
AS tie visi? Valdybų, tarybų ar kitų kokių institu
įgavusiai teisę į de jure, bū vę Čečėnijos ryžtu, susižavė
cijų nariai, vadovai ar pirmininkai? Jei lygina
Paprastus Lietuvos žmones tina užtikrinti ramybę ir ap jimą išreiškė ir alytiškiai. “Ar
me veiklą su skruzdėlynu, deja, ne tik tie. Visi šiuo
giliai sukrėtė ir sujaudino įvy sisprendimą, - sakoma rezo mes taip dabar mokėtume? At
atveju reiškia visą lietuviją, tolydžio mažėjančią, užtatkiai Čečėnijoje - toje kalnų liucijoje. Ši rezoliucija išsiųs jaučiame juos ir pritariame.
kitokią: glaudesnę, darbštesnę, visuotinę. Reiškia veiklą
šalyje. Paskutiniąją prieška ta Jungtinių Tautų gen. sekre Angelų Sargų šventovėje per
ne vien pirmininkų ar valdybų, bet visų tų, kurie save
lėdinę savaitę nuvilnijo mitin toriui B. Galios ir kitom tarp šv. Mišias už kovojančią čečė
nų tautą žmonių buvo tiek, kad
laiko lietuviais, kurie nebus praradę ambicijos, kad ir jų
gai ir susirinkimai, o švento tautinėm organizacijom.
vaikai tęstų lietuvybę, puoselėtų lietuvių kultūrą laisvo
netilpo” - pasakojo Alytaus
vėse buvo laikomos šv. Mišios
Moralinei, ^.>\am.ą .čečėnų politinių kalinių ir tremtinių
jo pasaulio.forumuose, kad palikuonys įsisavintų tautos
už didvyrišką čečėnų tautą.
tradicijas ir papročius, juos priimtų kaip vieną pagrin
Gruodžio 17 d., po šv. Mišių tautai išreiškė ir marijampo sąjungos skyriaus sekretorė
dinių atsparos taškų, kad labai stengtųsi nepamiršti savo
Karmelitų šventovėje Kaune, liečiai. Šio miesto mitinge ta Janina Juodžbalienė.
tėvų bei senelių gimtosios kalbos, labiausiai ryškinan
kurias aukojo kunigas Algi rybos pirmininkas A. BajarkeVyko mitingai sostinėje Vil
čios tautinę tapatybę. Kiek daug būtinybių, kartu ir sun
mantas Keina, ir Kauno arki- vičius kalbėjo: “Tos pačios niuje ir kituose Lietuvos mies
jėgos,
kurios
tiesia
letenas
kenybių. Kai kam gali atrodyti, kad tokia dar nesamų žmo
katedroje-bazilikoje, kur šia
tuose. Tūkstantinės lietuvių
nių mobilizacija skruzdėlynan nėra realus dalykas, kad
intencija pamaldoms vadova į Čečėniją, reikalauja tranzi minios išreiškė solidarumą ir
tai tik patriotines nuotaikas sukeliantys šūkiai, senosios
vo pats Lietuvos kardinolas, — to per Lietuvą. Matom, kokios vienybę su kovojančiais už
kartos veikėjams atsistojus prieš nežinią ir klausimą: kas
miesto visuomenė rinkosi prie tai jėgos!” Politkalinė Aldona laisvę ir nepriklausomybę
toliau tęs taip sunkiai pradėtą, gražių rezultatų pasieku
Vytauto Didžiojo karo muzie Vilutienė priminė, kad poka Kaukazo kalnų ereliais - če
rio metais žiauriai Lietuvą
sį, darbą? Abejojantieji tokio visuotinio susitelkimo ga
jaus.
čėnų tautos didvyriais.
limybėmis, galimas dalykas, galėtų atskleisti ir kitokių
Lietuvos Sąjūdžio Kauno ta niokojusi generolo Vetrovo
Laisvės dvasia nugalės oku
siūlymų. Kam rūpi išeivijos ateitis, visi turėtų daugiau
rybos pirmininkas L. Simutis divizija, atvyko pas mus jau
ištrėmusi
iš
gimtojo
Kaukazo
pantą
anksčiau ar vėliau. Mes
gilintis į klausimą - kas toliau? Tuo tarpu tegirdėti balsų,
ir miesto meras A. Račkaus
tikime, kad Čečėnija bus lais
kad tvirtinantis ilgesniam laikui išlikti lietuviais išeivi
kas kvietė paremti Čečėniją, visą čečėnų tautą!” Tokios tad
istorinės-politinės
sąsajos
va! Jei ne dabar, tai netolimo
joje nėra didelio pasirinkimo, o tik visuotinis susitelki
ginti jos apsisprendimo teisę.
tarp buvusios sovietų imperi je ateityje, nes tautas paver
mas darbams darbeliams, nenutrūkstamas šapelių neši
“Čečėnai nori gyventi lais jos pavergtų tautų.
giančių imperijų laikai baigiasi.
mas į vieną ir tą pačią vietą, nes laikyti save lietuviu nieko
vai” - kalbėjo seimo narys V.
tai lietuvybei neduodant kaskart bus sudėtingiau. Išlikti Jarmolenka. Seimo narys A.
reiškia stengtis, kovoti. Fronte negali būti dviejų grupių Patackas priminė žinomą po
pasyvūs ir aktyvūs. Tik visų krutėjimas sudarys sąlygas iš
sakį: “Viena tauta negali uzur
silaikyti tautiniu bruožu. Č.S.
puoti kitos tautos teisių”. F.M.
Dostojevskis teigė, jog vardan
tautos laisvės negalima auko
KANADOS ĮVYKIAI
ti nė vieno vaiko gyvybės. Tuo
tarpu Lietuvos prezidentas
nuvylė, o JAV Clinton’as pasi
sakė už “nedidelį kraujo pra
Montrealio teisėjas J. Desche dimą padarė ir apeliacinis liejimą - Rusijos vidaus rei
nes prieš keletą metų vadova Ontario teismas 1992 m. vasarą. kalą”. “Tai antikrikščioniška
Apeliaciją aukščiausiajame ir ciniška” - sakė A. Patackas.
vo Kanados vyriausybės suda
Mitinge buvo prisiminta ir
rytai komisijai, vykdžiusiai Kanados teisme 1994 m. pradė
karinių nusikaltėlių paieškas. jo Montrealio žydų sinagogų tragiškoji Sausio 13-ji, kai lie
Didžioji įtariamų asmenų da koalicija ir Kanados vyriausy tuvių vaikus traiškė tos pačios
rusų Pskovo divizijos tankų
lis nusikaltimus žmoniškumui bės atstovai. Jų reikalavimas
buvo atlikę ne Kanadoje, bet pradėti naują I. Fintos bylą vikšrai, kurie šiandien traiš
Vokietijoje ar vokiečių oku buvo nesėkmingas. Teisėjai ko ko čečėnų laisvę.
puotose Europos šalyse. J. De- vo 24 d. balsų santykiu 4:3 pa
Už laisvą Čečėnijos apsi
scheno komisijos dėka Kanados tvirtino I. Fintos išteisinimą
sprendimą pasisakė seimo na
parlamentas 1987 m. priėmė ir pripažino legaliu Kanados riai - A. Katkus, K. Paukštys
įstatymą, tokius nusikaltėlius parlamento įstatymą, leidžian ir kt. Poetas Kęstutis Genys
leidžiantį teisti Kanadoje. Juo tį karo nusikaltėlių teismus širdies kalba išsakė raginimą Ši Kauno moteris nenori, kad Čečėnijoje rusų tankai traiškytų žmones
betgi buvo pasiektas tik vie Kanadoje už kitur padarytus
nebūti abejingais čečėnų kan taip kaip Lietuvoje Sausio 13-ją
Nuotr. St. Sajausko
nas laimėjimas - olandų kil nusikaltimus. Tokiu sprendi
čiai. Gindami Čečėniją, mes
mės prof. Jacobo Luitjenso mu buvo nepatenkinta Kana giname ir Lietuvos laisvę.
grąžinimas Olandijon, kur jo dos žydų organizacija ’’B’Nai
Mitinge buvo priimta rezo
laukė kalėjimas už bendradar Brith” su savo vadu P. Martinu.
liucija
, kuri pasmerkė gėdin
biavimą su naciais. Dėl šio fak Esą dabar išteisinimu pasi
gą
ir
vandališką
čečėnų tau
to nutylėjimo iš jo buvo atim baigs ir kitos panašios karo
tos naikinimą. Čečėnų tautai,
ta Kanados pilietybė, o jis pats nusikaltėlių bylos.
išgyvenusiai deportacijas ir
atiduotas Olandijai atlikti teis
Tokiu pačiu 4:3 santykiu 1994
tautžudystę,
įtvirtinusiai same už akių paskirtos bausmės.
m. birželio 23 d. Kanados aukš
Pralaimėjimu baigėsi ir Veng čiausiasis teismas atmetė ape
Dabar vėl naujos įtampos at
rijos buvusio policijos kpt. Im- liacinį naujos bylos reikalavi
rės Fintos teismas Toronte. Jis mą I. Fintai, tada sulaukusiam nešė dienraščio “The Toronto
buvo kaltinamas 8.616 Szegedo štuoniasdešimt dvejų metų am Star” sausio 12 d. laidoje pa
žydų išsiuntimu Vokietijon iš žiaus. Jau pirmajame atmeti skelbtas Kanados žydų kongre
1944 m. vokiečių okupuotos me buvo pabrėžta, kad I. Fin so pirm. Irvingo Abellos pa
Vengrijos. Teismas nustatė, tos byloje nėra teisinių klai reiškimas apie turėtą pokalbį
kad nei jis, nei jo policininkai dų, kurioms ištaisyti reikėtų su Kanados imigracijos minisžydų nežudė, tik juos nuvežė naujo teismo. Šįkart neoficia teriu S. Marchiu. Žurnalistas
geležinkelio stotin, į ten lau liai buvo priminta, kad Kana David Vienneau, “Staro” biuro
kiančius vokiečių vagonus. dos aukščiausiasis teismas ne vadovas Otavoje, teigia, kad
Esą jie nežinojo, kur tie Veng nori jau trečią kartą svarsty Kanados vyriausybė galbūt ne
rijos žydai bus vežami. Pusme ti tą pačią apeliaciją išteisin turės lėšų tolimesnei kovai
tį trukusi I. Fintos byla baigė to I. Fintos naujos bylos klau su Kanadoje gyvenančiais ka- Poetas KĘSTUTIS GENYS Kauno demonstracijoje, protestuojančioje
(Nukelta į 2-rą psl.)
prieš Čečėnijos pavergimą
Nuotr. St. Sajausko
si jo išteisinimu. Tokį spren simu.
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Galios 1993 m. sutartis
Kaip skelbia “Lietuvos ry
tas”, sausio 18 d. Lietuvos am
basadorius Rusijos federacijo
je R. Kozyrovičius gavo dvi no
tas iš Rusijos užsienio reika
lų ministerijos. Vienoje prane
šama, kad nuo įteikimo datos
įsigalioja 1993 m. lapkričio
18 d. pasirašyta Lietuvos ir
Rusijos sutartis dėl prekybi
nių ir ekonominių santykių, įt
virtinanti abišalį didžiausio
palankumo režimą prekyboje.
Antroje pareiškiama, kad “Ru
sija sutinka su Lietuvos vy
riausybės pasiūlymu taikyti
esamą karinių ir pavojingų
krovinių vežimo per Lietuvos
respubliką tvarką”, kuri buvo
nustatyta taip pat 1993 m. IX. 18
susitarime dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Vokietijos
ir karinių krovinių pervežimo
per Lietuvą.
Lietuvos užsienio reikalų
ministeris P. Gylys tai pava
dino labai rimtu įvykiu Lietu
vos santykiuose su Rusija, teig
damas, jog “laimėjo abi pusės”
bei, kad nustatytoji tvarka yra
priimtina. Ši tvarka galios iki
1995 m. pabaigos su galimybe
pratęsti. Jo manymu esminiai
skirtumai tarp 1994 m. spalio
m. vyriausybės priimtų taisyk
lių ir nuo šiol galiojančių yra
“tiktai techniniai”, tačiau spa
lio mėn. priimtosios “galbūt
yra detalesnės”. Jis taipgi pa
reiškė, kad nors karinis perve
žimas kelia rūpestį Lietuvos
gyventojams, pagrindinė sau
gumo garantija yra geri santy
kiai tarp Lietuvos ir Rusijos.

URM delegacija Briuselyje
Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos delegacija išvyko
į Briuselį sausio 18 d. vienos
dienos deryboms dėl sutarties
su Europos sąjunga, rašo ELTA.
Pasiūlytam sutarties projektui
Lietuvos delegatai buvo paruo
šę savo pasiūlymus bei pasta
bas. Sekančią dieną atstovai
dalyvavo IV-ame “Europos sta
bilumo pakto Baltijos regioni
nio apskritojo stalo” posėdy
je, kuriame buvo svarstomos
bendradarbiavimo bei kaimy
nystės ryšių pagerinimo gali
mybės.
Priimta rezoliucija dėl saugumo
ELTA skelbia, kad sausio 18
d. Lietuvos seimas priėmė re
zoliuciją “Dėl Lietuvos saugu
mo ir paramos Čečėnijai”, siū
lančią vyriausybei dar sykį
kreiptis į tarptautines žmo
gaus teises ginančias organi
zacijas, kad jos prašytų Rusi
ją taikiomis priemonėmis iš
spręsti konfliktą Čečėnijoje.
Taip pat, siekiant garantuo
ti Lietuvos tarptautinį saugu
mą, vyriausybė raginama su
stiprinti bendradarbiavimą su
Šiaurės Atlanto bei Vakarų
Europos sąjungų karinį pasi
rengimą bei paremti visuome
nines organizacijas, teikian
čias humanitarinę pagalbą
nukentėjusiems nuo karo Če
čėnijoje

SKAT ketvirtos metinės
Sausio 17 d. buvo paminėtos
ketvirtosios Savanoriškosios
krašto
apsaugos
tarnybos
(SKAT) metinės nuo SKAT įsta
tymo priėmimo, praneša ELTA.
Savanorių Lietuvoje dabar yra
apie 12,000. Jų užduotis yra
vykdyti teritorinę krašto gyny
bą, civilinėms tarnyboms pa
dėti ekologinių bei stichinių
nelaimių atvejais ir saugoti
svarbius valstybės bei ūkio tur
tus. Minėjimas prasidėjo iškil
minga savanorių rikiuote Ne
priklausomybės aikštėje Vil
niuje ir tarnybos vėliavos pa
kėlimu. SKAT karius sveikino
prez. Algirdas Brazauskas, sei
mo nariai, krašto apsaugos
ministeris Linas Linkevičius
bei kariuomenės vadas Jonas
Andriškevičius. Buvo įteikia
mi vardiniai ginklai ir aukš
tesni kariniai laipsniai.

Pasaulio banko viceprezidentas
Lietuvoje
Kaip rašo ELTA, sausio 17
d. Lietuvoje lankėsi Pasaulio
banko (PB) viceprezidentas
Wilfred Thalwitz. Pasitarimuo
se dalyvavo PB atstovas Balti
jos kraštams Lars Jeurling bei
PB atstovė Lietuvai Rūta Jaco
by. Prez. Algirdas Brazauskas
jiems papasakojo apie Lietu
vos ekonominę būklę, pabrėž
damas, kad bendras vidinis
produktas praeitais metais pa
didėjo 3%, ir, nors infliacija
dar aukšta (45%), bet jau pra
deda mažėti. Eksportas į NVS
kraštus sudaro apie 30%, ir yra
svarbi rinka, nors pramonė
vis labiau orientuojasi į Va
karus. Atstovai pareiškė nuo
monę, kad kreditai energeti
kos sistemai išlaikyti nėra
efektingai naudojami ir pata
rė, kad žemės ūkiui nereikia
skirti pašalpų, nes tik laisvos
kainos ir konkurencija gali at
nešti naudos.
Lankėsi ET parlamento
pirmininkas
Lietuvoje sausio 12-13 d.d.
lankėsi Europos tarybos par
lamentinės visumos pirminin
kas Miquel Angel Marinez, pra
neša ELTA ir “Lietuvos rytas”.
Darbo vizito tikslas buvo “ap
svarstyti Lietuvos prisijungi
mo prie ET konvencijų proce
są ir būsimą organizacijos iš
plėtimą bei tolesnės raidos
perspektyvas”. Jo nuomone,
Lietuvai dabar svarbiausia pa
sirašyti penkis dokumentus žmogaus teisių sutartį bei pro
tokolus, socialinės bei vieti
nės valdžios chartas, sutartis
dėl tautinių mažumų teisių ir
gynimo bei kankinimų uždrau
dimo dokumentus. M. A. Mari
nez patarė Lietuvos politikams
glaudžiau
bendradarbiauti,
kuriant bendrą Europos saugu
mo sistemą ir rinkos ekonomi
ką. Jis taip pat pranešė, kad
ET politikos komitetas nutarė
nebesvarstyti Rusijos pateik
tos medžiagos, kuria remiantis
būtų sprendžiama, ar priimti
(Nukelta į 5-tą psl.)
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mirus, jos vyrą dr. JUOZĄ ir šeimą nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
LIETUVIU KULTŪROS NAMAI Punske - išorė baigta, bet vidus tuščias, nėra jokių įrengimų. Darbai sustojo
dėl lėšų stokos

Seinijos lietuvių rūpesčiai

Q RELIGINIAME GYWIME
Už Čečėniją Lietuvos vysku
pijose buvo meldžiamasi 1994 m.
gruodžio 18 d. Kauno arkikated
roje bazilikoje Mišias aukojo
kardinolas V.
Sladkevičius,
vysk. V. Michelevičius ir kiti
kunigai. Gausiai susirinkusiems
tikintiesiems kardinolas pasa
kė, kad čečėnų tautą su lietu
viais sieja bendra kančia, Sibi
ro tremtis. Be to, čečėnai visa
da suprato ir užjautė už nepri
klausomybę kovojančią Lietuvą.
Broliškos kančios malda suvie
nysianti tautas tarpusavyje,
taipgi ir su Dievu. Kardinolas
prašė visus melstis už čečėnų
tautą, kuriai gresia sunaikini
mo pavojus.

Šiuolaikinio religinio meno
paroda “Jėzus” buvo atidaryta
1994 m. gruodžio 22 d. Kauno ku
nigų seminarijoje. Rodyta apie
30 tapybos, tekstilės, grafikos
ir skulptūras darbų. Dalyvavo
dvylika menininkų, įsijungusių
į Tarptautinio krikščionių inte
lektualų sąjūdžio Lietuvos gru
pę. Seminarijos prof. kun. A.
Kajackas tarp kitko pabrėžė,
kad ši paroda laikytina kaip re
liginio meno muziejaus, atidary
to 1934 m., tęsinys. Seminarijos
vicerektorius kun. A. Jagėlavičius pažymėjo, kad tema “Jėzus”
įprasmina Advento laikotarpį.
Parodos atidarymo metu giedojo
Kauno jėzuitų gimnazijos vaikų
choro grupė, vad. V. Tamulynienės.
Lietuvos “Caritas” federacija
susilaukė naujos vokiečių do
vanos - spaustuvės, kurios įren
giniai į Kauną atgabenti 1994 m.
gruodžio 12 d., prieš tai busima
jam spaustuvės darbuotojui pra
leidus Vechtoje šešias savaites
ir susipažinus su įrenginių ypa
tybėmis. Spaustuvė nupirkta už
lėšas, surinktas Vechtos “Cari
tas” organizacijos ir Maltos pa
galbos tarnybas. Viskas kainavo
300.000 DM, kuriuos suaukojo
Oldenburgo srities katalikai.
Šioje spaustuvėje bus galima
spausdinti aukštos kokybės lei
dinius. “Caritas” direktorius
P. Schneider pažadėjo trejus
metus spaustuvę remti medžia
gomis ir patarimais. Pažymėti
na, kad iš viso per ketverius
metus vokiečiai į Lietuvą yra
pasiuntę 73 pagalbos karavanus.
Kaišiadorių vyskupijos “Ca
ritas” organizacijos konferen
cija įvyko 1994 m. gruodžio 12 d.
Kristaus Atsimainymo katedro
je dalyvius pasveikino vysk. J.
Matulaitis, raginęs teikti pagal
bą artimui nelaukiant atlygini
mo. Trejų metų veiklą apibū
dino vyskupijos “Caritas” rei
kalų vedėja M. Bagdonienė: pa-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė
1551 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A5
(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal
susitarimą

Telefonas 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais

gelbėta 475 daugiavaikėms šei
moms, daugiau kaip 900 invali
dų; teikta parama našlaičiams,
vargšams bei kaliniams. Įsteig
ti ar dar steigiami senelių na
mai Kruonyje, Aukštadvaryje,
Želvoje, Birštone, Gelvonyse;
veikia Vievyje nepagydomų li
gonių slaugos namai. Išklausy
tas ir generalinės sekretorės
sės. A. Pajarskaitės pranešimas.
Dalyviai grupėmis aptarė rūpi
mus klausimus. Konferencijoje
dalyvavo federacijos vicepir
mininkas kun. R. Grigas. Per
rinkta vedėja, sudaryta valdy
ba. Konferencijos darbui vado
vavo vysk. J. Matulaitis. Ji vy
ko Kat. Bendrijai grąžintame
pastate, kuriame įsikūrė Šei
mos ir Kateketikos centrai, įreng
ta koplyčia, salė, biblioteka.
Telšių vyskupijos “Caritas”
konferencija, vadovaujama Tel
šių katedros klebono kun. J. Šiu
rio, įvyko 1994.XII.13 Telšių kul
tūros rūmuose. Katedroje Mi
šias aukojo vysk. Ant. Vaičius,
mons. J. P. Gelgaudas ir kun. B.
Talaišis. Vyskupijos “Caritas”
vedėja I. Želvienė padarė prane
šimą, iš kurio paaiškėjo trejų
metų veikla. Vyskupijoje veikia
14 “Caritas” bibliotekų, 8 sene
lių namai, vienas - našlaičių,
penkiose vietovėse įsteigtos lab
daros valgyklos; nemažą darbą
atliko 10 šeimos centrų; veiklai
sutelkta 1200 asmenų 65-iose
vyskupijos parapijose. Perrink
ta vedėja, sudaryta įvairioms
sritims valdyba. “Žemaičių ai
do ” redaktorė J. Lekavičienė
pažadėjo visuomenę informuoti
apie vyskupijos “Caritas” veiklą.
J. Lukšos-Daumanto gimnazi
joje, Garliavoje, 1994 m. gruo
džio 15 d. įkurdintas katalikiš
kojo ugdymo centras. Įrengtą ti
kybos kabinetą pašventino Vil
kaviškio vyskupas Juozas Žemai
tis, MIC. Gausiems svečiams ap
žiūrėjus partizanų vado Juozo
Lukšos-Daumanto
(1921-1951)
atminimui įkirtą muziejų, sa
lėje vyko konferencija “Tikėji
mas mūsų dienomis”, kuriai va
dovavo gimnazijos kapelionas
Švč. Trejybės parapijos vika
ras kun. A. Žukauskas. Vysk. J.
Žemaitis pasidžiaugė tokiu cent
ru, pareikšdamas nuomonę, kad
po Kovo 11-tosios vaikai tampa
geresni, teisingesni, nuoširdes
ni. Tai sudarytų sąlygų auklėti
vaikus rezultatas. Tačiau visuo
menę dar kankina Dievo įsaky
mų nepaisymas ir dėl to kylan
čios negerovės. Ganytojas išreiš
kė susirūpinimą, kad kai kurio
se mokyklose tikyba dėstoma tik
žemesniuose skyriuose. Puikia
gyvenimo mokykla vyskupas pa
vadino skautų ir ateitininkų or
ganizacijas. Šio katalikiškojo
ugdymo centro paskirtis - ne
vien mokiniams. Čia bus rengia
mos paskaitos visuomenei, vyks
susitikimai, pokalbiai, disku
sijos. Šią pirmąją konferenci
ją giesmėmis bei dainomis pra
turtino Kauno jėzuitų gimnazi
jos kvartetas ir J. Naujalio mu
zikos gimnazijos choras, vado
vaujamas V. Čepliausko.
(Žinios iž leidinio “Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje”)

REMKIME,KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai
veiklai įvairiose srityse.
Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).
Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W.;
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAŠ

Kol kovosime - gyvuosime
Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovų suvažiavimas, Lietuvos-Lenkijos sutartis, silpna
Lietuvos diplomatija, trūksta lietuvių kunigų, o lenkų kunigų veiklumas nemažėja, Seinuose
nebėra lietuvio kunigo, visur skverbiasi lenkų įtaka, skatinanti ir lietuvių budrumą
1994 m. gruodžio mėnesį
Punske įvyko Lenkijos lietu
vių bendruomenės suvažiavi
mas. Rūpėjo aptarti mūsų tau
tinės mažumos padėtį Lenki
joje. Ypač svarbu sustyguoti
nuomones po to, kai jau Lie
tuva ir Lenkija yra pasirašiu
sios gerų kaimyninių santykių
ir draugiško bendradarbiavi
mo sutartį.
Suvažiavimą pradėjo LLB
tarybos pirm. dr. Bronius Ma
kauskas. Pasveikinęs Lietuvos
respublikos konsulą Seinuo
se Vidmantą Povilionį su žmo
na ir kitus svečius bei daly
vius, dr. Makauskas atkreipė
ypatingą dėmesį į tris sutar
ties straipsnius:
13 str. teigia, kad susitarian
čios šalys įsipareigoja laiky
tis tautinių mažumų teisių;
14 str. mažumoms pripažįsta
teisę laisvai vartoti savo gim
tąją kalbą;
16 str. įsipareigojama lai
kytis tarptautinio įstatymo,
draudžiančio keisti tautinių
mažumų jų gyvenamoje vieto
vėje sudėties santykį.
Be to, sutartimi numatoma
abiejose valstybėse globoti
istorines vietas ir paminklus,
priklausančius tautinės mažumos'kultūrai.
Padiktuota sutartis
Paminėtina, kad įžangoje
leidžiama
istoriją
vertinti
skirtingai. Kas čia yra — dos
nybė Lietuvai ar gal grei
čiau Lenkijos atsipalaidavi
mas nuo įsipareigojimų Lie
tuvai? Lengviau bus suprasti,
jei žinosime, kad sutartyje
su Vokietija Lenkija primyg
tinai reikalavo istoriją vertin
ti taip, kad ji būtų priimtina
abiem šalim. Atrodo maža
smulkmena atskleidžia, kad
ši sutartis, kaip ir kitados
Liublino unija, Lietuvai buvo
Lenkijos diktuojama. Tik jeigu
XVI š. Lietuvai sunku buvo su
rasti jai palankesnę išeitį,
tai šį kartą lėmė ne tiek objek
tyvios sąlygos, kiek lietuvių
neišprususi, o lenkų iš patir
ties atėjusi diplomatija.

Dar daugiau nerimo kelia
nujaučiama praktika, jau ro
danti, kaip Lenkija, remda
masi sutartimi, moka skverb
tis su savo interesais į Lietu
vą per ten esančius savo tau
tiečius, tuo tarpu Lietuva žiū
ri į mus kaip į kiekybiškai ne
žymią bendruomenę, net ne-

mėgindama pasverti, kad nuo
šimčiais sudarome didesnį
skaičių Lietuvai, negu Lietu
vos lenkai Lenkijai. Ir vėl
klausimas: nemoka ar nenori
Lietuvos politikai lošti šia
korta?
„_
...
Musų misija

Didžiausia mūsų pačių su
vokiama misija yra mėgini
mas, nepaisant visko, išsilai
kyti ir neištirpti plačiajame
lenkų
gaivale. Argumentų
mąstantys žmonės mato viso
kių.
1. Gyvename savo etninėse
žemėse, esame organinė Lie
tuvos valstybės ir tautos tą
sa, turinti teises ir į tautiš
kumą su visais savo atributais,
ir į valstybę. Šiuo požiūriu tu
rime pranašumą prieš Lietu
vos lenkus, kurie ten yra dirb
tinai suformuoti. Jeigu žmogus
nutausta ir apsisprendžia sa
vo likimą sieti su kitu etnosu,
tebūnie jo valia, bet tai dar
neįgalina jo iš tautos pasi
traukti su valstybei priklau
sančia teritorija.
2. Kalbą, kultūrą ir tautybę
gavome kartu su gyvybe. Ne sa
vo valia esame lietuviai. To
kia buvo Aukščiausiojo Pro
gramuotojo ifl^ja, ‘kurią leis
tina puoselėfi/ bet nevalia
jos naikinti ar savanaudiškai
iškraipyti.
3. Lenkijos lietuviai sudaro
savo žemėse kad ir mažą, bet
glaudžią visuomenę. Tai įgali
na lengviau atsispirti aplin
kos spaudimui.
4. Jeigu Lietuva išmoks loš
ti mūsų korta, mes dar galime
suvaidinti reikšmingą vaidme
nį valstybės istorijoje. Lie
tuva visais amžiais daugiau
sia sunkumų susilaukdavo iš
Lenkijos. Čia pagyvenę žmo
Kur kas daugiau problemų
nės kur kas geriau išmano len
yra
Seinų valsčiuje ir parapi
kų psichologinius vingrumus
ir lengviau gali juos išnau joje. Lenkų valdininkai lyg ir
doti, padėti Lietuvai atsi perša mintį, kad lietuvybė ga
spirti ir pagaliau suklostyti linti išsitekti pačiame Puns
pakenčiamus, jei ne visai ge ke, Seinus, girdi, reikia pa
likti lenkams. Tai bene svar
rus tarpusavio santykius.
biausioji priežastis, dėl ku
rios Seinų mieste neatsiradę
Punsko rūpesčiai
sklypo lietuviškai mokyklai.
Punsko valsčiuje ir parapi Dėl to jos statyba perkelta į
joje lietuvių padėtis yra pa Vidugirių kaimą (čia ji irgi
lyginti pakenčiama. Bene ryš reikalinga). Ta proga suma
kiausios yra dvi problemos.
žinta.
1. Būtina kaip nors baigti
Nesiseka surasti vietos nė
čia įpusėtus Lietuvių kultū
vyskupo
ir poeto Antano Bara
ros namų statybos darbus (pa
statas stovi, išorėje aptinkuo nausko paminklui. Klebonas
tos sienos, skardos stogas, siunčia pas vyskupą į Elką, o
vyskupas - pas vaivadijos kon
langai, laukujės durys).
servatorių į Suvalkus, kuris
sakosi nenorįs kištis į tikybi
nę sritį. Ir taip šituose labirin
tuose interesantai pasiklysta.
kad karo nusikaltėlių teisimas O to ir siekiama.
Seinų bazilikoje nebeliko
Kanadoje už kitur padarytus
lietuvio
kunigo. Mokantį lietu
nusikaltimus nepažeidžia žmo
gaus teisių ir laisvės prin vių kalbą kun. Parakevičių iš
cipų. Tačiau didžioji teisėjų kėlė į Gibus klebonu. Į Seinus
dalis pareiškė, kad I. Fintą kun. Parakevičius dar atvažidaugiau nebūtų teisiamas dėl nėja, tačiau Seinų parapijoje
federacinio teisėjo padarytų Žagariu šventovėje jau nėra
kam lietuviškai Mišių atnašau
klaidų.
ti, todėl grynai lietuviškoje
v
Kanada karo nusikaltėlių pa aplinkoje pamaldos vyksta len
ieškoms nuo 1987 m. yra išlei kų kalba. Ir vėl dvasiškių poli
dusi apie 30 miįijonų dolerių. tikieriai save pateisina - esą
Esą dabar dažniau bus stengia čia niekas nekaltas. O kai su
masi atimti Kanados pilietybę degus čia medinei buvo stato
iš karinių nusikaltėlių ir juos ma mūrinė šventovė, kunigai
deportuoti. Dėl šios priežas žmones guodė, kad būsią vi
ties Kanados teisingumo mi siems aplinkiniams paranku
nisteris A. Rock vis dažniau melstis savo kaime, aišku, lie
tokiais nusikaltimais įtaria tuviškai. Kad šitaip siekiama
mų asmenų ateities sprendi išstumti lietuvius iš Seinų ba
mą palieka Kanados imigraci zilikos, to įžvalgūs lenkų kuni
jos ministeriui S. Marchiui. gai jau neaiškino.
Esą Kanados žydai dabar taip
Parapijose
gi daugiau pritaria piliety
Amžina
problema yra lietu
bės atėmimui iš karinių nusi
viška
vaikų
katekizacija Seinų
kaltėlių bei jų ištrėmimui iš
ir Smalėnų parapijose. Vis
Kanados. V. Kst.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ro nusikaltėlias. Imigracijos
ministeris Sergio Marchi skun
dėsi Irvingui Abeliai, kad
karinių nusikaltėlių paieškos
Kanadoje yra sudėtingas ir
daug kainuojantis darbas. Vy
riausybei dabar problemą su
daro biudžetiniai deficitai
ir jų atnešta skola.
Pasak D. Vienneau, Irving
Abella imigracijos ministeriui S. Marchiui į jo skundą
atsakęs klausimu: “Negi nori
te, kad kongreso nariams pasa
kyčiau - karo nusikaltėlių ne
bausime, nes mums tai būtų
per brangu?” Dienraščio “The
Toronto Star” atstovas Otavoje
D. Vienneau taipgi supažin
dina skaitytojus su Kanados
teisingumo ministerio Allano
Rocko prieš kelias dienas tar
tais žodžiais. Esą jis teigęs, kad
Kanados aukščiausiasis teis
mas kriminalinius įstatymus
padaręs neveiksmingais. Aukš
čiausiasis teismas pripažino,

2. Jau kelintą kartą Lenki
jos pasieniečiai perša Puns
kui davo dalinį. Jis būtų mums
nelyginant etninė ekologinė
nelaimė. Čia suvažiuotų gink
luoti svetimos kultūros jau
ni vyrai, kuriems pasitaiko
ir išgerti. Susivežtų žmonas
ir vaikus. Prireiktų vietos
mokyklose. Reikėtų gal net
naujų Mišių šventovėje. Pra
sidėtų merginų medžioklė.
Sparčiai pasikeistų nusisto
vėjęs etninis santykis. Jo
pasekmes net sunku ir numa
tyti.
Vyskupija buvo mėginusi
galvoti apie trečią kunigą —
lenką vikarą Punsko švento
vėje, nes klebonas, turėdamas
25% lenkų tautybės tikinčių
jų esą nepajėgia visų aptar
nauti. Mums atrodo, kad len
kų kunigų, net ir esant reika
lui, galima pasiskolinti iš bet
kurios kaimyninės parapijos,
kai tuo tarpu lietuvių dvasi
ninkų ryškiai juntamas sty
gius. Štai ir prieš Kalėdas or
ganizuojamų rekolekcijų metu
sunku buvo išpažinties pri
eiti lietuviškai, nes klau
syklos buvo aptarnaujamos
lenkų kunigų.
Nepritariamą ir dar vienos
naujos šventovės statybai, ku
rią vyskupija linkusi planuo
ti Eglinėje (arti sienos su Lie
tuva kuriamos Budzisko-Kalvarijos perėjos). Tai būtų pa
kartota ta pati Vidugirių šven
tovės problema, kuri oficialiai
buvo statoma kaip Punsko pa
rapijos filija. O pastačius vi
su smarkumu buvo užsimota
ją perorganizuoti į atskirą
parapiją. Mūsų poreikis yra
telktis, o ne skaldytis.
Seinai vien lenkams?

Bendraklasiai Jurgis ir Eleonora Skardžiai
Silvestras ir Sofija Slavickai
Eliziejus ir Ksavera Šlekiai

Antanas-Bronius Garkūnas
dr. Antanas ir Ada Josiūkai
Pranas ir Zita Sakalai

MYLIMAI SESERIAI

a.a. JADVYGAI POŠKIENEI
mirus,
skaudžią netekties valandą nuoširdžią užuojautą
reiškiame TEODORAI CIPKIENEI-GUSTIENEI
ir visai giminei E. J. Dalmantai
O. L. Čečkauskai

Montrealis

PADĖKA
AfA
EMILIUI BOGUSLAUSKUI
mirus, nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. J. Liaubai, OFM,
už maldas kapinėse ir laidotuvių namuose.

Padėka visoms ponioms už pyragus, karsto ne
šėjams ir p.p. Mačiams už paruoštus pietus. Nuošir
di padėka visiems, kurie man padėjo.
Pasilieku visiems dėkinga -

žmona Suzana

PADĖKA
Begalinė upė Dievo laiko Be pradžios, be galo, be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir Jo rankoj esam - aš ir tu.
(B. Brazdžionis)

MYLIMAM VYRUI

AfA
VYTAUTUI BALČIŪNUI
staiga iškeliavus iš šio pasaulio 1994 m. lapkričio 23 d., nuošir
džiai dėkoju abiejų parapijų klebonams už atnašautas Mišias
laidotuvių dieną ir visiems taip gausiai dalyvavusiems palydint
a.a. Vytautą į Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje. Dėkoju
V. Ramanauskui ir sol. L. Turūtaitei už gražų giedojimą Mišių
metu, ir karsto nešėjams.
Nuoširdžiai dėkoju atsisveikinimo žodžius tarusiems: R.
Jonaitienei, A. Augaitienei ir J. Andruliui. Ypatinga padėka Ka
nados lietuvių katalikų kultūros draugijai “Žiburiai”, klebonui
kun. J. Staškui už visokeriopą pagalbą sunkiomis mano gyve
nimo valandomis.
Dėkoju visiems už užprašytas Mišias, už gražias gėles, už
pareikštas užuojautas asmeniškai, raštu ir spaudoje, taip pat
už aukas “Tėviškės žiburiams”; J. Gurklienei už skanius pusry
čius, ponioms už pyragus.
Giliame liūdesyje likusi žmona Genovaitė

lietuvių kunigų nėra iš kur
parsišaukti, o lenkai labai pas
laugiai ir mums patarnauja.
Kad taip patarnautų mūsų gim
tąja kalba, problemos nebūtų.
Įdomi politika varoma Sma
lėnų parapijoje. Ten yra kun.
Antanas Degutis. Jam ir paves
ta laikyti lietuviams Mišias.
Bet klebonui labai rūpi įmesti
ir savo kelis skatikus pamoks
lo metu ar po Mišių skelbimus
pasakyti. O jis lietuvių kalbos
nemoka, todėl mandagiai atsi
prašo, vis pažada kada nors
išmokti, ir pratina žmones kai
lį versti.
Parapijiečiai jau ima pasi
gesti, kad ten, kur lietuviams
leista melstis jų kalba, švento
vėje būtų dviem kalbom iška
binti tvarkaraščiai, parapijų
istorija ir kita informacija.
Vis tai neįkandami galvosū
kiai lenkinimo politiką varan
tiems kunigams.
Punske atvykus vikarui iš
Lietuvos ir palankiam kle
bonui įsigalėjo praktika, kad
Elko vyskupo raštai yra ver
čiami į lietuvių kalbą. Jau tik
žingsnis tokį raštą paskaityti
gimtąja kalba ir Seinuose, Smalėnuose, Vidugiriuose, Žagariuose. Bet Seinuose, Žagariuose ir Smalėnuose žmonės dar
nėra girdėję, kad išversti raštai
būtų buvę skaitomi lietuviškai.

Kitos pastabos
Kai vyks administracinio su
skirstymo reforma ir bus atsteigiamos apskritys, Lietuvių
bendruomenė mato didelį rei
kalą įsteigti atskirą Seinų aps
kritį, kuri apimtų įvairiuose
valsčiuose pakrikusias lietu
vių gyvenamas žemes. Tada
būtų galima susitelkti ir kiek
drąsiau pasijusti savo namuose.
Kilo didelės diskusijos dėl
siūlomų naujų perėjų su Lie
tuva atidarymo lietuviškuose
kaimuose. Bet žmonės, net keis
ta, sąmoningai gynėsi, matyda
mi ir čia Trojos arklį. Visi no
rėtų glaudesnių ryšių su Lie
tuva, tačiau kiekvienoj perė
joj yra vis būrys kareivių, kurie
ir varys savo politiką, jei tik
čia atsikels. O esant gerai va
liai visai gali poreikius ten
kinti esamos Kalvarijos ir Laz
dijų perėjos, jeigu ten tvarką
įvestų.
Keliama buvo ir dar viena
problema, būtant, kad bent
Punsko civilinės metrikacijos
įstaigoje jaunavedžiai galėtų
civilinių jungtuvių metu prie
saiką atlikti gimtąja kalba.
Jeigu tokia praktika taikoma
šventovėje, gali būti taikoma
ir valstybinėje įstaigoje. Juo
labiau, kad Lietuvoje lenkai
tokią teisę visais laikais turi.
Kor.

Lietuviai Donelaičio žemėje
Lietuvos mėnraštis “Kultūros vo norų nugriauti tuos senus
barai” 1994 m. 11 nr. išspausdino pastatus ir statyti naujus iš
apskrito stalo svartybas “Ar išliks silikatinių plytų. Tada tas už
lietuvių Donelaičio žemėje? Daly mačias išsklaidėme. Kaip bus
vavo: Kr. Donelaičio dr-jos pirm, dabar? Mes sakome, kad mums
dr. NAPALYS KITKAUSKAS, laik Donelaičio memorialas yra
raščio “Donelaičio žemė” red. STE
toks pat vertingas kaip rusams
PONAS LUKOŠEVIČIUS, Mokslo
ir enciklopedijų leidyklos at A. Puškino ar vokiečiams Schilstovas bei M. Lietuvos tarybos na lerio arba Goethes memoria
rys dr. ALGIRDAS MATULEVI lai. Bet ar mūsų žodžių bus
ČIUS, seimo narys VYTAUTAS klausoma?
Donelaičio kūryba - tai Ma
PLEČKAITIS, seimo narys RO
MUALDAS OZOLAS, M. Lietuvos žojoje Lietuvoje gyvenusių
tarybos pirm. VYTAUTAS ŠI lietuvininkų mums paliktas
LAS. Čia pateikiame dalį pasisa testamentas. Jis mus moko,
kymų. RED.
kaip puoselėti lietuvybę at

KRISTIJONAS DONELAITIS (1714-1780)
Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. V. Jurkūno medžio raižinys

Vienijantis poeto žodis
Lietuvos poetas JUSTINAS MARCINKEVIČIUS, gavęs santarvės
premiją Vilniuje, kreipėsi į visus tautiečius, kviesdamas būti tikrais
broliais ir seserimis, gyvenančiais santarvėje. Štai jo kalba
Kai apaštalas Paulius savo
antrojoje apaštališkosios mi
sijos kelionėje pasiekė Atė
nus, nustebo tarp daugybės
aukurų, skirtų tikrai neregė
tai gausiam senovės graikų
dievų panteonui, aptikęs au
kurą, ant kurio buvo užrašas:
Nežinomam dievui. Žiūrint
mūsų
civilizacijos
akimis,
toks aukuras liudija nepapras
tą, neįsivaizduojamai aukš
tą senovės graikų demokra
tijos lygį. Jis tarsi sako: žmo
gau, jeigu tu šioje aukurų gau
sybėje nesuradai sau tinkamo,
ant kurio galėtum iš visos šir
dies sudėti savo auką, — eik
prie šito ir melskis mums (o
gal ir tau) dar nežinomam die
vui. Norėčiau retoriškai pa
klausti: kuri šiandieninės Lie
tuvos partija, frakcija, judė
jimas ar sekta pasakytų šitaip?
Lietuvoje dabar gausu viso
kiausių aukurų piktiems, go
diems ir todėl — netikriems
dievams. Karštai meldžiamasi
pinigui, aukojama ant neapy
kantos, šmeižto, melo, pavy
do, prievartos, smurto, pui
kybės ir tuštybės altorių, at
našaujamos
kraujo
aukos
sprogdinant, nušaunant, nuduriant, pasmaugiant ar kaip
kitaip sunaikinant kitą — į
save panašų, gal net kažkuo
pranašesnį. Visuomenė vis
dar tebėra gerokai supriešin
ta ir pavargusi nuo socialinės
ir politinės įtampos. Ypač tai
išryškėja rinkimų, referendu
mų, kitokių akcijų metu, kai
socialinio ir politinio egoiz
mo sukaustytos valdžios, val
dymo ir teisėtvarkos jėgos ne
įstengia susitarti, susivieny
ti, priimti svarbių Lietuvos
vidaus ir užsienio politikai
sprendimų. Tokiais atvejais —
o jų mūsų politinėje ir socia
linėje tikrovėje apstu — klau
sinėj! savęs: kurgi yra tas au
kuras, ant kurio šviestų žo
džiai: Nežinomam santarvės
dievui? Kodėl, jeigu toks au
kuras yra, nekyla virš jo bal
ti sutarimo ir santarvės dū
mai, kodėl prie jo nematyti
besibūriuojančių mūsų politi
kų, partijų lyderių, garbin
gų valdžios ir verslo vyrų?
Deja, nėra tokio aukuro Lie
tuvoje, ir todėl humanitari
nis valstybės principas yra
negyvas, jis neveikia nei vir
šūnėse, nei apačioje. Žmogus
nustoja jautęsis piliečiu, apa
tija ir abejingumas neleidžia
išsiskleisti jo kūrybiškumui,
jo buvimo džiaugsmui, paga
liau — jo patriotizmui. Jis ima
matyti tiktai priešus, jo hori
zontas susiaurėja, jis be klai
dų parašo tik vieną šūkį: “turė
ti daugiau!” Nesvarbu, kokiom
priemonėm, kokiais būdais,
tačiau “turėti”. Ne “būti”, o
“turėti”. Jaučiu tai kaip rū
dis, graužiančias ne tik žmo
gaus dieviškumą, bet ir jo žmo
giškumą. Todėl ir Santarvės
idėjoje matau daug gaivinan
čių. gyvybingų jėgų. Supran
tu ją ne kaip idilišką, mei
liai besišypsančią ramybę, o

kaip nuolatinį prieštaravimų
įveikimą susitarimo būdu, ži
nant, jog susitardamas tu ne
pažeminsi nei savęs, nei kito,
o kaip atpildo sulauksi bent
jau moralinio pasitenkinimo.
Santarvė kyla iš laisvės ir
meilės. Nesantarvės žmogus
ne-meilės ir ne-laisvės žmo
gus. Jis yra nepasitikėjimo
ir baimės žmogus. Tik laisvas
ir mylintis įstengia perženg
ti save, savo egoizmą — per
žengti, kad prieitų prie kito,
kad subendrintų savo buvimą
su kitu tautoje ir valstybėje.

Pykčio ir neapykantos žmogus
egzistenciškai vienišesnis nei
santarvės žmogus, nes neap
kęsdamas jis nieko negauna?
jis tik atstumia, ir todėl —
nepadidėja. Jis vis labiau tam
pa vienspalviu žmogumi. Lite
ratūrinių vakarų, susitikimų
metu tokie gerokai “suvienspalvėję” žmonės piktinda
miesi yra manęs klausę: san
tarvė — su kuo? Noriu pasaky
ti, kad santarvės idėjoje pa
grindinis klausimas yra “san
tarvė — dėl ko?”, o ne “san
tarvė — su kuo?” Liūdna, kad
net mūsų partijų santykiai
grindžiami principu “su kuo”,
o ne “dėl ko”. Štai kodėl aš
rėmiau ir remsiu santarvės
idėją. Kol kas ji — silpnas,
gležnas daigas, kurį reikia
saugoti, auginti ir įtvirtinti
tautos sąmonėje kaip jos lais
vės, sąmoningumo, brandumo
ir kūrybingumo garantą. Per
Santarvės fondą ši idėja įei
na į mūsų dabartį ir — viliuosi
— į ateitį. Todėl tikiu, kad ir
virš aukuro “Nežinomam die
vui” (t. y. Santarvės dievui)
pakils baltas tikėjimo, vilties
ir meilės dūmas. Perfrazuo
jant filosofą, galima tarti, kad
XXI-as amžius bus santarvės
amžius — arba jo išvis nebus.
Dirbkime ir gyvenkime taip,
kad XXI-as amžius vis dėlto
būtų.
“Diena” 1994. XII. 28.

“V. Šilas: Iš istorijos žinoma,
kad Karaliaučiaus kraštas nie
kada nebuvo Lietuvos valsty
bės dalis. Bet žinoma, kad Min
daugo valstybės laikais ši že
mė buvo Lietuvos globoje. Et
niškai ji visada buvo lietuvių
tautos areale. Todėl šiandien
mums taip rūpi šio krašto isto
rinis palikimas, čia gyvenan
čių lietuvių likimas, jų kultū
rinių ir kitų poreikių tenki
nimas.
Šiame krašte neišliko vietos
gyventojų - lietuvininkų. Lie
tuviai čia įsikūrė jau po Antro
jo pasaulinio karo. Čia ne jų
tėviškė, bet čia jų tautos že
mė. Šiems žmonėms leidžiamo
laikraščio pavadinimu “Donelaičio žemė” primenama, kie
no žemėje jie gyvena.
N. Kitkauskas: Gaila, kad da
bar visuomenės susidomėji
mas K. Donelaičio gimtine yra
sumažėjęs. Anksčiau muziejus
Tolminkiemyje
išsilaikyda
vo iš lankytojų lėšų, o dabar
reikia rūpintis, kaip jam iš
siversti.
Renkamos aukos.
Kaune kreiptasi į įmones, pa
prašyta paramos. Surinktas
lėšas miesto švietimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja Genutė
Kuckailienė nuveža muziejui,
kurio vadovybė gali pasitei
sinti Karaliaučiuje, kad pa
tys išsilaiko, nors lankytojų
ir sumažėjo.
Ne tik sunku muziejų išlai
kyti, bet kyla pavojų, jog gali
nutrūkti jo veikla. Norėta pri
vatizuoti buvusiąją kleboniją,
mūsų restauruotą 1986-1988
metais. Netgi siūlyta joje įreng
ti viešbutį. Prieš porą metų
buvusiojo Tolminkiemio dva
ro savininko sūnus Wolfgangas Rathe, gyvenantis Vokie
tijoje, parašė man laišką. Ka
dangi iš Pavolgio į Tolminkie
mio apylinkes atsikėlė kelias
dešimt vokiečių, jis siūlė mu
ziejų uždaryti, o jo vietoje pa
daryti liuteronų maldos na
mus. Dar jis rašė, kad šis ob
jektas mažai, matyt, nukentė
jo per karą, prašė patarimo,
į ką jam reikėtų kreiptis, kad
Tolminkiemyje būtu maldos
namai. Parašiau jam laišką,
kad bažnyčia per karą buvo iki
pamatų sugriauta, kad ji at
statyta Lietuvos rūpesčiu ir
lėšomis, kad šalia Tolminkie
mio - už kokių 8 kilometrų,
dabartiniame Kalinine, - yra
išlikusi bažnyčia su stogu ir
ja galima būtų naudotis. Dau
giau jo laiškų nebegavau...
Donelaičio memorialui pa
vojų kyla iš visų pusių. Prašė
me, kad Karaliaučiaus srities
administracija išnuomotų šį
objektą Lietuvai. Gavome at
sakymą, kad jie patys imsis
išsaugoti Donelaičio atmini
mą. Deja, tai tik pažadai, o ne
įsipareigojimai. Muziejui yra
skirta 5 ha žemės. Tolminkie
mis yra šalia. Miestelio gat
vių struktūra, net kai kurie
namai yra išlikę iš Donelai
čio epochos. Jau anksčiau bu

gimusioje Lietuvoje, taip pat
stengtis, kad ją išlaikytų ir
Karaliaučiaus krašte dabar
gyvenantys lietuviai. Donelai
čio vardas primena mūsų tei
sęs į šio krašto kultūrinį pa
likimą ir būtinumą juo rūpintis.
Yra pradėti Donelaičio gim
tinės Lazdynėliuose tvarky
mo darbai. 1992 m. ten pasta
tytas atminimo akmuo.
Džiaugiuosi, kad stiprėja
Donelaičio draugija, kad re
guliariai išleidžiamas laik
raštis “Donelaičio žemė”, re
daguojamas Stepono Lukoše
vičiaus. Norėtume, kad šis
leidinys taptų Karaliaučiaus
lietuvių bendruomenės laik
raščiu.
A. Matulevičius: Birželio
viduryje būdamas Olštine (buv.
Allensteine), prūsų bartų že
mėje prie Alnos (vokiškai Alle)
upės, mokslinėje konferenci
joje, skirtoje Karaliaučiaus
Albertinos universiteto įkū
rimo 450-mečiui, Varmijos
katalikų kapitulos pilies mu
ziejuje sutikau Sovietsko (Til
žės) muziejaus direktorių Ge
orgijų Ignatovą. Jo paklausiau:
kaip čia yra, kad mes XX a. pa
baigoje negalime buvusiame
Vydūno name įsteigti muzie
jaus. Sako: neturim lėšų, o Lie
tuvos valdžia ir visuomeninės
organizacijos
veikiančios
prieštaringai, jų parama esan
ti nedidelė.
V. Šilas: Dažnai Karaliau
čiaus srities lietuviai nusi
skundžia, kad Lietuva jiems
nepadeda. Tai netiesa. Pavyz
džiui, Švietimo ministerija
ir Tautos fondas išlaiko mo
kytojus lietuvių kalbos rate
lių vadovus. Krimstis reikė
tų, kad parama nepakankama
ir neracionaliai panaudoja
ma, kad Kultūros ministerijos
valdininkai vengia lankytis
pas Karaliaučiaus lietuvius.
Visuomenininkai tik savait
galiais gali nuvažiuoti į kokį
nors svarbesnį renginį.
Mažosios Lietuvos taryba,
kurios vadovas esu, rūpinasi
išsaugoti Vydūno namą, ke
tina jame įrengti muziejų, pa
statyti paminklą Herkui Man
tui, išlaikyti Kristijono Done
laičio memorialinį kompleksą,
įsteigti prūsų muziejų Pabėčiuose.
S. Lukoševičius: Ir paminklą
Martynui Mažvydui reikia pa
statyti.
V.Šilas: Taip. O Pabėčiai
yra ta vieta, kur buvo išleis
tas III prūsų katekizmas. Čia
yra išlikęs, nors ir stipriai ap
griautas, vienintelis pasauly
je pastatas, susijęs su prūsų
raštijos istorija. Jis turėtų bū
ti išsaugotas. Būtent jame ir tu
rėtų įsikurti prūsų kalbos ir
istorijos muziejus.
Tačiau tuos mūsų planus
sunku įgyvendinti. Karaliau
čiaus krašte keičiasi valdinin
kai. Derėtis darosi vis sunkiau.
Juo labiau, kad dirbama be
visuomeninių ir valstybinių or
ganizacijų sutarimo. Buvo su-
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sitarta, kad Lietuva pastatys
tris butus už Vydūno namą.
Klaipėdos statybininkai tuos
butus pastatė, jau gegužės mė
nesį galėjo juos perduoti Ka
raliaučiui, bet, nenuvažiavus
ten Kultūros ministrui ar jo
pavaduotojui, galutinai susi
tarti dėl Vydūno muziejaus
įsteigimo nepavyko. Pastaty
ti Herkaus Manto paminklą
jau seniai siūloma, dar soviet
mečiu dėl to tartasi. Istorikas
Romas Batūra išaiškino Her
kaus Manto žuvimo vietą prie
Narkyčių. Susitarus su Černiachovsko (Įsruties) valdžia ir
jai talkinant, ten ir buvo
parengta vieta paminklui. Už
Lietuvos vyriausybės paskir
tus 15 tūkstančių rublių nu
pirktas akmuo. Visuomeninin
kų pastangomis paminklas bu
vo sukurtas ir pastatytas. O
jo atidengti nebuvo leista. Kul
tūros ministerija nesiėmė iš
spręsti paminklo įteisinimo
klausimo.
V. Matulevičius: Mažosios
Lietuvos Taryba veikia jau
penkerius metus. Ji kruopš
čiai parengė ekonominę, kul
tūrinę, švietimo, religijos prog
ramą šiam kraštui. Joje pri
minta, kokia lietuvių padėtis
čia buvo prieš šimtmetį ir dar
seniau, kokia ji yra dabar,
prognozuojama, kokia ji bus
ateityje. Tą programą išsiun
tėme visų lygių valdžios ins
titucijoms, bet ji beveik ne
realizuojama. Manyčiau, kad
Vyriausybėje turėtų būti nors
vienas darbuotojas - Karaliau
čiaus krašto lietuvių bendruo
menės kuratorius. Nėra valsty
binės politikos.
Karaliaučiaus krašte po ka
ro vietoj lietuvininkų ir vokie
čių, be slavų, apsigyveno ke
lios dešimtys tūkstančių lie
tuvių, tarp jų ir buvusiųjų trem
tinių, politkalinių, partizanų.
Jie negauna pensijų arba gau
na mažas, neretai ignoruojami
iki šių dienų. Lietuva jiems
tebėra tolimas pasaulis.
Imkime Įsrutį. Lietuvių čia
gyvena nemaža. Vieną kartą
per mėnesį arba rečiau iš Ka
raliaučiaus atvažiuoja lietu
vių kunigas Anupras Gauronskas. Kitomis dienomis jie tifiri
klausytis pamokslų lenkų kal
ba. Dabar ir tas nebesuspėja.
O tarp savęs jie kalbasi rusiš
kai. Tik vyresnės kartos žmo
nės, ypač tremtiniai ir polit
kaliniai, yra išlaikę lietuvių
kalbą.
V. Šilas: Palyginkime: Kara
liaučiaus krašte yra vienas
lietuvis kunigas Anupras Gauronskas, o kiek kunigų yra to
kiame pat Lietuvos bažnytinės
provincijos plote? Nepatikė
site -170.
(Bus daugiau)

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954

Vytauto Didžiojo šventovė Kaune su atstatyta senąja bokšto viršūne

Tėviškė svetimose rankose
Nesėkmingos pastangos Lietuvos piliečio, gyvenančio Kanadoje,
atgauti savo tėvo sodybą
JUOZAS KUČINSKAS,
Verstaminai

Kęstutis Asevičius drauge su
tėveliais, broliu ir seseria bu
vo priversti palikti sodybą 1944
m. vasarą, kai bolševikų pul
kai, vydami vokiečius, jau ant
rą kartą okupavo Lietuvą. Ką
pajuto palikdami sodybą, o
paskui Tėvynę, žino tik jie pa
tys. Tėvelis juk buvo savano
ris, Lietuvos kariuomenės at
sargos majoras, be to, pasitu
rintis ūkininkas. Taigi bolše
vikams nepakenčiamas.

Kęstutį, jo tėvelius ir sese
rį priglaudė Kanada. Ten jis
daug metų dirbo, išėjo į pen
siją. Tik 1990 m. ėmė ieškoti
dokumentų į Lietuvą sugrįžti.
Po metų pasisekė gauti vizą,
sugrįžo, atgavo Lietuvos pilie
tybę. Iš didelės sodybos rado
jis čia mūrinį svirną, trečda
lį tvarto, rūsį, dar sode obe
lų ir ... naują kaimyną. Svirne
kolchozas laikė trąšas. Daug
darbo turėjo ir rūpesčių, kol
įsirengė jame gyventi, užden
gė naują stogą. Viduje pasi
darė miela ir jauku.
Teismas pripažino 23 ha bu
vusios žemės. Tik pripažino,
o apie sugrąžinimą tai dar iki
šiol nieko negirdėti. Iš rytų
pusės gavo kaimyną Stasį Grubį ir jo žmoną Adą. Pasistatė
jie namus Asevičių sode. Ką gi,
jau taip išėjo.
Ir štai, Grubiai, užuot ma
loniai sutikę šeimininką, pa
sišiaušė. Grubis, būdamas vai
ruotojas, užstatė sunkvežimį
ant pervažos, ant pėsčiųjų ta
ko, kad Kęstutis negalėtų įva
žiuoti į savo kiemą. Eina žmo
nės spjaudydami, kad užtver
tas šaligatvis, reikia išsukti
į gatvę. Ir taip per visą praė
jusią vasarą. Negana to, apy
linkės viršaitis Vaclovas Šu
kys, užuot sugėdijęs kaimyną,
patarė tvorą užsitverti. Gru
bis taip ir padarė: sukalė kuo
lus, ištempė vielą ir dar mede
lių pasodino. Žinoma, jam pri
klauso savo kiemą turėti, bet

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas
Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų
iki didelių talpintuvų
taip pat
.
automobiliai ir asmeniniai daiktai

^^POLIMEX FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2
Prašome skambinti (41 6) 537-8648
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko
Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas
Kauno jėzuitą gimnazijos 70 metą (1924-1994) sukakties iškilmėje Eichstaett’o mokyklos Vokietijoje atstovai įtei
kia dovaną gimnazijos direktoriui Kaune
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šitą “Berlyno sieną” atitvėrė
aiškiai ne pusiau, o visai ne
toli Kęstučio svirno. Kaip no
rėjo, taip ir atsitverė. Čia Lie
tuva. Kalbėti apie kokį nors
teisėtumą čia nėra prasmės.
Kęstutis turės praeiti kryžiaus
kelius, kol sau nors kiemelį
atgaus.
O juk ir, užverstą šulinį su
rado, suremontavo, ir skaidrus
vandenėlis vėl, lyg veidrodis,
blizga, rodos, nieko nebuvo
atsitikę. Viršaitis pritarė Grubiams galbūt todėl, kad jie vi
si trys buvo komunistai, soli
darūs.
Kęstutis jau ketvirta vasara
nori atgauti savo kiemą pagal
esamas galimybes, bet vis ne
sėkmingai. Tik pastatus pasku
tiniu metu pripažino. Stumdo
iš vienos įstaigos į kitą. Gal
kyšio nori? Bet už savo gimto
jo kiemelio dalį duoti jį kaž
kaip širdis neleidžia. Jau ket
virtas ruduo, kai Kęstutis iš
skrenda į Kanadą (į Torontą),
o reikalai dar nesutvarkyti.
Kiek daug žmonių šiandien
negali sugrįžti iš Sibiro, o ir iš
Vakarų! Leiskit į Tėvynę! Ne
kaltinsime jų už tai, kad išliko
gyvi. Nei kam pasiskųsti, nei
pasiguosti. Komunistai sulin
do į valdžią ir tyčiojasi iš pa
čių brangiausių Lietuvos žmo
nių. O kiek dar norėtų iš Sibi
ro sugrįžti! Skaudu, kad aš ga
liu juos tik žodžiu paguosti,
o ir to mano žodžio pasaulio
platybėse jie neišgirs.

Lazdijų rajono laikraštyje
pasirodė žinutė. “Dzūkų ži
nios” rašė: Grubį apkūlė Kęs
tučio brolio sūnus. O brolis
Vytautas gyvena Australijoj,
tik dukrą turi, o apie sūnų jau
net nesvajoja, nes senas. Žmo
nės prunkštė po tokio “praneši
mo”, o redakcija nepaneigė.
Čia taip suprantama garbė.
Išleido Kęstutis Lietuvoj
savo tėvelio atsiminimų kny
gą “Praeitin atsigręžus”. Jo
tėvelis Stasys Asevičius šio
je knygoje išryškėja kaip di
dis Lietuvos patriotas. Asevičiai - tai garbingi žmonės.
Verstaminuose tai žino visi.
Man čia atvykus, žmonės pagar
biai rodė — čia štai Asevičių so
dyba, čia kadaise gyveno Lie
tuvos majoras.
1994 m. lapkričio pabaigoje
Kęstutis vėl išskrido į Kana
dą. Toronte jo laukia artimie
ji. Kiekvieną kartą atsisvei
kindamas pajuntu suplėšytą
gyvenimą: čia Lietuva tėvy
nė, tenai penkiasdešimt metų
pragyventa. O vis vilioja gim
tinė. Prakeikė žmonės komu
nizmą, kad suplėšė ne vieną
tautą, išblaškė žmones po pa
saulį. Tik kaulus savo artimų
jų retas gali parsivežti į Tė
vynę ir įgyvendinti didžiausią
jų svajonę prieš mirtį.
Buvo tremtinių, kurie į mai
šelį įsipildavo gimtosios že
mės saujelę. Gal ir Kęstučiui
tiek leistų...
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MUZIEJUS MARIJAMPOLĖJE
Pirmąsias veiklos metines
paminėjo A. Vilutienės 1993 m.
lapkričio 21 d. Marijampolėje
įsteigtas “Tauro” apygardos
partizanų ir tremties muziejus.
Šios sukakties proga buvo su
rengta konferencija “Komuniz
mo nusikaltimai Lietuvoje” ir
parodėlė apie KGB kankintą bei
kalintą kun. Juozą Zdebskį, gi
musį 1929 m. Naujienų kaime,
Marijampolės valsčiuje, dirbu
sį vikaru Prienų parapijoje. Is
torikė N. Gaškaitė kalbėjo apie
KGB veiklos metodus, priversti
nį žmonių verbavimą agentais.
Tautžudystės tyrimų centro at
stovas J. Starkauskas minėjimo
dalyviams priminė Lietuvon at
siųstos Vetrovo divizijos veik
lą. Alytiškis B. Ulevičius minė
jimo dalyvius supažindino su
“Tauro” apygardos partizanų
kovomis, jų ir vadų likimu. Kraš
totyros muziejaus vadovas J.
Vasmanas pranešė, kad “Tauro”
apygardos partizanų ir trem
ties muziejus iki pirmųjų me
tinių minėjimo susilaukė 4.870
lankytojų, o su minėjimo daly
viais peržengė 5.000. Tuo penkiatūkstantuoju lankytoju jis
paskelbė partizaną Praną Ne
dzinską. Atminimui jam įteikta
pora knygų.
“LIETUVOS RYTO” SUKAKTIS
Daugiausia skaitytojų turin
tis dienraštis “Lietuvos rytas”
išsamiu savo apžvalgininko Ed
mundo Ganusausko pranešimu
1994 m. gruodžio 30 d. laidoje
paminėjo penkerių metų sukak
tį. Šis “LR” numeris 112.921 egz.
tiražu buvo išspausdintas užda
rosios akcinės “Lietuvos ryto”
bendrovės nuosavoje spaustu
vėje, darbą pradėjusioje 1994
m. gruodžio 5 d. E. Ganusaus
ko pranešime “Penkeri ‘Lietu
vos ryto’ metai: veidai ir min
tys” rašoma: “Pirmasis ‘Lietu
vos ryto’ numeris buvo spaus
dinamas iš anksto — paskutinė
mis 1989-ųjų dienomis. Mato
miausioje pirmojo puslapio vie
toje, be redakcijos žurnalistų
žodžio ‘Ir kitokį, ir tie patys’,
galėjai perskaityti ir tokias ei
lutes: ‘Dabar, kai atiduodame į
spaustuvę Naujametinį laikraš
čio numerį, nežinome, kada jis
atkeliaus į Jūsų namus. Spaus
tuvė ir ryšininkai nenusiteikę
derinti savo darbo ir mūsų bei
Jūsų norų. Taigi, jei gausite šį
numerį dieną anksčiau ar kele
tu dienų vėliau, nei stebėkitės,
nei pykite. ‘Lietuvos ryto’ is
torija prasideda 1990 m. sausio
1 dieną. Tad sveiki, sulaukę
Naujųjų metų!’ Beveik visi pir
mojo numerio autoriai ir šian
dien — ‘Lietuvos ryto’ bendra
darbiai: Daiva Rinkevičiūtė,
Sigita Urbonavičiūtė, Laima
Žemulienė, Ainis Gurevičius,
Vidas Rachlevičius. Putojant
atsisveikinimo šampanui, re
daktorius arba šefas, kaip pa
sakodamos anuos įspūdžius sa
ko kolegės, iš kampų ir spintų
ilgai traukė visokią atributiką
— vėliavas su kutais, medalius,
atminimo taures ir dalijo vi
siems, kas norėjo ...”

niai buvo žengti jau 1988 m.
pavasarį
Sauliaus
Pečiulio
straipsniu “Akla praeities no
stalgija”. Pasak pranešimo au
toriaus E. Ganusausko, po šio
istorinio rašinio į “Komjauni
mo tiesos” puslapius atėjo tik
rieji vardai — partizanai tapo
partizanais, deportacijas imta
vadinti deportacijomis. 1989 m.
vasarą “Komjaunimo tiesa”, jau
anksčiau nusikabinusi ordiną ir
nustojusi vienyti visų šalių pro
letarus, viešai pradėjo siekti
savarankiškumo. Esą sovietme
tyje jos tiražas buvo 560.000 eg
zempliorių. Metinį pelną suda
rė pusantro milijono rublių, ku
rių net 93,8% iškeliaudavo į so
vietinės kompartijos centro ko
mitetą Maskvoje. “Komjaunimo
tiesos” skaitytojai buvo papra
šyti referendumo būdu pasiūly
ti naują laikraščio pavadinimą.
Jo norėjo ir skaitytojai. Rima
Razmislevičiūtė 1989 m. liepos
26 d. laidoje rašė: “Idėjos keis
ti laikraščio pavadinimą mes,
redakcijos darbuotojai, nega
lime priskirti tik sau. Jau se
nokai skaitytojai atakuoja laiš
kais: į kokią tiesą pretenduo
jate — mažą ar didelę, kuo kom
jaunuolių tiesa skiriasi nuo tie
sos apskritai? .. .” Iš skaity
tojų 1989 m. buvo gauta net
14.000 laiškų. Nemaža jų dalis
pritarė pavadinimui “Mes!” Ta
čiau red. Gedvydui Vainauskui
tas pavadinimas atrodė per
siauras. Mat buvo siekiama rim
to laikraščio visai Lietuvai. Lai
dojamą “Komjaunimo tiesą” bu
vo nutarta pavadinti “Lietuvos
rytu”, susietu su leidėjų jau
nyste ir Lietuvos atgimimu.

JA Valstybės
Gremėzdiškas Floridos Ame
rikos lietuvių klubo St. Petersburge pavadinimas visuotinia
me narių susirinkime 1994 m.
lapkričio 5 d. buvo pakeistas
trumpesniu ir sklandesnių. Jis
dabar vadinsis Amerikos lietu
vių klubu. Įstatai jau verčia
mi į anglų kalbą. Pakeitimai
bus patvirtinti ir su naujais
įstatais įregistruoti Floridos
valstijos įstaigose.

“Lietuvos ryto” redakcijos darbuotojai Vilniuje 1994 m. gruodžio 29 d.

Hamilton, Ontario
PIRMOS ŠVENTOS KOMUNIJOS
IR SUTVIRTINIMO SAKRAMEN
TO pamokos prasideda vasario
mėn. 4 d. Hamiltono Vyskupo M.
Valančiaus mokyklos padėjėja
Ievutė Godelytė su Julijos ir Vir
ginijos Enskaitytės pagalba mo
kys Pirmos Komunijos pamokas,
o mokyklos vedėja Onutė Stane
vičiūtė mokys Sutvirtinimo sak
ramento pamokas. Pamokos vyks
šeštadieniais, Švento Juozapo mo
kyklos patalpose nuo 11.45 v.r.
iki 12.30 v.p.p. Kviečiame visus
ir visas Aušros Vartų parapijos
nares ir narius norinčius priim
ti šiuos sakramentus užsiregist
ruoti pas mokyklos vedėją Onutę
Stanevičiūtę ne vėliau kaip va
sario 4 d. Telefono numeris
905 627-0624.

NAUJO LAIKRAŠČIO KELIAS
Daugiausia skaitytojų turintį
“GYVATARAS” dalyvavo Los
“Lietuvos ryto” dienraštį lei Angeles Lietuvių dienose, 1994 m.
džia uždaroji akcinė bendro spalio 1-2 d.d. “Spindulio” šokė
vė “Lietuvos rytas”. Jos direk jai ir vietos lietuviai labai gra
torius yra Vidmantas Strimai žiai priėmė gyvatariečius. Muzi
tis, atsakingasis sekretorius kai grojo Kazys Deksnys, Edis
— Jonas Litvinavičius, jo pava Kairys ir Martynas Tarvydas. Gyduotojai — Juozas Benecijus vatariečiai dėkoja Los Angeles
Ignatavičius, Nina Mykolaitie jaunimui už pabendravimą ir nau
nė, Algis Šepuraitis ir Donata jas draugystes. Ypatinga padėka
Tuliševska. “Lietuvos ryto” vyr. “Spindulio” vadovei Danguolei
redaktorius yra Gedvydas Vai Varnienei.
Trys “Gyvataro” šokių grupės
nauskas, jo pirmasis pavaduo
tojas — Algimantas Budrys, kiti pasirodė gruodžio 11 d. po pamal
pavaduotojai — Vidas Rachlevi dų. Norim padėkoti hamiltoniečius, Rimvydas Valatka, Henri čiams už paramą nųlsų jaunimui
ir smagiai praleistą popietę.'
kas Savickas, Eugenijus Buki
Pradedam MfOštis 45 metų ■su
nas, Zeferinas Jonutis. Iš E.
kaktuviniam vakarui. Bus koncer
Ganusausko penkmečio sukak tas, šilta vakarienė ir šokiai. Da
čiai skirto pranešimo sužino ta - 1995 m. gegužės 13 d. Kviečiam
me, kad uždaroji akcinė “Lie visus veteranus šokti. Registruo
tuvos ryto” bendrovė yra sta tis skambinant Vidai Benušienei
biliai ir pelningai dirbanti 523-6679, Anelei Murauskaitei
Lietuvos įmonė, kurioje dirba 389-8593, Rūtai Kamaitytei 529daugiau kaip pusė tūkstančio 5747. G. Breichmanienė ir I. Jožmonių. Skaitytojų prenumera kubynienė - mokytojos. Norintys
tos padengia tik tuščią dien prisidėti prie “Gyvataro” sukak
raščio “Lietuvos rytas” popie ties ruošimo prašomi skambinti
rių. Jo tona kainuoja apie pu Kaziui Deksniui tel. 332-6006 ar
sę tūkstančio dolerių. “Lietu ba Elytei Tarvydienei 395-3676.
“Gyvataras” pasirodys Vasario 16
vos ryto” 64 puslapių tiražui
atspausdinti reikia 25 tonų po minėjime vasario 12 d. Jaunimo
pieriaus. Didžiąją dalį išlaidų centre.
Ruošiam “Kaukių balių” vasario
padengia reklaminiai skelbi
mai, pakeitę sovietmečiu įpras 18 d., šeštadienį, Jaunimo cent
re. Kaukės bus premijuotos. Va
tą finansinę valdžios paramą.
karas - su programa. Šokiams gros
Leidėjai ir redaktoriai dabar
V. Pavilionis, šeimininkė p. Deksturi politiniu požiūriu lais
nienė. Didelis ačiū “Talkai” už
vas rankas. “Lietuvos rytas”,
piniginę paramą. E.T.
anksti
pasirinkęs
naują
kelią,
NAUJŲ ŽINGSNIŲ PRADŽIA
HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
Taip savo dienas užbaigė ilgus jau yra labiausiai priartėjęs
SININKŲ KLUBO tradicinis pometus Maskvai tarnavusi “Kom prie laisvos Vakarų spaudos.
V. Kst. būvis-koncertas įvykęs 1995 m.
jaunimo tiesa”. Pirmieji žings
sausio 7 d. Jaunimo centro salė
je, praėjo su dideliu pasisekimu.
Svečiai užpildė labai gražiai iš
puoštą salę. Programą atliko Ha
miltono pensininkų choras, vado-

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
i
(Esu “Union Gas”
/įj\
atstovas)

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmodl»niols-p»nkladlenlate
Seitacfisnloio

93ITI - 8plTI
9am - 4pm

Garantuojame greitą, pigą ir patikimą

SIUNTINIU, AUTOMOBILIU ir US DOLERIU

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Neužmirškime spaudos

Iškeliaujantiems į amžinybę ky
la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp
Persiuntimas laivu:
įvairių fondų, lietuviškų institu
1 kubinė pėda
$6,95 plius $10 pristatymas
cijų bei organizacijų yra jau 45
arba
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai”
- plačios apimties savaitraštis.
1 kg
$1.15 plius $10 pristatymas
Rašydami savo testamentus, neuž
Persiuntimas lėktuvu:
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
1 kg
$3.49 plius $10 pristatymas
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui,
jie reikalingi vis didesnės para
Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje.
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
Siuntiniai nemultuojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai
buriams” bus prasminga parama
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius Iš Jūsų namu.
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185
Siuntinių svorio neribojame.
Stavebank Rd., Mississauga, Ont.,
Kelių siuntinių iki 50kg bendru svoriu
LEIDĖJAI
___________ pristatymas tuo pačiu adresu - $ 10. _________ L5C 1T3, Canada.

MUSŲ KAINOS:

vaujamas A. Matulicz. Dainos
skambėjo be priekaišto. Vakaro
pranešėja L. Stungevičienė nuo
taikingai pasveikino susirinku
sius svečius ir paskaitė keletą
humoristinių eilėraščių.
K. Keparutis tvarkė scenos įgar
sinimą ir pats įsijungė į progra
mą, padainuodamas “pijoko dai
ną”. Visus maloniai nustebino
dalyvavusi McMaster radijo sto
ties direktorė. Ji padėkojo lie
tuviams už gausią paramą ir bend
radarbiavimą, įteikė specialų
žymenį lietuvių radijos valandė
lės vedėjai L. Stungevičienei už
jos 17 metų įnašą ir įdėtą darbą.
Klubo pirm. A. Mikalauskas,
vadovavęs loterijai, padėkojo
rengėjams ir svečiams, ypač choro
vadovei A. Matulicz už gražią
programą, salės puošėjoms E.
Bajoraitienei ir R. Pakalniškie
nei, pobūvio šeimininkėms ir jų
pagalbininkėms, D. Vaitiekūnie
nei už pyragų suorganizavimą
vaišių stalui ir mieloms ponioms,
kurios sutiko juos iškepti; dėko
jo visiems už paaukotus laimikius
loterijai. Didžiausia padėka Ha
miltono visuomenei, kuri gausiai
dalyvavo ir prisidėjo prie šio va
karo pasisekimo. M.B.

HAMILTONO APYLINKĖS LIE
TUVIAMS Vasario 16-tos minėji
mas rengiamas vasario 12 d., 4 vai.,
Jaunimo centro salėje. Programą
atliks vietinės m®£.ų .pajėgos. ,Paskaitą skaitys svečias iš Lenkijos
dr. Bronius Makauskas, taipgi pa
kviestas kalbėti Anapilyje vasa
rio 19 d. Lietuvos nepriklausomy
bės iškilmių minėjime. K.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI REM
TI Hamiltone dvigubo būrelio va
dovas St.J. Dalius surinko iš nariųrėmėjų įnašus už 1994-95 mokslo

Nuotr. Vlado Ščiavinsko
metus. Sumokėjo už visus metus
$12 - E. Lesevičienė, kun. J. Liauba, OFM; $15-dr. A. Gailius, B. Gra
jauskas, I. Jakimavičiūtė; $20 - B.
Grinius, A. Liaukus, A. Lukas, T.
Mureika, B. Pakalniškis, R. Rožanskas, F. Venckevičienė, P. Zabarauskas. $25 - A. Garkūnas, J. Jasimienė, P. Kanopa, Jonas Kažemėkas, Juozas Kažemėkas, J. Kriš
tolaitis, G. Melnykas, A. Pilipavi
čius, A. Prunskus, E. Sakavičienė, SLA 72 kuopa Hamiltone, VI.
Stabingis, I. Varnas, dr. B. Vidu
giris, P. Vizbaras, P. Žulys; $30 P. Baronaitis, R. Rimkevičienė;
$50 - J. Andrukaitis, J. Astas, St.
Kačinskas, dr. V. Kvedaras, S. Rakštienė, P. Sakalas; $100 - E. Lengnikas; $150 - E. Kronienė, St. Da
lius; $2.500 - Leonas Klimaitis.
Vienkartine auka, neįstodami į
būrelį, prisidėjo Juozas Bajoraitis
$10 ir Pranė Dalienė $150.
Būrelio narių eiles negailestin
gai sumažino mirtis, nusinešdama
5 ilgų metų pastovius rėmėjus. Du
rėmėjai pasitraukė iš būrelio. Tuo
būdu buvęs trigubas būrelis su
mažėjo iki dvigubo ir dabar jį su
daro 41 narys.
Surinkti pinigai iš narių rėmėjų
ir aukotojų - iš viso $4.049 - sau
sio 3 d. įnešti į sąskaitą “Talkoje”
ir sausio mėn. 15 d. per KLB kraš
to valdybą persiųsti Vasario 16
gimnazijai Vokietijoje. Per krašto
valdybą pinigai sunčiami pirmą
kartą norint gauti kvitus, tinkamus
pajamų mokesčiams (Income Tax).
Nuo būrelio įsteigimo per 31 me
tus surinkta ir išsiųsta Vasario
16 gimnazijai Vokietijoje parem
ti $43.106.
Nuoširdžiai dėkoju visiems bū
relio nariams ir pavieniams au
kotojams, kurie nepailsdami pa
stoviai remia mūsų Vasario 16
gimnaziją.
Būrelio vadovas Stasys J. Dalius

Pranešimas
“Talkos” valdyba nutarė paskirti universitetuose besimokan
tiems lietuviams studentams tris stipendijas po $1,000 kiek
vienam. Sąlygos stipendijai gauti: a) tėvai turi būti "Talkos”
kredito kooperatyvo nariai; b) dalyvauja lietuvių jaunimo
organizacijose ar kitoje lietuviškoje veikloje; c) gauna iš
universiteto gerus mokslo pažymius.
Prašymus įteikti iki 1995 m. vasario 20 d. “Talkos” kre
dito kooperatyvo valdybai kartu su universiteto paskutinio
semestro pažymiais. Stipendijų čekiai bus įteikti per sukak
tuvinį “Talkos” narių susirinkimą 1995 m. vasario 25 d.

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -
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A y

A

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. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

U

persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams N*-

LIETUVIAI PASAULYJE

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.25%
santaupas...................... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.
........................................... 2.25%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 7.00%
180 dienų indėlius ........ 7.50%
1 m. term.indėlius ......... 8.00%
2 m. term.indėlius ......... 8.25%
3 m. term.indėlius ......... 8.50%
4 m. term.indėlius ...........8.75%
5 m. term.indėlius ........... 9.00%
RRSPirRRIF
(Variable) ..........................3.25%
1 m.ind.............................. 8.00%
2 m.ind.............................. 8.25%
3 m.ind............. ............... 8.50%
4 m.ind............................. 8.75%
5 m.ind............................... 9.00%

IMAME UŽ:
PASKOLAS
Asmenines nuo........... 13.50%
nekiln. turto 1 m............ 10.00%

Nemokami čekių ir sąskaitų
apmokėjimai. Nemokama
narių gyvybės drauda
pagal santaupų dydį
iki $2.000 ir asmeninių
paskolų drauda iki
$25.000. Be to, narių
santaupos apdraustos
TALKOS atsargos kapitalu
per 2 mH. dot. ir Kanados
valdžios iki $60,000
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Amerikos lietuvių klube Flo
ridos St. Petersburge 1994 m.
gruodžio 16 d. buvo susipažin
ta su neseniai išleista knyga
“Kazimieras Palčiauskas 194144 m. Kaune”. Ją paruošė Anta
nas Dundzila. Išleido Akademi
nio skautų sąjūdžio Vydūno fon
das. Joje atmetami svetimųjų
kaltinimai K. Palčiauskui, eko
nomistui ir skautų veikėjui, ku
riam 1941-42 m. teko būti Kauno
burmistru. Tada vokiečiai suor
ganizavo žydų getą Vilijampolė
je. Sovietų KGB ir JAV teisingu
mo departamento specialiųjų
pajieškų institucija OSI jį ap
šaukė į žydų tautžudystę įsivė
lusiu nacių talkininku. Iš tik
rųjų K. Palčiauskas, pastebėjęs
nacių vykdomą žydų tautžudys
tę, po vienerių metų pasitrau
kė iš Kauno burmistro pareigų,
neįsivėlęs į vokiečių vykdytas
žydų žudynes. OSI institucija
teisme siekė K. Palčiausko iš
trėmimo iš JAV, bet bylą pralai
mėjo JAV aukščiausiame teis
me. Tada nekaltai apkaltintas
K. Palčiauskas jau buvo ištik
tas paralyžiaus ir šia pergale
negalėjo pasidžiaugti.

Vokietija
Miuncheno lietuvius šią va
sarą aplankė svečiai iš Kauno
— Šv. Pranciškaus Ksavero jė
zuitų šventovės choras, vado
vaujamas muz. A. Mišeikio. Šį
chorą sudaro mokytojai, gydy
tojai, inžinieriai bei kiti pro
fesionalai, chorui skiriantys
savo laisvalaikius. Mišių me
tu kauniečių choras giedojo St.
Michael šventovėje, o po Mišių
koncertas buvo surengtas salė
je. Miuncheno lietuvių parapi
jos komitetas džiaugėsi A. Va
nagaičio “Laisvės varpu” ir at
liktomis lietuvių liaudies dai
nomis.

Britanija
Paankstintą Kūčių vakarienę
1994 m. gruodžio 17 d. Londono
lietuviams surengė Lietuvių
namų akcinė bendrovė ir DB
lietuvių sąjunga. Į Kūčias su
sirinko ne tik šių dviejų insti
tucijų, bet ir Britanijos lietu
vių jaunimo sąjungos vadovai,
kiti Britanijos lietuvių vei
kėjai bei Londone tada buvę
svečiai iš Lietuvos. Juos visus
Kalėdų proga pasveikino DBLS
centro valdybos pirm. J. Al
kis ir LN bendrovės pirm. V.
O’Brien. Kūčių stalus palai
mino Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun.
dr. J. Sakevičius, MIC. Šventiš
koje nuotaikoje buvo pasikal-

beta, išklausytas ką tik iš Lie
tuvos grįžusio pramonininko
Jurgio Oniūno pasidalijimas
įspūdžiais. Mat Lietuvoje jau
veikia jo pastangomis įsteig
tos dvi pramonės įmonės, kurių
gaminiai atkeliauja Britanijon.
J. Oniūnas nusiskundė, kad už
sieniečiui nelengva tokius pro
jektus įgyvendinti Lietuvoje
dėl nepalankių įstatymų ir iš
sovietmečio išsilaikiusios biu
rokratijos.

Liepojos lietuvius aplankė
Klaipėdoje gyvenantys žemai
čiai. Lietuvių kultūros draugi
jai Liepojoje jie padovanojo
atvežtą Lietuvos vėliavą, suren
gė “Žemaičių alkieriaus” kon
certą. Liepojos lietuviai jau
yra atgavę prieš II D. karą tu
rėtus namus. Juose dabar pla
nuojama įrengti salę turinti
lietuvių centrą, įkurdinti Lie
tuvos konsulatą. Daugpilyje Lie
tuvos konsulatas jau atidary
tas, jam panaudojus pastatą,
kurį prieškario laikotarpyje
nuomojo Lietuva. 1938 m. Latvi
joje veikė vienuolika lietuviš
kų pradinių mokyklų, kurias
lankė beveik tūkstantis vaikų.
Dabar pradinės lietuvių klasės
yra tik Rygoje ir Liepojoje. Sek
madieninės lietuviškos mokyk
lėlės veikia Jūrmaloje, Jelga
voje ir Daugpilyje.

Gudija
Devynmetė Pelesos lietuvių
mokykla naujuosius mokslo me
tus pradėjo su dvidešimt pen
kiais mokiniais, jon įsijungus
keturiems pirmaklasiams. Ne
žymiai padidėjo ir mokytojų
skaičius. Su pradinių klasių
mokiniais dabar jau dirba šiau
lietė A. Latovinienė, darbų mo
ko iš Druskininkų atvykęs G.
Brazauskas, gudų kalbą dėsto
pelesietė V. Tevel.
Sekmadieninė lietuvių mokyk
la šiais mokslo metais yra ati
daryta Minske. Gudijos LB val
dybos pirm. Virginijos Tarnauskaitės pranešimu spaudai, sek
madieninę lietuvių mokyklą
Minske lanko šešiolika vaikų
ir šeši suaugusieji. Lietuvių
kalbą ir literatūrą dėsto kau
nietė Birutė Malanienė, isto
riją ir geografiją — Vilniaus
universitetą baigusi Birutė Bernotavičienė. Mokyklos lankyto
jus su Lietuvos kultūra bei dai
le supažindina Gudijos dailės
akademiją baigusi LB pirm. V.
Tarnauskaitė ir Kauno taikomo
sios dailės technikumo absol
ventė Milda Rakickienė. Sek
madieninę Minsko lietuvių mo
kyklą lietuviško raidyno vado
vėlių bei knygų siuntomis re
mia Lietuvos švietimo ir moks
lo ministerija, ypač jos tauti
nių mažumų departamentas, tu
rintis joms skirtos medžiagos
Lietuvoje.

OFFORD

REALTY LTD.
Member Broker, 38 Hurontario St.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar
tik del mlormaciĮOs apie
namus, v.isarnamius H
ūkius, žemes Wasagos. ■

Staynerio ir Collingwoodo apylinkėse kreipki
tęs i

Angelę
Šalvaitytę, B.A..
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pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar
(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje

KAIRYS BALTIC EXPEDITING,

inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą.
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
* Skambinkite dėl mūsų
kubinių dėžių

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Galime siuntinius paimti iš
jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite
dėl kainoraščių.
************
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ................................
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai.................
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai.........
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ...................
Fort Erie Danguolė ir Don French.......................................

514-366-8259
905-632-4558
905-822-1827
519-773-8007
905-871-1799

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI,
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6
Tel. 905-643-3334
FAX 905-643-8980

k i e tuvių veiki a Pran cuzij oj e

Nekurkime naujų bangų ir kartų

Nauja vadovybė, senos problemos. Visus lietuvius jungia Prancūzijos lietuvių bendruomenė

Kanados lietuvių bendruomenėje yra pakankamai erdvės visiems dirbkime visi drauge

A. K. VAIČIŪNAS

Raimondas
Kašubauskas,
Vilniuje pergyvenęs 1991 m.
sausio 13 d. tragediją, ra
šė: “Jie prie bokšto krito už
tautos laisvę... Tas nekal
tas kraujas mus lydite sulydė,
tapome tokie vieningi, kokie
dar nebuvome nuo Atgimimo
pradžios”.
Tie žodžiai tiko ir mums,
Kanados lietuviams, 1991 ir
1992 metais. Visi stengėmės,
kaip galėdami, padėti Lietuvai
išsilaikyti nepriklausoma. Ne
buvo kreipiama daug dėmesio
dėl atskaitomybės stokos ar
tinkamumo, ypač viešosios at
skaitomybės atveju. Visi tikė
jome, kad lietuviai, tiek daug
iškentėję, savo tėvynėje taip
sunkiai atsiplėšę nuo okupan
to, bus sąžiningi, tiesūs ir
pasišventę, gal net ir daugiau,
negu už Lietuvos ribų gyve
nantieji tautiečiai.
Pamažu pradėjome nusivil
ti. Pradėjome pastebėti, kad
tėvynėje žmonės pasisavino
per daug okupanto įskiepytų
blogųjų savybių. O jos ne tik
nemažėja, bet ir vis plečiasi.
Taurus lietuvis, juo toliau,
juo labiau vargsta, o suktybė
mis ir smurtu sukrautu turtu
džiaugiasi naujai išdaiginti
milijonieriai. Žvilgterėjus į
šių turtuolių praeitį ar dabar
tį, beveik visur kyšo nomen
klatūrinis bruožas.
O ir Kanadoje kažkodėl atsi
rado partinė veikla, kuri nė
ra visus vienijanti. Be to, kai
kurių Kanados lietuvių sava
naudiškas elgesys Lietuvoje
pakenkė geram mūsų vardui.
Kanadoje lietuviai gali di
džiuotis, kad Lietuvos vergi
jos metais, nepriklausomybės
atstatymo ar nelaimių atve
jais uoliai dirbo, aukojosi
ir aukojo Lietuvos labui. Ko
nepajėgėme padaryti vieni,
jungėmės į didesnius viene
tus, šliejomės vieni prie kitų,
bet dirbome vieningai ir
sklandžiai. Kanados lietuviai,
nors ir 20 kartų mažiau gau
sūs už JAV lietuvius, daug kur
vyravo ir galėjo būti pavyz
džiu kitoms bendruomenėms.

Šiandien
jau
pradedam
graudentis bendruomeniniuo 
se sambūriuose, kad yra skal
doma bendruomenė, kad net
tokiame dideliame lietuvybės
centre kaip Torontas nepajė-

Jei galvojate pirkti
ar parduoti namą,
jūs būtinai turite su
žinoti “21 svarbų
patarimą”, nes tai
jums sutaupytų tūks
tančius dolerių. No
rėdami išvengti tolimesnių klai
dų, prašome kreiptis dėl nemoka
mos "21 patarimo programos” pas
namų pardavimo patarėją ir agentą

RAIMUNDĄ PACEVIČIŲ.
Dėl informacijos skambinti tel. 416 7624200 Toronte, 905 896-3333 Mississaugoje, 905 524-3899 Hamiltone.

giame surasti pakankamai
kandidatų į apylinkės tarybą,
kad pasigendama jaunosios
kartos visuomeninėje ir bend
ruomeninėje veikloje, kad pri
trūkome savanoriškos darbo
jėgos.

Tai tik dalinė tiesa. Vyres
nioji karta, kuri paliko Lietu
vą karo bangoms praūžiant per
Lietuvą, yra dar pajėgi ir veik
li. Palyginti ji yra daug akty
vesnė ir visuomeninėje veiklo
je, negu to paties amžiaus bro
liai ir sesės Lietuvoje. Jauno
ji karta nė kiek neatsilieka
nuo senosios. Tačiau visas
darbas vyksta ne kartomis, ne
amžiaus apsiribojimais, ne
bangomis, ne geografinės kil
mės grupėmis, bet santarvės,
pasiaukojimo, Dievo ir Tėvy
nės meilės dvasia.
Atitraukime tik iš visuome
ninės veiklos bet kurią gru
pę: gimusius Kanadoje arba
tuos, kurie atvyko ne su pir
ma ar antra banga, žemaičius
ar dzūkus, profesionalus ar
savamokslius, tom ar kitom
parapijom priklausančius tau
tiečius — tai neteksime kul
tūrinės veiklos, šalpos būre
lių, chorų, tautinių šokių gru
pių, mokyklų, parapijų, komi
tetų, organizacijų, klubų, ne
teksime ir Bendruomenės.
Nėra prarajos, nėra net
spragos tarp kartų. Visur ran
dama bendra kalba ir jei atsi
randa nesklandumai, tai tik iš
imtys, o ne taisyklė. Kas gali
nustatyti kartos amžių? 0 iki
20, 21 iki 40, 41 iki 60, 61 iki 80
ir t.t. Nejaugi nematome savęs
ir savo artimųjų šiandien dar
buojantis vienas šalia kitol Ar
30-metis netinka visuomeninė
je veikloje su 45 metų amžiaus
asmeniu, nors ir ne tos pat kar
tos? Ar jaunimo sekcijos as
muo, sulaukęs 35-rių metų, tu
ri būti tremiamas į senimo
sekciją? Ar planuojant visuo
meninę veiklą vyresniosios
kartos patirtis jau nėra tin
kama? Ir vyresnioji karta ga
li daug ko pasimokyti iš jau
nimo. O gal išmokome iš Lietu
vos politikų, kur asmuo, nega
lėdamas būti partijos pirmi
ninku, kuria savo partiją?
Tos vadinamosios spragos
ar skilimai dažnai yra tik
prisimerkusių asmenų ambi
cijos išraiška, kuriems kitų
asmenų nuomonė, jei kiek ki
tokia, negali būti priimtina.
Nejaugi ir mes imsime naudo
tis Lietuvoje naudojama tai
sykle: jai ne su manim, tai
prieš mane! Tai ryškiausiai
matėsi praleidus dieną Lietu
vos seime 1991, 1992 ir 1993
metais. Matėsi tai ir Anykš
čiuose įvykusiame PLB atsto
vų suvažiavime bei kitur.

Bendruomenė ir visa lietu
viška veikla bus daug sėk
mingesnė, jei nekursime nau
jų kartų, naujų bangų, neieš
kosime spragų, bet visi pridė
sime savo pagalbos ranką tal
kai, o darbuose vadovausimės
Vinco Kudirkos žodžiais: “Ir
šviesa, ir tiesa mūs’ žingsnius
telydi”.

Buvęs generalinis Kanados gubernatorius RAMON JOHN HNATYSHYN
ir Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas A.K. VAIČIŪNAS priėmi
me Otavoje, kur buvo įteikti žymenys Kanados etninės kultūros tarybos
nariams
Nuotr. Sgt. Bertrand Thibeault, Rideau Hall

Sustojo “American Baltic News”
EDVARDAS ŠULAITIS

1994 m. rudenį iš lietuvybės
Prancūzijos lietuvių bend
ruomenė žengia į naują savo puoselėtojų sąrašo išnyko a.a.
gyvavimo laikotarpį. Ilgame Edvardas Vaicekauskas, miręs
tis veikėjas Ričardas Bačkis, spalio 6 d. Nanterre mieste,
pasišventęs kovai už Lietuvos ir a.a. Baciuska (rugsėjo 20 d.
nepriklausomybę, 1994 m. gale Aix-en-Provence), su savo vyru
buvo paskirtas Lietuvos amba įsteigusi organizaciją Provensadoriumi Prancūzijai. Jis, ce-Lituanie.
be abejonės, ir toliau pasižy
1994 m. spalio 25-26 d.d. Pran
mės savo uolumu Lietuvai.
cūzijoje lankėsi Lietuvos pre
Jo vietą bendruomenės va zidentas Algirdas Brazauskas,
dovavimo gretose perėmė Per oficiliai pakviestas UNESCO
kūnas
Liutkus,
išrinktas organizacijos ir kalbėjęs UNES
krašto valdybos pirmininku. CO taryboje. Jis taip pat susiti
Prancūzijos lietuvių bendruo ko su Prancūzijos prezidentu,
menės pilnateisiai nariai še- ministeriu pirmininku bei se
šeriems metams išrenka kraš nato pirmininku. Paskutinia
to tarybą, kuriai šiuo metu me 1994 m. ketvirtyje taip pat
pirmininkauja Karolina Pa- lankėsi Lietuvos opozicijos va
liulienė. Taryba iš savo narių das Vytautas Landsbergis, Lie
išrenka valdybą. Pasitraukus tuvos Krašto apsaugos komi
dviems nariams - Ričardui teto pirmininkas V. Petkevi
Bačkiui perimant savo nau čius, Lietuvos laivyno vadas
jas pareigas ir Ugnei Karve R. Baltuška, Vilniaus univer
lytei, paskirtai nuolatine Lie siteto rektorius R. Pavilionis,
tuvos atstove UNESCO organi įvairios seimo, verslo ir kitų
zacijoje - į valdybą buvo ko sričių delegacijos.
optuoti Alina Blašienė, Ali
Kaip matyti iš žiniaraštyje
na Jacquet ir Michel Pagnier- pateiktų žinių, Prancūzijos LB
Jokubauskis, pastarasis sekre jungia visus lietuvių kilmės
toriaus pareigoms. Du valdy bei lietuviams prijaučiančius
bos vicepirmininkai yra Jean- prancūzus ir lietuvius, gyve
Christophe Mončys ir Mūza
nančius Prancūzijoje. Lietuvai
Rubackytė.
išsikovojus nepriklausomybę,
Bendruomenės narių susi bendruomenės darbuotojų už
rinkimai Paryžiuje vyksta kas
sibrėžtas uždavinys yra ir to
mėnesį mokyklos Francs-Bourliau puoselėti lietuvybę šia
geois patalpose. Tais sekma me krašte, kur šių veikėjų dė
dieniais po Mišių, kurias at ka atsirado tūkstančiai Lie
našauja prel. J. Petrošius, ruo tuvą palaikančių asmenų bei
šiami bendri pietūs ir infor grupių. Šiuo metu skaičiuo
macinis susirinkimas. Valdy jama net 50 mainus bei para
ba į susirinkimus kviečia vi mą teikiančių organizacijų,
sus narius ir jų svečius. Atei kurių tik dalis žiniaraštyje
tyje bus rengiamas organizaci išspausdinta, pavyzdžiui: Brejų atstovų suvažiavimas aptar tagne-Lituanie,
ekonominių
ti Prancūzijos ir Lietuvos įvai ir kultūrinių mainų organizaci
rių grupuočių ir projektų su ja; Amities baltes au Maroque,
derinimą ir ryšių plėtojimą.
norinti ryšius užmegzti tarp
Valdyba leidžia įdomų ži Lietuvos ir Šiaurės Afrikos
niaraštį prancūzų ir lietuvių prancūziškai kalbančių tautų
kalbomis, kuriame būna ne (tuo tarpu tik Marokas ir Tutik veiklos apžvalga, bet ir nizija); Detresse sans Fronįvairūs gimimų, sutuoktuvių tiere - Horizon 2000, vaikų
ir mirties pranešimai, valdy šalpos draugija; Lietuva bran
bos narių charakteristika bei gi - humanitarinės pagalbos
programa. Taip pat vykdomi
veiklos tvarkaraštis.

apie Lietuvą, nes laikraščio
leidėjas ir redaktorius buvo
Su 1994 m. gruodžio mėne lietuviai. Atsimenu, kiek jie
sio numeriu sustojo beveik 4 pastangų įdėjo rinkdami laik
metus gyvavęs “American Bal raščiui medžiagą. Iš daugelio
tic News” laikraštis, leistas prašydavo talkos, nors ne vi
Kalamazoo, Mičigane, JAV. sada jos susilaukdavo. Tai
Šis anglų kalba spausdinamas nuostabios kantrybės žmonės,
ir Baltijos tautų gyvenimą at kurie verti mūsų visų pagar
spindėjęs laikraštis buvo įdo bos.
mus tuo, kad jį leido ir reda
Kai buvo pradėtas leisti šis
gavo lietuviai — Darius (Jo
seph) ir Giedrė Ambrozaičiai. laikraštis, teko kalbėti su jo
Jie su negausiu talkininkų bū leidėju J. D. Ambrozaičiu ir
riu palyginti ilgą laiką nešė paklausti, kodėl jis ėmėsi šio
šio laikraščio finansinę ir didelio darbo. “Noriu ir aš ati
duoti savo duoklę Lietuvai” —
redakcinę naštą.
buvo jo atsakymas. Jis ir jo
Šis laikraštis buvo pradė žmona Giedrė atidavė didžiu
tas leisti 1991 m. gegužės mė lę duoklę: tūkstančius valan
nesį. Gana reguliariai, kiek dų darbo ir daug lėšų, kad šis
vieną mėnesį, jis pasiekdavo leidinys galėtų pasirodyti ir
skaitytojus. Taigi per tą lai ilgą laiką gyvuoti. Kai laikraš
kotarpį pasirodė daugau kaip tis pasirodė, daug pesimistų
40 “ABN” (taip jis sutrumpin galvojo, kad jis tuoj užsida
tai vadinosi) numerių.
rys. Tačiau jie klydo, ir “ABN”
išsilaikė beveik ketverius me
Tuo metu, kai šis leidinys
buvo sumanytas, jau Lietuvo tus.
je buvo paskelbta nepriklau
Paskutiniame (1994 m. gruo
somybė. Buvo rūpinamasi jos
džio mėn.) numeryje laikraš
įtvirtinimu, kovojama dėl ru
čio leidėjai sako, kad jo lei
sų kariuomenės išvedimo. Pa
dybą vertė sustabdyti vis dinaši būklė buvo ir kitose kai
dėjančios*spatrsdinimo
ir per
myninėse Baltijos valstybėse,
siuntimo
išlaidos.
Taip
pat
tik ten visas vyksmas buvo kiek
nurodė,
kad
reikėtų
didesnio
atsilikęs.
kapitalo, norint pagerinti ži
Pagrindinis
šio
leidinio
nių rinkimą ir bendrą laikraš
tikslas buvo Amerikos žmo čio kokybę. Nors laikraštis
nių ir angliškai skaitančiųjų
pasiekdavo gana daug skaity
asmenų supažindinimas su
tojų — baltiečių kilmės žmo
tomis problemomis, patei nių bei jų draugų, toks kapi
kiant faktus, komentarus apie
talo investavimas negalėjo
tų dienų įvykius.
būti pateisintas, remiantis
Šis leidinys, kuris pasiekė dabartiniais prenumeratoriais
gana daug ne tik baltiečių, bet ir skelbėjais.
ir amerikiečių, net vyriausy
Lietuvių spauda šį leidinį
bės žmones (jiems buvo siunti
kažkodėl ignoruodavo, nors
nėjamas nemokamai), turėjo
jis Lietuvai ir lietuviams
nemažą įtaką.
skirdavo daugiausia dėmesio.
Kiekvienas numeris buvo Apie jį neteko matyti nei ži
pilnas pranešimų ir nuotrau nučių, nei rašinių, nors dau
kų apie įvykius Baltijos vals guma mūsų laikraščių jį gau
tybėse. Kai kuri medžiaga bu davo. Dabar, atrodo, daug kas
vo paimta iš didžiųjų spaudos pasiges šio leidinio, ypač ang
agentūrų, tačiau daug jos bu liškai skaitantieji, kuriems
vo gaunama tiesiogiai iš Bal jis buvo vienas iš nedaugelio
tijos kraštų ir ten viešėjusių informacijos šaltinių apie gy
asmenų.
venimą Baltijos kraštuose ir Buvęs “American Baltic News” leidėjas DARIUS (JOSEPH)
AMBROZAITIS
Nuotr. Ed. Šulaičio
Daugiausia buvo rašoma baltiečių veiklą Amerikoje.

perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą
čekiu ar pinigine perlaida

NOR D L AND EXPRESS

DABAR

Nemokamas siuntinių
paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus
tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
pirmadienį susitarus
tel. 1-800-561-3113

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.

(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka”
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113
Windsore, Londone, Delhi kiekvieną
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1-800-561-3113
St. Catharines, Wellande, Niagaroje
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario
provincijos ribų
Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service)
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į
mūsų sandėlius.
Telefono
Skambinkite
apylinkių numeriai:
U.P.S.
416, 519, 705
1 -800-668-7100
613,514
1-800-465-2876
403,604
1-800-665-2781

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų).
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi
savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.
Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario
(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

i
i
i

li

JAV dol.

Kan. dol.

....12.00.

....15.00.

Perkėlimo suma

i

Į

Perkėlimo mokestis - 4%

i

j

Pristatymas

I

Į

Viso

i

Į Siuntėjas:............... . ........
i

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Rusiją į šią tarptautinę orga
nizaciją. Jo teigimu, “įvykiai
Čečėnijoje parodė, jog Rusija
elgiasi ne pagal dabartinius
standartus, o šioje šalyje vy
rauja nenormali ir chaotiška
padėtis”. Jis minėjo, kad Lie
tuvos seimo pirmininko Česlo
vo Juršėno prieš Naujus metus
Europos tarybai nusiųsta te
legrama paskatino jį oficia
liai pareikšti apie Europos
tarybos laikyseną dėl Rusijos
veiksmų tuo metu, kai daugelis
pasaulio politikų “laikėsi lt
bai nuosaikių pozicijų arba
išvis tylėjo”. Jokių panašių
kreipimųsi nebuvo gauta iš
kitų ET kraštų.

Laisvės gynėjų diena
BNS ir “Lietuvos rytas” rašo,
kad Laisvės gynėjų dienos
(Sausio 13-osios) minėjimo
renginiai prasidėjo tradici
niu laužų uždegimu Nepriklau
somybės aikštėje sausio 12 d.,
7 v.v. Buvo lankomos ir pager
biamos atmintinos vietos prie
seimo rūmų, televizijos bokš
to, Lietuvos RTV rūmų, ir Ar
tūro Sakalausko žuvimo vieta.
Šv. Jonų šventovėje vyko tra
dicinis nakties koncertas “In
Memoriam”. Sausio 13 d. rj ą
Nepriklausomybės
aikštėje
buvo iškilmingai pakelta vė
liava, perrišta gedulo juosta.
Iškilmingame seimo posėdy
je kalbas pasakė prez. Algir
das Brazauskas, buvęs Aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vytautas Landsbergis ir žuvusių
jų vardu Vilniaus universite
to docentas Algimantas Šukys.
Tap pat buvo įteikti valstybės
apdovanojimai - Sausio 13-tosios atminimo medaliai - 20čiai žmonių.
“Gyvybės ir mirties keliu”
dalyviai bėgo nuo Antakalnio
kapinių iki TV bokšto, kaip ir
kasmet. Vilniaus arkikatedro
je už laisvės gynėjus iškilmin
gas Mišias aukojo ir pamokslą
pasakė vysk. Juozas Tunaitis.
Antakalnio kapinėse buvo pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos
laisvę. Europos pagarbą Lie
tuvai, kovojusiai už demokra
tiją, pareiškė seimo posėdyje
viešintis Lietuvoje ET parla
mentinės visumos pirm. M.A.
Martinez. RSJ
•
Auka bei talka lietuviškajai
spaudai - parama savajai tautai.

.............................................................
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Savaitė Lietuvoje

Gavėjas ;
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įvairių miestų ir apylinkių kul
tūrinio susigiminiavimo bei
mainų projektai, pvz. AlsaceLituanie, Languedoc-Lituanie,
Alytus-Balleroy. Švietimo sri
tyje minima Universite francobalte d’ete.
Prancūzijos lietuvių veik
loje pastebimi panašūs polin
kiai, kaip ir kituose Vakarų
kraštuose. Įsigalėjęs vieti
nės kalbos vartojimas, mišrių
šeimų daugėjimas, mažėjantis
veikėjų skaičius, be abejonės,
ir ten temdo veiklos horizon
tus. Tačiau, kaip pabrėžė savo
atsisveikinimo žodyje amba
sadorius Ričardas Bačkis, Lie
tuvai išsikovojus nepriklau
somybę ir pergalės euforijai
praėjus, laisvė reikalauja, kad
ir tauta, ir asmuo kovotų už
jos išlaikymą kasdien. O po šei
mos, Bendruomenė - bendruo
meninis gyvenimas ir veikla yra pati svarbiausia priemo
nė lietuvybę ugdyti bei kovo
ti už jos išlaikymą.
Prancūzijoje lietuviškumo
dvasia gyvuoja - jos vilties
liepsna ir darnios veiklos pa
vyzdys tešviečia ir kitiems
kraštams lietuvių bendruome
nių šeimoje.
Toks maždaug vaizdas susi
daro perskaičius Prancūzijos
lietuvių bendruomenės ir ka
talikų misijos (prel. J. Petro
šius) žiniaraščius prancūzų
ir lietuvių kalbomis. Jie bu
vo išsiuntinėti prieš 1994 m.
Kalėdas, bet Š. Ameriką pa
siekė 1995 m. pradžioje. RSJ

r
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Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID

Tel:

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(Prieš Lietuvių namus)

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

6 psi. • Tėviškės žiburiai

•
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Su stribais ir partizanais
Mokyklos vadovybės įsakymu reikėjo keliauti su stribais pas Dzūkijos ūkininkus išreikalauti
mokesčių. Stribų elgesys su žmonėmis ir partizanų grėsmė
VIKTORAS BAKANAUSKAS,
Merkinė
Ateities nežinom. Dabarties nėra.
Yra tik trumputės dabarties
akimirkos,
kosminiu greičiu lekiančios
praeitin.

piramidės pavidalo paminklą, pastatytą šalia KGB rūmų Vilniuje. Pamink
lą pagerbė kauniečiai. Iš kairės: O. GEDUTIENĖ, A. GARMUTĖ, K. GĖRYBIENĖ ir A. GEDUTIS. 1994 m. gruodis
Nuotr. J. Rimkevičiaus

Vaikystės išdaigas prisimenant

Dėdienės vaistai
O. B. AUDRONĖ
Čia toks neva juokas, kurio
vaikystėje nesupratome. Iš
tikro jis nejuokingai slypėjo
mūsų namuose. Nieko čia egzo
tiško, nieko slapto, tik žmo
gaus troškimų giliausias labi
rintas, kuriais pasidalini su
pačiais artimaisiais. Tik nu
bėkime atgal - į vaikystę.
Gražus ir šiltas vasaros va
karas mūsų namų sodelyje ir
aplinkoje. Didesnieji vaikai,
mamytės išlydėti, išbėgome
dar pažaisti su jonvabaliukų
liktarnomis, pasiausti minu
tėlę savitarpyje. Mamytė pa
rodo aukštumoje dangaus kū
nus. Čia Grigo ratai su visu il
gu priekiu tiesiasi virš galvų,
ten Šienpjūviai, o ten Vakari
nė nelabai nutolusi nuo mė
nulio. Ogi tokia gausybė, kaip
priberta, visokių visokiausių
žvaigždžių tik mirga, tik švy
ti, kad atsigėrėti negali. Kar
tais nutvieskia kuri savo švie
sa per artimesnį daugaus skliau
tą, tai tuomet visi žegnojamės,
nes mamytė ir senelė sako, kad
tai nauja dvaselė nuskrido pas
Dievulį.
Išėjus ir senelė prisėda ant
suoliuko netoliese ir jiedvi
su mamyte tyliai kalbasi. Mes
mieguistai siausdami su vaba
lėlių liktarnomis, imame irgi
aprimti, ir netrukus jau visivisos lipame pora laiptukų at
gal pirkion, lendame į savo
lovytes miegučio. Prieš užmie
gant toks ramus, kaip pasaka,
mamytės su senele pokalbis.
(Vyrijos nėra, nes išsivedę ark
lius naktigonėn, o senelis mie
ga už sienelės, ten jam su dusu
liu geriau).
— Taigi, apie Jonienę nei ne
pagalvočiau, kad ji taip su Jo
nu kalbėtųsi ir tokius negirdė
tus gėralus pripažintų, - sako
mamytė patylomis.
— Tai žinai, kai labai ko no
ri, tai viskas atrodo pagelbės,
ką tik išgirsi. Ir aš negirdėjau
savo gyvenime, kad kiškio gūž
tos arbata padėtų vaikelių susi
laukti, žiovaudama atsiliepia
senelė.

— Aš nelabai nugirdau, bet
tu, motule, ilgiau buvai prisė
dus, gal daugiau girdėjai. Kad
ir niekas klausytis jų nesiklau
sėme, bet per tą atdarą jų pir
kios langą ir nesiklausant teko
išgirsti. Nė nežinau, gal ir nuo
dėmė tai, bet kad nebuvo kaip
išvengti, vaikai sau tolėliau
su tom liktarnom, o Antosė taip
ir kalba Jonui: “Man sakė ge
rai žinanti moterą, kad kiškio
gūžtos arbata padeda susilauk
ti vaikelių. O mes gi jau keli
metai laukiam laukiam ir Die
vulis neduoda”.

jų keliems broliams, neišga
lėjo jo toliau mokslinti. Vie
niems išvykus Amerikon, Ado
mui atsidalinus su šeima, Jur
giui su žmona gyvenant prie tė
velio (jaunesnio brolio), pasi
liko ir Jonas.
Po kelių metų, Jurgiui iške
liavus, brolienei išėjus atgal
pas savus, Jonas taip ir buvo
prie brolio, kol kartą padarė
staigmeną - ėmė ir vedė varėniškę Antosę. Taigi jau ne kai
mietę, o iš Varėnos miestelio.
Po vestuvių apgyvendino juos
“per priemenę”, seklyčioje, ku
ri buvo mažesnė už mūsų gyve
namą pirkią ir atskyrė jiem
atatinkamą pasėlių dalį.

Vis dar tėvelio žinioje liko
Jurgio ir abiejų Amerikon iš
ėjusių brolių dalis, nes jis
juos išleido. Sumažėjo arimai
šniūrais, buvome tarp Adomo
ir Jono viduryje ir, nesant
ežių, vis reikėdavo žiūrėti,
kad nenusiriektų viena ar ki
ta pusė. Klojimas su Jonu li
ko bendras, tik jam atskirta
viena šalinė. Adomas jau gy
veno atskiroje, gražioje, dviem
galais, sodyboje, prie ežero
sąsmaukos, kur erdvu ir platu,
nes jo vyriausias sūnus jau
ilgas laikas Amerikoje. Buvo
parvažiavęs dar prieš karą,
pasitvarkė statybose, gal pa
liko tėvui su seseria kiek pini
go ir vėl sugrįžo. Adomui ki
tas gyvenimas. O mes su dėdie
ne Joniene taip suaugę, tokie
savi, kad ji geresnė mums nei
mūsų mamytė su senele. Atbė
ga per priemenę labai dažnai,
tai to, tai kito, kai Jonas kur
klojime triūsiasi ar laikraščiaut, ar turgelin Merkinėn iš
ėjęs ir neparėjęs. Žiemos metu
atsineša ji ii ratelį su verpa
lų, ir visos trys tokios mielos
ir savos, jos tiek prisipasakoja iš gyvenimo, prisijuokia, prisiguodžia.

Nubėgu ir aš pas dėdienę,
kaip namie. Ji mums gera siu
vėja. Visuomet pas ją pakarpaliukų tokių gražių, kurie la
bai tinka mano lėlyčių papuo
šalams. Vaikštau jų užustalės
suolais, žiūriu laikraščių pa
veikslus, kuriais išlipdyta vi
sa užustalė. Ant vieno vinučio
kabo vestuvinis dėdienės žie
das. Kartą, taip bevaikštinėdama, kai dėdienė kūreno kros
nį, gal vakarienę virė, ėmiau
ir nusikabinau tą jos žiedą.
Mausčiausi, atsisėdus ant vi
sų savo pirštelių. Keli jame
tilpo, per didelis. Manau, tai
ir dėdienei jis nereikalingas.
Parsinešiu namo su pakarpalais ir pažaistu ilgiau. Taip
ir padariau. Parbėgau namo,
pasirodžiau mamytei, kokių
karpalėlių parsinešiau pri
sirinkus ir žiedą.

— Šitai ir aš girdėjau, - sakė
mamytė. - Jonas patylėjo ir
paskui juokom sako:
— O kodėl tu dėdienės žie
— Tai jau, Antosiule, iš ko dą parsinešei? Ar jau ji tau
tu tai išgirdai? Gal jau žmonės jį davė, vaikeli?
taip sau pliauškia. Aš jokiam
— Ne ... aš tik nusikabinau
laikraštyje, jokioj knygoj apie ir mieravausi. Vis didelis. Dė
tai neskaičiau.
dienė nieko nesakė, ji nematė.
Jis - mūsų tėvelio jauniau Virė vakarienę. Parsinešiau
sias brolis. Kaime laikomas da pažaisti. Dėdienė gera, viską
bar lyg kiek “nedakepusiu”. duoda.
Buvo leistas į mokslus, bet, tė
— O ar žinai, kad nieko nega
vams anksti mirus, likus ūkyje lima imti, kas ne tavo?

1950 m. rugsėjo pradžioje
prasidėjo antrieji mokslo me
tai Vilniaus politechnikume.
Mieste ir provincijoj nuotai
ka buvo slogi. Visur viešpata
vo įtarumas ir nepasitikėji
mas. Žmogus baidėsi žmogaus.
Vyko masiniai trėmimai, areš
tai. Bet apie tai buvo kalbama
tik pašnibždomis.
Žemdirbius prievarta ginė į
kolchozus. Partizaninė kova,
patyrusi daugybę išdavysčių,
blėso, bet dar nebuvo nuslo
pinta. Tauta pergyveno dar ne
regėtą dramą. Žiaurus sovieti
nis okupantas su kolaboran
tais įnirtingai naikino geriau
sius mūsų žmones, kultūrą,
gamtą.
Tas Lietuvos naikinimas bu
vo
stropiai
maskuojamas.
Spaudoje tik retkarčiais pa
sirodydavo trumpi, vienašališ
ki pranešimai apie “banditų
gaujų” likvidavimą. Širdyje
visada jaučiau kažkokį slėgi
mą, skausmingą nerimą ir ne
apsakomą liūdesį. Dažnai iš
draugų išgirsdavau:
— Kodėl toks liūdnas? Kas
atsitiko?
Ką galėjau jiems atsakyti?
Argi paaiškinsi širdį apėmu
sio skausmo priežastis?
Vakarais atsigulęs svajoda
vau, kad būtų labai gera už
migti letargo miegu keleriems
metams ir atsibusti jau lais
voje Tėvynėje.

Vilnius-Marcinkonys
Į namus važinėjau traukiniu
Vilnius-Marcinkonys. Iš Mar
cinkonių daugiau kaip 20 km
eidavau pėsčiomis. O atgal
dažniausiai tėvelis paveždavo arkliais. Visas kelias iki
namų (prie Merkinės) ėjo per
miškus. Keletą kartų teko su
sitikti su partizanais. Daž
niausiai tai būdavo netoli ma
žo Dubininkų kaimo, gražiame
slėnyje.-Jo pakraščiu vingu
riavo trijų-keturių metrų plo
čio Skroblo upelis.

Su partizanais
Vasarą eidamas slėnio ke
liuku dar iš toli pamatydavau
saulėje blykčiojančius gink
lus. Nuo paupio krūmų atsi
skirdavo keli vyrai. Tik jiems

— Tai, kad dėdienė jo nene
šioja. Gal jai negeras...
— Tai dabar einam paklausti,
ar dėdienei žiedas negeras, ar
ji nematė. Atsiprašysi, kad
paėmei neklausus.
— Bė-ė-ė... aš nenoriu ati
duoti, aš nenoriu eiti. ..
— Greičiau man, eik še, kol
dar vyrai neatėjo.
Verkiančią nusiveda mamy
tė pas dėdienę per priemenę.
— Tai ko dabar, vaikeli, taip
verki? Kas negerai?, atsisuka
nustebusi gera dėdienė, mums
įėjus.
— Sakyk, pati sakyk ir paro
dyk dėdienei, ką iš jos paėmei,
-ragina mamytė.
— Tai, kad čia pakarpalai vi
sai nereikalingi, vaiko lėly
tėm - taria dėdienė.
— O kas tarp jų sugniaužta? sako mamytė.
— A ... tai mano žiedas ...
Nei nepamačiau, kad nekabo
ant vinutės. Tai vaikas tik pa
žaidė, tarė dėdienė.
— Pažaidė ir parsinešė už
gniaužus, - sako mamytė. O tai
jau negerai. - Atsiprašyk.
— Bė ... Atsiprašau ... Aš
tik pažaist norėjau . . . Maniau
jis negeras, jei kabo ...
Dėdienė atsisėda ant suolo,
paima mane ant kelių, nušluos
to prijuoste ašaras ir pabu
čiavus kaktukę sako:
— Tai gerai, kad atnešei, o
tai būčiau užsiieškojus. Ma
tai, vestuvinis žiedas, tai jo
nenešioju minkydama, kiau
lėms maišydama ir visuose
juoduose darbuose; pakabinau
po “abrozais”, kad Dzievulis
laimintų mūs gyvenimą, kad
ir mes susilauktume tokio vai
kelio ... Neverk.
Kitą dieną mūsų pirkioje
mamytė su senele tęsia ano
vakaro kalbą. Girdi, Antosė
nori įtikinti, o dėdė laikosi
savo.

prisiartinus
įsitikindavau,
kad tai partizanai. Pasitaiky
davo stribų ir NKVD kareivių.
O koks džiaugsmas užlieda
vo širdį žiūrint į žalias lie
tuviškas uniformas, papuoštas
mažytėmis trispalvėmis, Vyčio
ženklais ir Gedimino stulpais!
Jauni, gražūs vyrai kalbėdami
visuomet pokštaudavo, įterp
dami taiklias replikas.
Tuose susitikimuose vyrai
keisdavosi, bet vienas vis bū
davo tas pats. Tai buvo nedi
delis, labai judrus vyrukas
vadinamas Kiškiu. (Tik nese
niai sužinojau, kad tas mielas
“kiškelis” buvo liūdnai pagar
sėjusio Lietuvoje J. Kukausko
brolis).
Partizanai teiravosi apie
gyvenimą, nuotaikas mieste,
kareivių judėjimą ir pan. Pra
šydavo popieriaus, rašymo
priemonių, vaistų. Su didžiau
siu malonumu, kiek galėda
mas, padėdavau jiems.
Bet vis dėlto tuomet buvau
naivus ir partizaninį gyveni
mą įsivaizdavau labai idiliš
kai. Man atrodė, kad šiuos Tė
vynei pasišventusius kovoto
jus visokeriopai rėmė visi lie
tuviai. Tada dar nežinojau
tų niekšingiausių išdavysčių,
siaubingų dramų, vykstančių
mūsų pavergtoje žemėje. Neži
nojau, koks baisus buvo par
tizanų gyvenimas miškų ir so
dybų bunkeriuose. Kokie ne
įsivaizduojami netikėtumai ty
kojo kiekviename žingsnyje.
Apie tai sužinojau tik po pus
antrų metų (1952. 01. 19), pa
tekęs į Vilniaus saugumo po
žemio kameras ...

Mokyklos įsakymas
Rugsėjo viduryje mokyklos
vadovybė pranešė, kad man ir
dar dviem kurso draugam rei
kia vykti į Varėnos rajoną.
Komandiruotės tikslas: padėti
rajono aktyvui išreikalauti
iš gyventojų mokesčius ir py
liavas. Tokia žinia apsidžiau
giau, nes tai buvo mano gimto
jo krašto rajonas. Be to, labai
norėjau susitikti akis į akį su
kaimu ir jo rūpesčiais.
Šiltą, saulėtą visai nerudenišką dieną mes su pilnu sunk
vežimiu Vilniaus įmonių dar
bininkų išdardėjom į Varėną.
Po pietų jau buvom pas rajono
partijos sekretorių rusą. Jis
mūsų būrį išskirstė po įvairias
vietoves. Aš su draugais pate
kau į Vydenių kaimą, esantį už
8 km prie plento Varėna-Eišiškės.

— Jonai, ar tu manai, kad aš
jau tokia neišmanėlė, kad net
nežinau apie jokią pagalbą su
silaukti vaikelių? Myliu aš
vaikus, tai ir noriu savo. Ki
tiems padeda, tai gal ir mums
padėtų. Argi jau negalima iš
mėginti, Jonuli. Tai tik kiš
kio gūžtos reikia.
— Tai kur tu tą kiškio gūžtą
gausi? Argi po kiekvienu krū
mu jų pilna? Tai gal tie žinuonys sako, kur tą gūžtą rasti? pusiau rimtai kalba dėdė.
— Vai, Jonule, tai jau reikės
apsisukti ir paieškoti. Sako,
reikia rasti kiškio gūžtą, kur
jis savo mažiukus augina. Ži
noma, tai jau kiškė, ne kiškis.
Sako apie tą gūžtą visko rasi,
ko reikia.
— Avies sapnas, Antosiule.
Tikras avies sapnas, - užbai
gia dėdė.
— Ne avies ir ne sapnas, Jo
nuli. Sako ne vieni per tai su
silaukė vaikelių, - pertaria
dėdienė.
— Vai, Antosiule, didelį rei
kalą man užkrauni. Gaudyk tu
vėjus, žmogau.
— Jonuli, reikia ieškoti apie
Margelius. Čia gi aplinkui gy
vuliai, šunys visus kiškius iš
baidytų. Kur čia jie beturės
gūžtas. Sakau, gal apie Marge
lius. O gal ir užuožerės miške
liuose .. .
Žinoma, Antosiule, uogele,
žinoma, paieškosime. Gal ir ra
sime, gal ir susilauksime, - jau
neprieštarauja dėdė.
Praėjo toji vasara ir užmir
šome apie kiškių gūžtas ir ma
no žaidynę su dėdienės žiedu.
Aš betgi tos pamokos neužmir
šau visą gyvenimą ir geriau
sios mamytės pamokos. Anuo
met senelė, užbaigdama tas
kalbas apie jų svajones su kiš
kio gūžtom, persižegnojusi
ėmė save barti, kad nusidė
jo klausydama, nors ir netyčia.
(Nukelta į 7-tą psl.)
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Laukų sodyboje

Sunkvežimis sustojo prie
vienišos, plačių laukų apsup
tos sodybos. Supratau, kad tai
išvežto į “plačiąją tėvynę” ūki
ninko pastatai. Dabar čia šei
mininkavo Varėnos stribai ir
enkavedistai. Laukuose įsikū
rusi sodyba, matyt, buvo pasi
rinkta ne atsitiktinai, nes dar
vyko partizaninė kova. Lygi be
medžių vietovė buvo saugesnė
okupantams ir kolaborantams.
Tik peržengę slenkstį, pate
kom tarytum į pirmosios fron
to linijos slėptuvę: kambariai
užversti šiaudais, pilni tirš
tų tabako dūmų. Kai kur šiau
duose drybsojo stribai ir ka
reiviai. Kampuose sumesti
ginklai. Didžiajame kambary
je prie duonos ir tabako tru
piniais nubarstyto stalo sėdė
jo keli apšepę “aktyvistai”.
Vienas be perstojo suko ir su
ko sienoje įtvirtinto telefono
rankenėlę, šaukdamas:
— Daite Varėnu! Tvoju matj!
Alio, Varėna! Matj, matj! Bistrej mne Varėnu! Matj, matj!...
(Duokite Varėną!.. . Greičiau
duokite man Varėną).
Kiti “aktyvistai” karštai ap
tarinėjo savus reikalus, laidy
dami gerkles sovietišku leksi
konu. Mes sustojome pasieny
je, laukdami šio ermyderio pa
baigos. Laukėme ilgai. Paga
liau pritrūkę kantrybės krei
pėmės į pagrindinį rėksnį:
— Mes iš Vilniaus. Atvežė
čia. Kur nakvosim?
— Znajem, poniatno! Gulėsit
tam v saraje! Vsio! (Žinom, aiš
ku, gulėsit ten, daržinėje). Vie
nu įkvėpimu išpyškino “akty
vistas”.
Išėję laukan apsižvalgėm.
Vaizdas buvo niūrus: visas
kiemas nubarstytas šiaudais,
įvairiausiomis šiukšlėmis, pa
statų durys išlaužytos, atida
rinėtos. Iki artimiausios so
dybos buvo apie puskilomet
ris. Sulindom į klojimą. Ten
įsitaisėm šiaudinius guolius,
kuriuose ir užklupo mus pir
mieji tekančios saulės spin
duliai.
Su stribais

Rytą buvom išdalinti atski
riems stribų būreliams ir pa
sklidom po apylinkę. Aš su ke
turiais skeltanagiais patrau
kiau Varėnos link į Barčių kai
mą. Tai didelis senoviškas so
džius,
išsidėstęs
abiejose
plento pusėse. Pasukome į de
šinę — pagrindinę sodžiaus
dalį. Pirmuose namuose ne
radom nė vieno žmogaus: pa
kabintos spynos rodė, kad
pirkios tuščios. Tikriausiai
žmonės jau tikėjosi neprašytų
“svečių” ir pasislėpė. Vienoj
pirkioj suradom ant pečiaus
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gulintį senelį. Stribai mikliai “darbo”, parsirado ir ketver
nusitempė jį žemyn. Grūmoda tukas.
mi šautuvais ir kumščiais, rei
Apšaudyti partizanų
kalavo
mokesčių.
Keikėsi,
Labai panašiai praėjo dar
staugė net apsiputoję. Senu
trys
dienos. Ketvirtos dienos
kas tik su apatiniais išsigan
pavakary
sugrįžę sužinojom,
dęs aiškinosi, kad dabar netu
kad būrys, su kuriuo vaikščio
ri pinigų, bet truputį vėliau
turės ir atsiskaitys su valdžia. jo abu mano bendrakursiai,
Klausydamas grūmojimų ir re buvo apšaudytas partizanų.
gėdamas ilgą gyvenimo kelią Kai “aktyvas” artinosi prie
nuėjusio žmogaus ašaras, neiš pamiškės sodybos, pasipylė
tvėriau ir išėjau laukan. Kai šūviai. Visi sukrito ant žemės.
“aktyvas” pagaliau išsinešdi Stribai atsišaudė ir grįžo at
Nukentėjusių nebuvo.
no ir pasuko kiton sodybon, aš gal.
sugrįžau pas senelį, norėda Apie įvykį stribai tuojau pra
mas jį nuraminti. Bet žmogelis nešė Varėnai, prašydami pa
žvelgė į mane su nepasitikėji galbos.
mu vis kartodamas, kad atsi
Rytojaus dieną niekur nėjo
skaitys su valdžia.
me. Apie pietus iš Varėnos at
Kitoj pirkioj radome senutę
vyko daugiau stribų, kareivių
su dviem mažais vaikaičiais.
ir atvežė papildomų ginklų.
Vėl pasipylė tie patys keiks Liepė paimti ginklus tiems,
mai, grūmojimai. Labai neno kurie jų neturėjo. “Imkit gink
riai sekiojau iš paskos stribus,
lus! — šaukė “aktyvistai”. —
nekantriai
laukdamas
šio
Mes už jūsų gyvybes neatsaky
“darbo” pabaigos.
simi” Abu mano bendrakur
siai gavo po naganą. Man pa
“Gražiame name”
siūlė šautuvą. Aš kategoriš
Apie pietus “gynėjai” sulin kai atsisakiau imti bet kokį
do į vieno gražesnio namo vi ginklą. Tuo labai nustebinau
dų, o aš pasilikau kieme. Ilgai visą “aktyvą”.
laukiau, negalėdamas supras
— Beri nagan! — nenusilei
ti, ką jie ten taip ilgai veikia.
do jie.
Nesigirdėjo nei garsių kalbų,
— Aš gyvenime nesu turėjęs
nei keiksmų. Tik kai išgirdau:
ginklo. Neimsiu jo ir dabar!
“Vichodila na bereg Katiuša” — tvirtai atsakiau jiems.
(Išėjo ant kranto Katiuša), man
Matydami, kad nieko nelai
viskas pasidarė aišku. Dar
mės, ėmė mane visaip keikti.
kiek palaukęs, pasigrožėjęs
— Vidiš, kakoj bandit! Kak
darželio gėlėmis, patraukiau
on popai siuda? Jo vieta už
namo. Vakare, vos bepavilkda
grotų!
mi kojas po sunkaus dienos
(Bus daugiau)

Partizano ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO vardo mokyklos atidarymas prie Laisvės paminklo Alytuje
1994 m. spalio mėn.
Nuotr. K. Asevičiaus
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Lietuva verkia Vorkutos lageriuose

Akmens laužo kauburiuos,
amžinų naktų speiguos
žemė dega taip klaikiai...
Ugnim rauda tundros akys,
kančių milžiniškos žvakės
kruvinų liepsnų sietyne
neapšviečia vandenyno,
kuriame stabu įšalo
lūpos geriančio Uralo.
Per pusnyn us, per ledyn u s
čia atklydo nepaklydus
be žemėlapio, be kelio
apšarmojusi senelė.
Tai Vorkutoj Lietuva,
metų metams ištremta
ieško čia brangių vaikų
tarp bokštelių ir tvorų,
kur tarp lagerio vielų
tundra keikias su pūga.

O žmonių čia milijonai aprengti visi vienodai,
ant visų vergų vatinės,
visų šypsenos ledinės
baigia mirtinai sustingti----Kas juos gali atpažinti?!
Į tuos veidus abejingus
žiūri Motina sustingus,
lydi juos keiksmai konvojų,
baigias čia kalba gimtoji-----

Nors nuleido Ji akis,
bet įkaito Jai širdis
nuo sušalusių minių,
nuo bežadžių aimanų,
lyg pašautas vyturys
suplasnojo ir pragydo
savo giesmę tyrų tyrą.
Senos kanklės gintarinės
prie šitos giesmės ledinės
nepritars taip melodingai,
nes gaida jos šiurpulinga.

Žemės rutulį be skaičiaus
klupsčiomis aš eičiau, eičiau
pas vaikus, pas mylimiausius
kelio širdį pasiklausus.
Antrą amžių tuo pačiu
katorgų keliu brendu,
bet kasmet giliau, toliau...
Gailestingasis Dangau,
vergija čia be ribų!...

Ten, kur baigiasi žemynai,
dar klaikesni vandenynai
žmonių kraujo tebelaukia ...
Pavergtųjų minios plaukia,
kūnų upėj begalinėj
mano sūnūs - pirmutiniai. ..
Ak, sustokit, neskubėkit,
į akis man pažiūrėkit,
atsiliepkite, lietuviai,
svetimoj minioj pražuvę!

Štai aš-Motina klupsčia
sveikinu savo giesme ...

Pati pragaro velnynė
braunasi į jūsų sielą...

Nei konvojų durtuvai,
nei piktų šunų balsai
nenustums manęs iš čia,
širdžiai neuždraus mylėti,
giesmei neprivers tylėti...

Mano Dieve, mano Dieve!
Šiaušiasi plaukai pražilę,
dreba Motinos krūtinė,
ausys patikėt negali,
akys sukasi į šalį,
kad lietuviška burna,
ta poetų lelija
sudraskyta, sutepta
vergų nedorais keiksmais,
piktžodžiavimais baisiais.

Aš visur jus palydėsiu,
su jumis kartu kentėsiu,
Guosiu, šildysiu, bučiuosiu,
Laisvę su jumis sapnuosiu.
Ne todėl taip sopulingai
mano ašaros sustingo,
žiūrint į kančias sūnelių,
mane gynusių bernelių,
kraują liejusių miškuos,
ne todėl, kad jie šituos
lagerio spygliuos aštriuos
draskomi žiauriai, ilgai,
kaip didžiausi kankiniai,
bet todėl silpna jaučiuos,
kvapo pritrūkau krūtinėj,
kad manęs jie nepažino . ..
Net drąsiausieji praėjo,
kai juos sveikinau, tylėjo...
Kunigai, kariai, studentai,
mano žvilgsnio prasilenkę,
nepažino, nuskubėjo,
net mane jie apkalbėjo...
Jūs, barakai snieguose pabalę,
jūs, tvorų stulpai sušalę,
verkite, nebetylėkit,
Motinos pasigailėkit!...

Verkit, pūstantys kelmai,
verkit, murzini anglies kupstai,
verkite, pliki kalnai,
verki už visus graudžiau,
ledais lyjantis dangau,
nes tikri mano vaikai
mano aimanų negirdi į jų sužeistąją širdį
rausias kirminas vergijos...

Jau stabmeldiškos žarijos
degina minčių altorių,
auką šventąją senolių,
pašvęstą krauju tų brolių,
kurie mirt nepabijojo...
Verkit, dykumų kalnai
verkit, geležies spygliai!
O vaikai, vaikai, vaikai!...

Aš prieš jus ant kelių klupau,
apledėjo mano lūpos,
kurios jums žaizdas bučiavo,
kurios Laisvę jums dainavo,
kurios mokėjus maldų
nuo pačių pirmų dienų...
Lūpos, perskrostos kančių,
šitoj skundų raudoje
dega - svyla gėdoje,
kai lietuviškų akių
šventa, dangiška mėlynė
niaukias, gęsta... Kaip baisu!

Kas jaunystę jums sumynė?!

Paties pragaro kalba
laužo, nuodija liežuvį.
Atsakyk, sūnau lietuvi,
ar kalba giesmių Maironio,
Donelaičio ii- Brazdžionio,
kalba knygnešių Sibire,
kalba žemėje didvyrių,
maldoj mylinčios močiutės,
raudoj kankinių Vorkutos,
ar nealpsta svetimuos
barbarizmų skuduruos
rusiškų keiksmų kalnuos?!
Mano sūnūs gėdisi ir tyli...
Verki su manim, dykyne,
plika, apleista, sušalus,
amžinai dainas praradus,
dainas vyturių, strazdų,
lakštučių,
gervių, klykiančių gegučių...

Verkit, tylūs paupiai,
verkite, nuogi kalnai,
negirdėję amžinai
rytmečio miškų dainos
ir jų Vakaro maldos!...

Vien purgos pikti keiksmai
jūsų suodiną krūtinę
tebeplėšo, nes sutrynėt
tamsoj požeminių įsčių
tūkstančius šventų jaunysčių.
Verkit, šachtų kombinatai,
Viešpaties rūstybė mato
jūsų slepiamas angas,
ryjančias žmonių minias,
kūnus, sąžines, šeimas...

Nei vylingosios lengvatos,
nei konvojai automatuos,
nei lakuotosios statinės
tyčia brukamos degtinės,
nei saldainiai, nei medus,
nei tas melas iškalbus
prieš pažemintus vergus
neišgelbės nuo bausmės
bolševizmo nuodėmės!
Kiek kartus, kartus, kartus
šis gyvenimas plakatuos,
tegu Viešpats tiek pastato
sklidinų taurių rūstybės,
kurias ant galvų išpylęs
vadams ir bernams vergijos
degins smegenis žarijom,
degins ugnimi gėdos,
degins panieka tautos
lyg šimtų šimtos kartos!...

Red. prierašas. Šios raudos autorius, kalėjęs Vorkutos lageriuose 1951-1953 m. ir kitur, yra parašęs septy
nias raudas, primenančias Šv. Rašto Jeremijo raudas. Jas pavadino “Lietuvos jeremijada - Tėvynės raudoji
mu”. Čia pateikiame septintąją raudą, kurioje autorius bene įtaigiausiai išreiškia Lietuvos ir jos vaiką skausmą.

(Atkelta iš 6-to psl.)

leisdavo pasirinkti iš atolo.
Praėjo toji ir kitos vasaros. Tokios skanios. Mūsų sodely
Dar daugelis vasarų. Mes au je tokių nebuvo.
gome, o dėdienė vaikų nesusi
Mamytė kartais turėdavo
laukė. Niekuomet nedrįsau pa
vargo
su vištų gūžtom. Saky
klausti dėdienę, ar jie kiškio
davo,
kad
kelios vis nukudagūžtos nerado? Kur čia klausi,
kina
dėdienės
sodybos pusėn
kai tau pačiai ten gera ir jau
ir
mūs
kiaušiniai
prapuola.
ku. Ar kuo pavaišina, ar kokį
Kartais
pastatydavo
mus sek
naują paveikslą laikraštyje
ti,
kur
mūsų
ta
ar
kita
vištelė
ant sienos po “abrozais” (šven
nukudakina.
Mėgino
jos
su dė
tais paveikslais) pamatai. O
diene
ir
kiaušinius
rūšiuoti,
namie kartais net pasiguosda
vo tėvelis, kad Jonas ima pė atsirinkdamos savo vištos kiek
dus iš mūsų, kaip savo, nors viena. O vištoms tvorų neuž
jiem atiduota, atidalinta. Vė tversi, jos sau perkudakuoja
liau jau, grįžęs iš Amerikos kur tinkamos.
Dėdė, bent kartą metuose,
pusbrolis su šeima, prikalbi
išvykdavo
pėsčiomis į Kauną,
no dėdienę su dėde atiduoti
pas
jų
artimą
giminę Vadą,
jam savo didžiausią sklypą
Papaukoje, o jis už tai pasta
tė jiems pirkią už mūsų skied
ryno liepų, prijungė gale tvar
tus, prijungė ir kluoną prie
mūsų kluono galo. Taigi jie tu
rėjo jau savo sodybą, o mūsų
liko nupjautu galu iki mūsų
naujos statybos. Bet gyveno
me labai draugiškoje kaimy
nystėje. Dabar, kai sapnuoju
namus, matau mūs kiemą, ketu
rias didžiules liepas, už ku
rių dėdienės su dėde sodyba
remiasi į mūsų malkinę, ir
viskas taip pasakiškai sava,
amžina.

Dar būdavo labai skanios dė
dienės kriaušytės, nuo aukš
tos aukštos kriaušės pievoje
per gatvę. Trys kriaušės pri
klausė pusbroliui “ameriko
nui”, o ketvirtoji - dėdienei.
Ji tokiom geltonom pavaišin
davo rudeniop arba ir pačiai

kurio tėviškė buvo okupuoto
je Lietuvoje. Vienas jo brolis
tarnavo Lietuvos policijoje
ir vis ilgėjosi tėviškės, atvyk
damas atostogų pas dėdę. O
Vadas irgi kartais apsilanky
davo. Toks miestiškas, toks ki
toks. Supratome, gal dėdienė
planavo jį atsikviesti savo že
melę dirbti, bet Vadas buvo
nagingas stalius ir jau miesto
žmogus. Kaimas atrodė jau ne
jam.
Grįžęs iš Kauno Jonas, ant
palangės parimęs, mamytei
visas Kauno šventoves išpasa
kodavo - jų altorius, paveiks
lus, visokį meną. Kiti neturė
jo laiko jo klausyti, o mamy
tė ruošoje mielai išklausy
davo. Jų namelis tebestovi. Gy
vena kaimynas.

psl, 7

□ KlIimiM VEIKLOJE

Septintoji rauda
Prie Uralo - žemės galo,
metų tūkstančius kur šalo
rankos merdinčio kalnyno
pančiuos amžino ledyno,
surikiuoti išilgai
stalinizmo aukurai.. .

*

Dail. PRANAS BALTUONIS, "Stebuklingas šviesulys”. Aliejus 16”x24”

Nauji minėtini leidiniai
ALĖ RŪTA
Karinė odisėja
“Kai siaubas artėja”
Autorius Kęstutis Radvilėnas (tikra pavardė - Kazys Žu
kauskas), gimęs 1911 m. Gar
liavos valsčiuje, atrodo, dide
lę savo darbingo amžiaus dalį
praleido Lietuvos kariuome
nėj, 2-rame ulonų pulke. Vė
liau dirbo Vidaus reikalų mi
nisterijoj. 1940 m. iš ten
sovietų atleistas dalyvavo su
kilime - 1941 m. ir pogrindžio
veikloj. Partizanų apmokymui
1944 m. išvyko į Vokietiją, kur
praėjo pavojingą karinę odi
sėją, nuolant su Lietuvos lais
vės Vizija.
’
;
4O
Atsidūręs Kanadoje, vėliau
Amerikoj - Kalifornijoj, do
mėjosi lietuviška spauda, ją
platino, net redagavo humoro
žurnalą “Pelėda” (1949-63 m.).
Rašė K. Vabalėlio, Kęstučio
Radvilėno, K. Birutiečio ir
kitais slapyvardžiais.
Yra išleidęs “Klajūno- res
publiką”, “Rimuoju sau”, “Bal
tija šaukia” ir paskiausią “Kai siaubas artėjo”, kur au
tentiškai ir gana įdomiai ap
rašyta lietuvių (gal ir kitų Bal
tijos kraštų karių) sunkus ban
dymas, drauge su vokiečių pa
galba karo pabaigoje, sulaiky
ti sovietų veržimąsi į Europą
Kęstutis Radvilėnas, KAI SIAU
BAS ARTĖJO. “Aušros” leidyk
la Punske, Mickevičiaus 23,
Techninis redaktorius - Sigitas
Birgelis. Tiražas - 700 egz.

Santvaro poezija “Dar ir dabar”
Stasys Santvaras, taip in
tensyviai ir gražiai reiškęsis
išeivijos spaudoje savo poezi
ja, straipsniais, recenzijomis,
po kelerių metų amžinybėn iš
ėjimo daugiau yra prisimena
mas Lietuvoje, negu išeivijos
plunksnos brolių ir skaitytojų.
Lietuvoje beveik kasmet
rengiami Jurbarke ir kitur
jo “Prisiminimai”, kūrybos
skaitymai; mat ten yra susi
dariusi iš kauniškių poetų ir
kitų menininkų “Santvaro ger
bėjų klubas”, kuris gaivina
mirusio poeto atminimą.

Hamiltono “Gyvataras” - vidurinė grupė su mokytoja S. OTTO po pasirodymo "Earth Song” festivalyje
Nuotr. E. Tarvydienės

Štai 1944 m. pabaigoje išleis
tas nedidelis, bet labai pa
trauklus rinkinėlis niekad
anksčiau nespausdintų Sta
sio Santvaro eilėraščių “Dar
ir dabar”: “Dar ir dabar mes,
vargšai ir užguiti / Širdy žvė
ries negalim nugalėt”. Rašyta
1951 m., bet tinka ir šiai dienai.
Rinkinėlio sudarytojas - po
etas Robertas Keturakis savo
“žodyje” taikliai nusako visą
Stasio Santvaro poezijos ke
lią: “Poeto kūryboje giedruo
ja vienas didelis tikslas - iš
sakyti žmogaus buvimo pras
mę. Visa kita - vien kelionė
į tikslą”. Žodis “giedruoja.”
prileidžia, kad nepaisant liūd
nų eilėraščių, Stasys Santva
ras yra optimistas; ir tai todėl,
kad “...mes esame nemirtingi,
nes siela palydi mūsų laikinu
mą iki nebūties ir atveria am
žinatvę”. (Iš rinkinio sudary
tojo apibendrinančių minčių).
“Ateis diena, didinga ir baisi!”
Teisėjas, modamas Ganytojo
lazda,
Pratars: Sustokit, nuodėmių
ir pykčio dienos,
Sustokit visos mano skausmo
dienos! —
Ir mes atgal negrįšim niekada.
(“Teisėjas”, 4 psl., 1951m.)

Poetas St. Santvaras į šį pašaulį nesugrįš, bet grįžta ir
pakartotinai sugrįš į mus jo
mintys eilėraščiuose.
Stasys Santvaras, DAR IR DA
BAR. Eilėraščiai. “Atmintis”,
Kaunas 1994 m. Sudarytojas Robertas Keturakis. Viršelio
dail. - Jūratė Pikčilingytė.

“Aš myliu”
(Ich liebe, I love, J’aime)
Lietuvoje, reikia pasidžiaug
ti, yra labai išradingų spau
dos menininkų. Štai apie Kalė
das gauta spalvinga didelio
formato, bet vos 20-ties pusla
pių knygutė, kurios viršely
sumaniai-spalvingai vaizduo
jama “Sraigė”, tarytum šliau
žianti po visą pasaulį, sklei
džianti žodį-mintį-jausmą —
“aš myliu” (J’aime, ich liebe,
I love...). Ir antrame viršely ta pati sraigytė, mažesnė, ant
kupros laikanti Gedimino pilį,
su vėliavoje dviguba širdimi...
Taigi viskas apie meilę. Gė
lės, gyvuliukai, namai, žmo
nės, šalys... Pasaulis! Su gim
tąja šalimi širdy...

Ir, svarbiausia, ta knygutė vaikams. Labai įdomūs, spal
vingi piešiniai vienoje lapo
pusėje, o kitoje - tik vaizde
liai, kuriuos reikia pačiam
jaunam skaitytojui užpildyti
spalvomis (Coloring book).
Ši knygelė - skatinanti pieš
ti, rašyti, mokytis svetimų kal
bų ir... mylėti visa ir visus gim
tinėje bei pasaulyje.
Jeronimas Laucius, dail. Jūratė
Leikaitė, AŠ MYLIU. Leidyk
la “Trys žvaigždutės”. Atspau
de “Spauda” Lietuvoje 1994 m.
Tiražas - 8,000. Kaina nepa
žymėta.

Jonas Mekas, poetas, moder
nistinių filmų gamintojas ir kri
tikas, laimę išbandė ir dailėje.
Jo debiutas įvyko 1994 m. vasarą
penkių lietuvių parodoje Niujor
ke, “Broom Street” galerijoje.
Jonui Mekui atstovavo jo trys šilkografijos darbai. Parodoje su
akvarele dalyvavo ir jo trylika
metis sūnus Sebastijonas, nerimstantys tapytojai Gintaras Meš
kauskas, Audrius Naujokaitis ir
Augis Varkulis.
Vilniečio dail. Jono Sidaravi
čiaus savitai nutapytų dvylikos
senųjų Lietuvos valdovų paroda
aplankė didesniąsias JAV lietu
vių kolonijas, primindama gar
bingą Lietuvos praeitį. Senųjų
valdovų ciklą dail. J. Sidaravi
čius pradėjo karaliumi Mindau
gu, o baigė Žygimantu Augustu
ir Barbora Radvilaite.

Tradicinės “Dzūką godos”,
nuo 1972 m. kasmet rengtos Va
rėnoje, buvo tapusios vokalinių
ansamblių ir kaimiškų kapelų
švente. Dabar į šį metinį rengi
nį godoti kviečiami tik Alytaus,
Lazdijų ir Varėnos rajonų etno
grafiniai dzūkų ansambliai.
Darius Bražiūnas, šiemet bai
gęs skulptūros studijas Lietuvos
dailės akademijoje pas prof. Ge
diminą Jokūbonį, pirmąją savo
darbų parodą “Skulptūra bibline tematika” surengė Medalių
galerijoje Vilniuje. Parodai jis
buvo sukūręs 12 bronzinių skulp
tūrų ir pats joms išsinuomojęs
salę. Jaunasis skulptorius mėgs
ta dirbti Šv. Rašto motyvais. Mat
ši knyga jam labiausiai atspindi
žmogaus gyvenimo visumą, žmo
gaus figūros judesiu padeda iš
sakyti savo jausmus ir mintis.

Ohajo (Ohio) lietuvių gydytojų
draugijos kultūrinę 1994 m. pre
miją jos valdyba savo posėdyje
Klivlande spalio 16 d. paskyrė
sol. Aldonai Stempužienei už va
dovavimą lietuviškai radijo va
landėlei ir lietuvių muzikos gar
sinimą. Šį sprendimą padariusia
me posėdyje dalyvavo gydytojai
Dainius Degesys, Juozas Sonta,
Vytautas
Maurutis,
Vitoldas
Gruzdys ir Algis Skrinskas. Pre
mija jai įteikta spalio 30 d. Ohajo
lietuvių gydytojų draugijos suva
žiavime Klivlande, Lietuvių na
muose.

Dr. Algis Samulionis, litera
tūros ir teatro kritikas, gimęs 1936
m. lapkričio 24 d. Klaipėdoje, mi
rė Vilniuje 1994 m. gruodžio 27 d.
Velionis dirbo Lietuvių kalbos ir
literatūros institute, pasižymėjęs
lietuvių dramaturgijos ir senosios
literatūros tyrinėjimuose. Pagrin
dinį savo dėmesį skyrė Balio Sruo
gos dramaturgijai ir jo teatro kri
tikai. Jis buvo parašęs studijas “B.
Sruoga — dramaturgijos ir teatro
kritikas” (1968), “Balys Sruoga”
(1986), paruošęs “B. Sruogos raš
tų bibliografiją” (1970), knygą
apie Juozo Grušo dramaturgiją
“Neramios šviesos pasauliai”
(1976). Vadovaudamas Lietuvių
literatūros ir tautosakos institu
to senosios literatūros skyriui, dr.
A. Samulionis ruošė knygų seriją
“Senoji lietuvių literatūra”. Dvi
šios serijos knygos — “Senosios
literatūros žanrai” ir “Devynioliktan amžiun įžengus” jau išleis
tos, o kitos trys paruoštos spau
dai. Velionis taipgi vadovavo ir
institute vykstančiam seminarui
“Senoji lietuvių literatūra”. Gruo
džio 22 d. vakaras Menininkų rū
muose Vilniuje buvo skirtas B.
Sruogos teatrinių straipsnių rin
kinio “Apie tiesą ir sceną” sutik
tuvėms. Šį rinkinį sudarė dr. A.
Samulionis, išleido “Scenos” lei
dykla. Aktoriai, skaitę B. Sruo
gos dramų ištraukas, ir visi vaka
ro dalyviai pasigedo dėl ligos ne
galėjusio atvykti dr. A. Samulionio. Velionis mirė, beveik paruo
šęs spaudai akademinius B. Sruo
gos raštus. Jo palaikai buvo pa
šarvoti Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institute, o gruodžio 29 d.
palaidoti Karveliškių kapinėse.

Vilniečio dail. Jūragio Burkšaičio grafikos darbų parodą Či
kagoje 1994 m. vasarą surengė
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus. Pakviestas Čikagos ir Vil
niaus miestų draugystės komite
to, jis tada dėstė estampą “Ga
lerijoj 37”. Dail. J. Burkšaitis,
gimęs 1959 m. Marijampolėje,
grafikos studijas baigęs M. K.
Čiurlionio meno mokykloje ir Vil
niaus dailės akademijoje. Dirba
mokytoju Vilniuje, M. K. Čiurlio
nio meno mokykloje.
Inž. Pilypo Naručio knygos
“Tautos sukilimas 1941” pirmo
sios dalies "Be šūvio” sutiktuvių
vakaronę Čikagoje 1994 m. gruo
džio 2 d. surengė Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, vado
vaujamas prof. dr. Jono Račkaus
ko. Pagrindinį pranešimą apie šį
dokumentinį leidinį Jaunimo cent
re susirinkusiems vakaronės daly
viams padarė čikagietis žurnalis
tas Vytautas Kasniūnas. Jis ypač
pabrėžė šiame istoriniame sukili
me suspindėjusią tautos vienybę,
nepriklausomoj Lietuvoj išaugu
sios jaunosios kartos idealizmą,
atmetusį ideologinius skirtumus,
atskleidusį sovietinių okupantų
klastingumą bei jų pirmuosius
žiaurumus. Vakaronę, vadovautą
Juozo Masilionio, Julija Švabaitė-Gylienė papildė perskaitytu
Jono Aisčio eilėraščiu “Vėlinės”
ir naujosios knygos ištrauka “Vė
linės Kaune”, kuriose jau bren
do šio vienigo sukilimo daigai.
Knygos autorius inž. P. Narutis
padėkos žodyje taipgi priminė
1941 m. tautos sukilimo reikšmę
tolimesnėms Lietuvos išlaisvini
mo kovoms.
Čikagietis fotomenininkas Al
gimantas Kezys 1994 m. rudenį
ilgokai viešėjo Lietuvoje, Kau
nan atvykęs su jo bibliotekai at
vežtu pusšimčiu savo bei kitų au
torių albumų ir meno leidinių.
Brangiausia dovana Lietuvai tur
būt buvo A. Kezio sudarytas ir
išleistas jo surengtų parodų ka
taloginis albumas “Lietuviai dai
lininkai Šiaurės Amerikoje”. Iš
samius pasikalbėjimus su foto
menininku A. Keziu, turinčiu sa
vo “Galeriją” Sticknio miestely
je prie Čikagos, paskelbė Vilniu
je leidžiami dienraščiai “Lietuvos
rytas” ir “Diena”. Dvi jo nuotrau
kų parodas surengė Panevėžio fotogalerija ir "Lango” galerija Vil
niuje. Panevėžio parodoje jam
buvo įteiktas Tarptautinės foto
grafijos meno federacijos nario
ženklas. Vilniuje A. Kezys paruo
šė spaudai savo meninių nuotrau
kų monografiją “Retrospektyva”,
apimančią tris kūrybinio darbo
dešimtmečius. “Dienoj” paskelb
tam pasikalbėjime jis džiaugėsi
dideliais Lietuvos fotografų lai
mėjimais: “Vakarų fotografai
važiavo ten, kur vyko sukilimai,
perversmai, karai. Lietuvių auto
riai tokių galimybių beveik netu
rėjo. Gal keista, bet galų gale
tai jiems išėjo į naudą. Jie kūrė
ir tebekuria autentišką fotogra
fiją, vaizduojančią šalį, jos žmo
nes. Anais tarybiniais metais įvai
rių šalių spauda gyrė lietuvišką
fotografiją, būtent ją išskirdavo
iš kitų Rytų šalių fotografijos.
Lietuvoje dirbo ir tebedirba ta
lentingi fotografai”.

Vytauto Didžiojo karo muzie
juje Kaune Kalėdų laikotarpyje
buvo surengta paroda, skirta
Aukštųjų kursų deimantinei su
kakčiai ir jų įsteigėjo matema
tikos prof. Zigmo Žemaičio (18841969) šimtas dešimtosioms gimi
mo metinėms. Iš tų 1920-22 m.
veikusių Aukštųjų kursų išaugo
Kauno universitetas, dabar pava
dintas Vytauto Didžiojo vardu.
Aukštuosiuose kursuose turė
ti humanitariniai, matematikos,
gamtos, teisės, medicinos ir tech
nikos skyriai sudarė pradžią šio
universiteto fakultetams. Prof.
Z. Žemaitis, gimęs Daktoriuose,
dabartiniame Ignalinos rajone,
matematiką studijavo Odesos
universitete. I D. karo metais jam
teko dirbti lietuvių gimnazijos
mokytoju Voroneže, suorgani
zuoti gimnaziją Švenčionyse.
1922-40 m. jis profesoriavo da
bartiniame Vytauto Didžiojo uni
versitete, o 1929-40 m. buvo Lie
tuvos aeroklubo pirmininkas. Jis
taipgi vadovavo Stp. Dariaus ir
St. Girėno paminklo statybos ir
lėšų fondo komitetui, dalyvavo
mokslo ir dailės draugijų veikloje.

Estrados sol. Antanas Šabaniauskas gimė 1903 m. gruodžio
20 d. Jurbarke, o mirė 1987 m.
vasario 9 d. Vilniuje. Jo vardo
premija estrados dainininkams
buvo įsteigta 1990 m. Premijos
laureatas kasmet paskelbiamas
A. Šabaniausko gimtadieniui skir
tame estrados žvaigždžių koncer
te Jurbarko rajono kultūros rū
muose. 1994 m. premijos įteiki
mo koncerto dalyviai ir Jurbarko
gyventojai, padėję gėlių A. Ša
baniausko sodybvietėje, prisimi
nė Vilniaus Rokantiškių kapinė
se palaidotą populiarųjį daininin
ką. Jo premijas tada jau buvo lai
mėję keturi estrados solistai Stasys Povilaitis, Janina Miščiu
kaitė, Nijolė Tallat-Kelpšaitė ir
Nijolė Ščiukaitė. Penktuoju lau
reatu tapo to vakaro koncerte
paskelbtas estrados sol. Viktoras
Malinauskas. Jam buvo įteikta tra
dicinė Antao Šabaniausko premi
ja, užmautas žiedas su lietuviš
kosios estrados veterano mono
grama.
V. Kst.

8 psi. • Tėviškės žiburiai

•

1995.

bose užėmė antrąją vietą. Pagal P.
Vanagą, Lietuvos dailiojo čiuožimo
meistrams vis atsiranda naujų fi
nansinių problemų. Vien pusės me
tų intensyviam sezonui, įskaitant
ledo nuomą ir būtiniausias kelio
nes, reikia 70 tūkst. JAV dolerių,
o jie turi išsiversti tik su trečda
liu tokios sumos. M. Drobiazgo ir P.
Vanagas dar vienam sezonui pratę
sė sutartį su “Volvo Sostena”. Juos
remia ir Lietuvos tautinis olimpi
nis komitetas.
♦♦♦
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.75%
180-364 d. term, ind........... 6.50%
1 metų term, indėlius....... 6.75%
2 metų term, indėlius....... 7.50%
3 metų term, indėlius ....... 7.75%
4 metų term, indėlius....... 8.00%
5 metų term, indėlius....... 8.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 7.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 8.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 9.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 9.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 8.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.75%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 9.00%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 9.25%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk.................... 3.50%

Asmenines paskolas

nuo .......................

Čikagos “Lituanicos” futbolo klubo dabartinė valdyba. Iš kairės: VYTAU
TAS JUODIŠIUS, BRONIUS MIKĖNAS, LEONAS JURAITIS, ALBER
TAS GLAVINSKAS (pirm.), GEDIMINAS BIELSKUS ir EDVARDAS ŠULAITIS. Nuotr. trūksta Jono Zakso

8.50%

Sutarties paskolas
nuo .......................

8.50%

SPORTAS

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................

9.00%

2 metų .................

9.50%

3 metų ..............

----------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5.
telefonas (416) 766-5367

10.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 7.75%

TV.

Gražus lietuvaičių
pasirodymas

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000

ir narių gyvybę iki $2,000 už

santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/|
DVL

ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS

. VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS
ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų,
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas »dažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų
sutvarkymas • prieplaukos «garažai »tvoros •židiniai • virtuvės,
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. • 18 metų
patirtis • Nemokamas įkainavimas • Speciali kaina rudens ir žiemos
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

“ALL THE

WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel.

416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824
Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas
Toronto, Ontario M8V 1B6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA •
35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.
Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,
prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliavienė
290 North Queen Street, Suite 112,
Toronto, Ontario M9C 5L2

Tel. 416 767-9000

Fax 416 620-8015

I)R/VITI)A
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
namų 766-5857

FAX 234-5187

CHOLKAN INSITRANCE BROKERS LIMITED
9
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

j

Kauno moterų krepšinio koman
da “Laisvė”, atvykusi į JAV-bes (lapkr.
11-24 d.d.) sužaidė 10 rungtynių su
Šiaurės ir Pietų Dakotos, Mineso
tos ir Mičigano valstijų universi
tetų rinktinėmis ir visas jas laimė
jo. Tai pirmas toks puikus Lietuvos
krepšininkių pasirodymas JAV-se.
Lietuvaičių laimėjimai buvo pla
čiau paminėti ir didžiojoje Ameri
kos spaudoje.
“Laisvės” krepšininkėms per 13
dienų teko sužaisti 10 rungtynių ir
be to dar nukeliauti ilgus atstumus
net per keturias valstijas. Nors poil
sio mažai buvo, tačiau krepšinio
aikštelėse visur pirmauta. Pirmose
rungtynėse prieš Š. Dakotos un-tą
laimėta 87:82(38:44). Čia, “Laisvei”
daugiausia taškų pelnė Rasa Kreivytė - 25 ir Dalia Kurtinaitienė - 20.
Antrose rungtynėse buvo nugalėtas
Š. Dakotos valstybinis un-tas 81:77
(37:40). Ingrida Jonkutė pelnė 22 taš
kus ir R. Kreivytė su D. Kurtinaitie
ne po 18.
Lengviau sekėsi prieš Northern
State un-to komandą 84:58, Augustanos un-tą 107:81 ir Mankato valsty
binį un-tą 87:67. Įveikta buvo Du
luth un-to rinktinė 65:58 (35:29). Čia
D. Kurtinaitienė pasiekė 26 tšk., o I.
Jonkutė 14. Taip pat laimėta prieš
Š. Mičigano un-tą 90:81 (53:35). Ne
ringa Zakalskienė pasiekė 17 tšk.
Nugalėtas Mičigano pedagoginis untas 68:67 (39:36) ir Minesotos untas 80:71 (39:28). Geriausia metikė
buvo N. Zakalskienė - 23. Paskuti
nės rungtynės žaistos ir laimėtos
prieš Green Bay un-tą 64:50 (34:33),
ir čia “Laisvės” geriausia taškų pel
nytoj a buvo I. Jonkutė - 24. Koman
dos treneris ir jos vadovas Andrius
Kuliešius
Naujai susikūrusiai profesiona
liniais pagrindais Kauno “Laisvės”
moterų krepšinio komandai gana ge
rai sekasi suformuotoje Lietuvos
moterų krepšinio lygoje. Jos pir
menybėse “Laisvė” iki šiol yra lai
mėjusi 7 pirmuosius susitikimus.
Šiuo metu lentelėje pirmoji - “Lais
vė”, antra - - Vilniaus “Telerina”
ir trečioji - Lietuvos čempionės
Kauno “Viktorija”. “Laisvės” krep
šininkės žaidžia ir Baltijos lygos
pirmenybėse.
Prieš dvejus metus, 1992 lapkrity
je, JAV-ėse viešėjo tuo pačiu metu
net 4 krepšinio komandos iš Lietu
vos: Vilniaus “Statyba”, Kauno “Žal
giris”, Lietuvos moterų rinktinė,
kurios pagrindą sudarė Vilniaus
“Telekomas”, ir Kauno “Lit-Polinter” krepšininkės. Vyrų komandos
pasirodė silpnai, nes jų sudėtys
buvo užpildytos antraeiliais žaidė
jais. Klausimas tada kilo, ar ver
tėjo leistis į tokią išvyką su tokio
mis silpnomis komandomis? Tačiau,
bent tada, laikinai pataisė bend
rą nuotaiką Lietuvos moterų krep
šinio rinktinė. Ji taip pat nepralai
mėjo nė vienų rungtynių (kaip dabar
“Laisvė”), išskyrus dvi paskutines,
kurių net nebežaidė.

Priežastis buvo, kad šiai koman
dai lapkričio 26 d. Poznanėje, Len
kijoje, reikėjo žaisti dėl Europos
taurės. Taigi lietuvaitės negalėjo
sužaisti tų dviejų likusių rungty
nių JAV-se ir nieko nesakiusios iš
skubėjo į Poznanę. Lietuvos rink
tinės išvykimas iš JAV-bių, nebai
gus visų suplanuotų varžybų, ameri
kiečių organizatorių ir sporto visuo
menės sluoksniuose sukėlė pasipik
tinimą. Ypatingai supyko organiza
toriai, nes jiems teko už viską atsa
kyti, nutraukti sutartis. Tada ėjo
kalbos, ar amerikiečiams iš viso ver
ta kviestis komandas, kurios nesi
laiko tvarkos?
Kita tuo metu bloga reprezenta
cija JAV-bėse buvo - tai Kauno “LitPolinter” krepšininkių. Aikštelėse
nieko gero nepasiekusios, jos pa
garsėjo teisme už vagystes. Apie
tai buvo plačiai rašyta. Svarbiau
sia, šis įvykis nuskambėjo per visas
JAV-bes ir nepaprastai sukrėtė iš
eivijos lietuvius. Populiariausio
dienraščio “USA Today” ši nemalo
ni žinia buvo atspausta pirmajame
puslapyje.
Reikia tikėtis, kad Lietuvos spor
tininkai šio to išmoks ir pripras prie
bendravimo bei elgesio normų už
sieniuose. Sveikintinos yra Kauno
“Laisvės” sportininkės dėl jų per
galių, o taipgi ir jų gražios laikyse
nos varžybų metu JAV-se. Sig. K.

Pas Čikagos “Lituanicos”
futbolininkus
Čikagos “Lituanicos” futbolo klu
bas užbaigė savo 44-sius gyvavimo
metus. 1994 m. lapkričio 19 d. Pasau
lio lietuvių centre Lemonte (šalia
šių namų yra ir “Lituanicos” aikš
tė), buvo surengtas sezono užbaigimo
pokylis. Čia buvo pagerbti du klu
bo veteranai: Edvardas Šulaitis,
vienintelis aktyvus klubo darbuo
tojas iš steigėjų tarpo, ir buvęs fut
bolininkas bei treneris Henrikas
Gavėnia. Jie gavo gražias plaketes.
Šiame pokylyje dalyvavo rekordi
nis svečių būrys - apie 250.
Sausio 8 d. Čikagos šiaurės vaka
rų priemiestyje - Villa Park klubo
futbolininkai pradėjo 1995 metų sa
lės (indoor soccer) futbolo pirme
nybes. Čia klubo atstovai devynis
sekmadienius rungtyniaus su ge
riausiomis Čikagos ir apylinkių
komandomis “major” grupėje. Lau
ko futbolo pirmenybėse “Lituanica” rungtyniauja žemesnėje grupė
je, kur prieš metus ji iškrito iš aukš
tosios lygos. Salės futbolo pirme
nybėse taip pat dalyvauja jaunių
bei jaunučių komandos. Taip pat or
ganizuojama ir vaikų (12-13 metų
amžiaus) komanda, kuri žais Oak
Lawn Pavillion patalpose Čikagos
pietinėje dalyje.
Sekančių metų vasarą klubas
žada su savo komanda dalyvauti
Pasaulio lietuvių sporto žaidynė
se Lietuvoje. Prieš ketverius me
tus panašiose žaidynėse žaidė dvi
klubo komandos, pastiprintos žaidė
jais iš kitur. Ir šį įkartą bus reika
linga futbolininkų ' iš kitų vietovių
talka, nes ne visi klubo futbolininkai
dėl vienokių ar kitokių priežasčių
galės į Lietuvą važiuoti. E<1. Šulaitis

Trumpos žinios

Europos krepšinio pirmenybė
se, kurios vyks 1995 m. birželio mėn.
Graikijoje, varžysis šios valstybių
rinktinės:
Vokietijos, Graikijos,
Kroatijos, Švedijos, Rusijos, Suomi
jos, Slovėnijos, Lietuvos, Ispani
jos, Izraelio, Prancūzijos ir Itali
jos. Pirmosiosioms dviem koman
doms atrankos varžybose į šias pir
menybes dalyvauti nereikėjo. Vokie
tijai, kaip Europos meisteriui, o
Graikijai kaip būsimų pirmenybių
šeimininkei. (1993 m. liepos 4 d.
Miunchene Europos krepšinio pir
menybių baigmėje Vokietija, nuga
lėjus Rusiją 71:70, tapo Europos
meisteriu. Trečią vietą, tada iško
vojo Kroatija prieš Graikiją 99:59).
Dėl 1995 m. Europos krepšinio pir
menybių FIBA turės padaryti nuo
sprendį Jugoslavijos klausimu, o
sausio mėnesį Atėnuose burtai lems
komandų sugrupavimą varžyboms.
Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto vasaros olimpinių sporto ša
kų komisijos pirmininkas, Lietuvos
misijos XXVI olimpiados žaidynėse
vadovas Stasys Šaparnis pranešė,
kad dabar LTOK remia 56 sportinin
kus, kurie ruošiasi į Atlantą. Dvi
dešimt aštuonerius iš jų, kurie pa
siekė ar 1995 metais pasieks pasau
lio čempionatų, bus suteikta išskir
tinė parama. Sig. K.

Ateitininkų žinios
Pranešimas. Kadangi ruošiama
nauja Ateitininkų
federacijos
struktūra ir konstitucija, siūlo
ma dabartinius rinkimus užsieny
je galimai labiau supaprastinti.
1. Nutarta, kad šiuo metu bus
vykdomi tik septynių narių rin
kimai į AF vyriausiąją tarybą iš
užsienio kraštuose gyvenančių
ateitininkų.
2. Atsisakyta Šiaurės Amerikos
kraštų valdybos rinkimų. Vietoj
jų pavesta AF vadui, susitarus
su posėdyje išrinkta patariamą
ja komisija kooptuoti į AF valdy
bą pakviestą asmenį kaip vykdo
mąjį vicepirmininką tvarkyti už
sienio ateitininkų veiklai.
3. Visi ateitininkai — sendrau
giai, studentai ir moksleiviai —
raginami rinkimuose dalyvauti.
Toliau nuo ateitininkiškų vienetų
gyvenantys ir jokiems ateitinin
kų vienetams nepriklausantys
prašomi kuo skubiausiai regis
truotis Rinkiminės komisijos ad
resu: Pranas Razgaitis, 6755 Park
gate Oval, Seven Hills, OH 44131,
U.S.A.
4. Tuo pačiu adresu prašoma ne
delsiant siūlyti kandidatus į AF
tarybą. Kandidatais gali būti at
eitininkai ir ateitininkės, išbu
vę organizacijoje ne trumpiau
kaip 10 metų. Kandidatus raštu
gali pasiūlyti bent penki atei
tininkai.
Raštiškas
kandidato
sutikimas būtinas.
Ateitininkų federacijos valdyba

“Sports” žurnalo priede, kuris
specialiai yra skirtas 1995 m. pasau
lio teniso čempionato varžyboms,
rašoma ir apie a.a. Vitą Gerulaitį,
jo lietuvišką kilmę, gyvenimo būdą
ir pasiekimus tenise. “Jo mirtis
sukrėtė buvusius bendražygius”, parašyta po Vito nuotrauka. Rašoma
taip pat, kad du kartus į teniso pa
saulio čempionatų baigmę buvo iš
kopęs ir Vitas Gerulaitis. 1980 m.
Skautų veikla
jis žaidė su Borg’u (2:6, 2:6), 1982 m.
• “Šatrijos” ir “Rambyno”
su Lendel’iu (4:6, 4:6, 2:6). Vitas Ge
rulaitis mirė, vos 40 metų amžiaus tuntai Vasario 16-tąją paminės
sulaukęs.
vasario 5 d. šia tvarka: iškil
***
mingos Mišios Lietuvos kankinių
Ledo šokėjai tarpe pirmųjų. Lie šventovėje 9.30 vai. ryto; po jų
tuvos žiemos olimpinės rinktinės sueiga Anapilio salėje. Visi ren
nariai, ledo šokių pora Margarita kasi uniformuoti į parapijos sa
Drobiazko ir Povilas Vanagas daly lę. Pamaldose ir sueigose kvie
vavo prestižinių varžybų serijoje. čiami dalyvauti skautininkai-kės,
Jie užėmė antrąją vietą “Skate Ca tėvai, rėmėjai bei visi tautiečiai.
nada” ir ketvirtąją “France Tropfy”.
• Skautybės fondui $20 aukojo
Vokietijoje, Gelzenkircheno mieste
“Nation Cup” tarpmiestinėse varžy- E. Sondienė. Skautiškas ačiū. M.

/ĮvjvivĮį
T T T L _
PARAMA

LIETUVIŲ
KREDITO

kooperatyvas

MOKA:

IMA:

už 90 dienų term, indėlius
už 6 mėnesių term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
7.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
8.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
8.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
9.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
9.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
4.25% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

5.75%
6.50%
6.75%
7.50%
7.75%
8.00%
8.25%
7.50%
7.75%
8.50%
8.75%
9.00%
9.25%
4.00%

už asmenines

paskolas nuo............. 8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų .................. 9.00%
2 metų .................. 9.50%
3 metų .................. 9.50%
4 metų .................. 9.75%
5 metų ................ 10.00%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 7.75%
(variable rate)
Asmenines paskolas

duodame

iki

$65,000

ir

mortgičius iki 75% įkainoto

turto. Kitos paskolos: (Line
of Credit) ir antrieji

mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje._________ _____

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -■
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
C -sAMocmA’

Knygų rišykla

“SAMOGITIA”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus..
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

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

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

DAIVA DALINDA,bba,
Broker

Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo
įstaiga plečiasi Kanadoje!

Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą,
jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West,

Etobicoke, Ontario M8X 1B6

FAX (416) 233-2713

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

Tel. 1-905-434-1847
FAX 1-905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiantjūSŲ gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Hamiltono lietuvių klubo “Giedraitis” šaudymo vadovas VYTAUTAS SVILAS (dešinėje) ir VINCAS VERBICKAS, ŠALFASS-gos “Trap” varžybose
1994 m. išlyginamajame atstume laimėjęs pirmą vietą
Nuotr. B. Savicko

Šeimos gydytojas,

. dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

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

Tel. 416 751-0082

visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą,
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną,
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų
gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS ( VISUS KITUS KRAŠTUS.
TEIRAUKITĖS APIE [VAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į
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Pagerbti laisvės gynėjai
Kruvinojo sekmadienio, 1991
m. sausio 13-tosios jau ketvir
tasis organizuotas prisimini
mas Toronte įvyko sausio 15
d. Lietuvių namų Mindaugo
menėje, susėdus prieš scenoje
juodu kaspinu perrištą tri
spalvę gausiam tautiečių bū
riui.

Gėlės, padėkos užsklendė
šią dvi valandas trukusią, gra
žiai suorganizuotą popietę.
Kaip pradžioje minutės tyla
buvo pagerbti už tėvynės lais
vę žuvę kovotojai, taip minėji
mo pabaigoje būtų tikęs Tau
tos himnas, kurio buvo lauk
ta. S.

Įvadinį žodį tarė Lietuvių
namų kultūrinės komisijos,
šio minėjimo rengėjos, pirm.
Vyt. Kulnys, po savo progi
nių minčių pakviesdamas kal
bėti Lietuvos gen. konsulą H.
Lapą ir vėliau KLB krašto val
dybos pirm. A. Vaičiūną. Vi
si kalbėtojai tragiškąją ir
kartu didvyriškąją Sausio 13
siejo su už laisvę kovojan
čiais čečėnais, nurodė išryš
kėjusius pasikartojimus ir
rusiškojo imperializmo, so
vietinio atspalvio, taktikas.
Vietoj paskaitos televizi
jos ekrane sušvito vaizdajuos
tė, žiūrovus nukėlusi į Vilnių,
kur anuomet vyko kova už lais
vę ir okupanto mėginimai už
gniaužti paskelbtą nepriklau
somybę. Akivaizdi žudynių
naktis jautriai žiūrovų per
gyventa, juoba, kad kai kurias
vaizdajuostės vietas gyvu žo
džiu paaiškino tos nakties da
lyviai Valdas ir Nijolė Pet
rauskai.
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Po trumpos pertraukos, ku
rios metu pasivaišinta kava
ir pasidalinta įspūdžiais, me
ninei daliai vadovavo Algir
das Kynas, žiūrovus supažin
dinęs su Kauno dramos teatro
aktore Dalia Jankauskaite,
sibirinio trėmimo atžala, ra
dusia savo talentui kelią tė
vynėje. Aktorė gerą pusvalan
dį klausytojus vedžiojo po tė
viškės laukus, išsakė poeto J.
Marcinkevičiaus širdgėlas, de
klamacijas suliedama su liau
dies dainelių posmais, inter
pretavo, atkūrė vis iš širdies
gilumos iškylančias lietuvio
dejones ir tėvynės meilės ga
lias, kurios žydi tėviškės lau
kų žiedais ir prasiveržia pa
vasarių vyturėliais.

K. Antanavičius, Vilniaus
universiteto ekonominių moks
lų profesorius ir Lietuvos sei
mo narys, pakviestas Toronto
universiteto,
du
mėnesius
skaitys paskaitas studentams
apie Rytų bei Vidurio Europos
ekonominį gyvenimą ir dabar
tines reformas. Profesorius
su savo žmona apsistojo pas
dr. S. A. Kazlauskus Oakvilėje. Sekmadienį, I. 22, abu da
lyvavo pamaldose Lietuvos
kankinių šventovėje. Prieš
šešerius metus prof. K. Anta
navičius skaitė paskaitą Vasa
rio 16 minėjime, kuris buvo
surengtas Toronto un-to “Con
vocation” salėje.

Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r. m.t.
20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy’’)
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
padengia pilnai ar iš dalies..

bausiu 13-iosius minėjimo, įvykusio 1995 m. sausio 15 d. Toronto Lietuvių namuose, rengėjai ir svečiai.
Penkta iš kairės Kauno valstybinio dramos teatro aktorė DALIA JANKAUSKAITĖ, atlikusi meninę programą,
šalia (viduryje) Lietuvos gen. konsulas II. LAPAS
Nuotr. V. Kulnio

SKAITYTOJAI PASISAKO
VILTIES ŠVYTURYS
Štai ir vėl atverčiame dar vienerių naujųjų metų lapę. Tad ir
skubu aplankyti “Tėviškės žibu
rius” ir atnaujinti savo 1995 me
tams prenumeratą. Siunčiu čekutį 50.00 dol. Visuomet gėriuosi
“TŽ” savaitraščio aukšta kultū
ra, išlaikant spaudos etiką, tei
kiant skaitytojams labai vertin
gas žinias, tiek iš Tėvynės, tiek
ir iš mūsų gyvenimo, visokeriopos
veiklos.
“TŽ” kaip mūsų vilties švyturys,
švietė kultūringumu, vengdamas

nesantaikos, dirbančiųjų niekini
mo, objektyviai vertindami mūsų
sėkmes ir nesėkmes. Taigi “TŽ”
netarnavo užsienio lietuvių skal
dymui, nuoširdžiai rėmė tas pa
stangas, kurios mus jungia bend
riems, didiesiems darbams.
Tuo aš, kaip eilinis žmogus, ne
paprastai džiaugiuosi ir linkiu,
kad “TŽ” ir toliau būtų mums vi
siems tuo švyturiu į laimingesnį,
našaus darbo uostą. Dieve, Jums
padėk.
Jurgis Janušaitis,
Daytona Beach, Fl.

Lietuvos žydų ateitis esanti
blanki. Apie tai rašo Sheldon
Kirshner “The Canadian Je
wish News” 1995 m. sausio 12
NORI KNYGŲ
d. laidoje. Straipsnis pailius
Pasiekė mane laiškas iš centri
čio
milijono
egzempliorių,
iš

truotas nuotrauka, kurioje ma
nės Mažeikių bibliotekos, kurios
tomas rašytojas Gregorijus verstų į 11 kalbų. Pastarai
vedėja Aldona Janauskienė rašo:
Kanovičius su Toronte gyve siais metais jis Lietuvą lan
“Teko skaityti, kad kai kurie mū
nančiu sūnumi Dmitrijumi ir kė tris kartus. Susilaukęs vals
sų tautiečiai reiškia nerimą ir
vaikaite Eva. Rašoma, kad G. tybės vadovų dėmesio ir atitin
pasipiktinimą, kad užsienio lie
tuviai viešai degina knygas . . .
Kanovičius, prieš persikelda kamos pagarbos. Dėl ekonomi
Pamąstę mes !apie tokį pareiški
mas gyventi į Izraelį, penke nių sunkumų betgi jaučiamos
mą, galvojame, galbūt yra tautie
tą metų buvęs Lietuvos žydų krašte antisemitinės nuotai
čių,
kurie nebeturi kam palikti
kos.
Suėmus
ir
apkaltinus
žy

bendruomenės pirmininkas,
mums brangaus turto — lietuviš
pareiškęs, kad šiandien Lie dą verslininką (Dekanidzę?),
kų knygų. Skaudu, bet natūralu,
tuva esanti namai penkiems vadovavusį nusikaltėlių gru kad kai kuriose šeimose lietuvy
pėms,
spaudoje
pasipylę
tūkstančiams žydų. Prieš tre
bė silpnėja. Tad šiuo laišku pra
jetą metų ten gyvenę dar 6.500, straipsniai apie žydus vagis.
šome tautiečius paaukoti knygų
o prieš Antrąjį pasaulinį ka
G. Kanovičius palaiko ryšius
mums.
rą Lietuvoje buvo priskaitoma su Lietuvos vyriausybe. Lie
Mūsų rajone yra 26 bibliotekos
apie 240.000 žydų. 1940-1990 tuvos ministeriui pirminin
su 18.000 skaitytojų. Žmonės
metų laikotarpiu dauguma jų kui A. Šleževičiui lankantis
trokšta plačiau ir išsamiau ži
noti tikrąją Lietuvos istoriją,
buvo išžudyta nacių ir perse Izraelyje, rašytojas jį globo
susipažinti su užsienio lietuvių
kioti sovietų.
jęs.
Toliau rašoma, kad G. Kano
vičius yra žymus rašytojas,
kurio knygų parduota pustreMedžiotojų ir žūklautojų klubas

TREMTINIŲ FONDO PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už šven
tinius “Tėviškės žiburius” ir už
Tremtinių grįžimo fondo informa
cijos bei kreipimosi išspausdini
mą 1994 m. gruodžio mėn. 49 nr.
Tai didelė parama Fondui, nes
savaitraštis “Tėviškės žiburiai”
yra skaitomas ir gerbiamas dau
gelio lietuvių įvairiuose pasau
lio kraštuose.
Su nuoširdžia pagarba ir dė
kingumuVytautas Cinauskas,
Tremtinių grįžimo fondo
valdybos pirmininkas, Vilnius

MHMBillllllllllllllllllllll -—4Residential Real Estate Services
5110 Dundas Street West,
Etobicoke, Ontario M9A 1C2

Jeodoras (Ted) Stanulis

Ar galiu pirkti namą su 5% [mokėjimu? Kas moka “Land Transfer
Tax” - pardavėjas ar pirkėjas? Šiais ir visais nekilnojamo turto
klausimais kreiptis į Teodorą StanulĮtel. 416 231-3000, namųtel. 416
231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas,

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė,
1553 Hurontario Street,

d.s., d.d.s.

(į pietus nuo QEW)

Tel.: (905) 271 -7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7

Tel.: 416-530-1070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS,

Dr. S. DUBICKAS,
Dr. R. KARKA,

d.d.s.

d.d.s.

D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West

Telefonas
763-5677

(Prie Jane St.)

ZANAVYKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos zanavykai 1995 m. ge
gužės 27 d. rengia “Dainų šventę”
ir kraštiečių bei prijaučiančių
suvažiavimą Šakiuose.
Organizatorė B. Sakalauskienė
prašo užsienio lietuvius, ypatin
gai zanavykus, atsiliepti ir pra
nešti, kas norėtų tuo metu atvyk
ti į Lietuvą. Dėl informacijų pra
šoma kreiptis šiuo adresu: B. Sa
kalauskienė, Zanavykų krašto
muziejus, 4460 Šakių rajonas,
Lietuvos respublika.

BALIU *

ROYAL LePAGE

Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.)
Res.: (416) 231-4937
Fax(416)231-6993

veikla ir kūryba. Ypač norėtume
įsigyti enciklopedinių leidinių”.
Siųsti: Mažeikių centrinė bib
lioteka,
Aldona
Janauskienė,
Laisvės 31/14, 5000 Mažeikiai,
Lithuania. Toronte: St. Prakapas, 49 Norseman St., Toronto,
Ont. M8Z 2P7.
St. Prakapas, Toronto, Ont.

“TAURAS”
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ I

■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros Good Time Boys .
Įėjimas $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse, pas J. Šimkų
tel. 231-9425, V. Drešerio draudos Įstaigoje tel. 233-3334, pas klubo
narius ir prie įėjimo.
Rengėjai

Advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

15 John St., Suite 2
Weston, Ontario M9N 1J2

Tel. 240-0594

(art^-awrence ir Weston Rd.)

FAX 248-5922

(24 valandas)

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.
1995 m.
vasario 4,
šeštadienį,
6 vai. vak.,
Toronto
Lietuvių
namuose

perėmė a.a.advokato Algio Puterio
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West,
Toronto, Ontario
M6P1A6

(1573 BloorSt.W.)

Juozas (Joseph)
NORKUS

Paskutinė proga pasinaudoti

(416) 532-3443

Advokatas

Prašome skambinti Mario Turco tel. (705) 446-1755 (Coliingwood-Wasaga Beach) arba Arvidui tel. 416 618-0488 (Toronte)

tt 1 KANADOJE
dirbantis agentas.
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.

RF/WKK West Realty Inc.

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

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

GINTARAS

Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. Skrydis
per Amsterdamą $999.
Skambinkite nedelsdami!
Kelionės Kaunan į vieną pusę.

Kaina $630

(kan.)

GINTARAS EXPRESS
(Prie High Park požeminės stoties).

EXPRESS

Tel. (416) 604-4400,

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba
1 kg .......................... $1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:

Kelionės įšiltus kraštus

1 kg ......................... $5.50 plius $14 pristatymas

su pilnu išlaikymu: CUBA VARADERO
“Sun & Fun Club” 7 naktys $548; 14 naktų $789.

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu,
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Kelionės laivais
San Juan įskaitant kelionę lėktuvu $998
7 naktys, COZUMEL - $1098.

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

IĮ DRESHER

1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9

Kelionės į Lietuvą!

Toronto, Ontario M6S 4W3

Fax (416) 763-0674

Nemokamas namų įvertinimas

kviečia keliauti kartu!

(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Tel. (416) 762-7393

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

b.Sc.,ll.b.

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78

2 Jane St., Suite 500

Re/max West įstaigoje ilgiausiai

___ .___

Įstaigos telefonas

ALGIS S. PACEVIČIUS,
$100,000 atleidimu nuo kapitalinių pajamų mokesčio (Capital
Gains Exemption). 1994 m. vasario 22 d. buvo panaikinta
ši atleidimo galimybė. Turite dabar progą ja pasinaudoti
(capital gains election) arba prarasite visam laikui. Darome
vasarnamių, nuomojamo turto arba žemės įvertinimus.

psl. 9

FAX (41 6) 604-9748.

Greitas pinigų pervedimas.
US arba Kanados doleriai:
4% plius $1 4 — pristatymas.
Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai
ir kiti stambūs kroviniai
į Baltijos šalis.
Greitas ir saugus
pristatymas.

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šven
tines gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

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

Nekilnojamas
turtas
Patarnavimai

visose pirkimo ir
pardavimo srityse

Kreiptis į Valterį
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo
turto
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt.
Kreiptis į
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8

Tel. 416-233-3334, 416-231-2661
FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo 3>~l 050

Patarnavimas - greitas ir tikslus!

Mūsų darbo valandos: 10v.r. -7 v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r.-4 v.p.p. (šeštadieniais).
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. 519-571-9422;
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. 905-522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. 519-657-1751;
Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel.' 519' 468-2163; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane,
tel. 514-637-9495.

V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė — telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo.
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

- INSURANCE
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3

41 6 762-4232

FAX 41 6 762-5588

10 psi. • Tėviškės žiburiai

•
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Sausio 19, ketvirtadienį, pa
laidota a.a. Sofija Treigienė, 93
m. amžiaus.
— Keltuvo iš parapijos salės į
šventovę įrengimui sutartis jau
pasirašyta. Dabar laukiame para
pijiečių aukų keltuvo vajui.
— Anapilio knygyne gauta K.
Radvilėno-Žukausko
parašyta
knyga “Kai siaubas artėjo”.
— Kanados lietuvių muziejus
Anapilyje ruošia parodą apie
lietuvius “DP” stovyklose. Turin
tieji nuotraukų ar kitų daiktų
prašomi susisiekti su vedėja dr.
Rasa Mažeikaite. Muziejaus tel.
(905) 566-8755. Muziejaus lanky
mo valandos: sekmadieniais nuo
10.30 v.r. iki 8 v.v., o pirmadieniais
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.
— Mišios sausio 29, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Juozą Vaičeliūną
(II mirties metinės), 11 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už Vait
kevičių ir Ivaškevičių mirusius.

— Praėjusį sekmadienį 10.15 v.r.
Mišias aukojo iš misijų kelionės
sugrįžęs kun. Edis Putrimas. Jis
ragino parapijos žmones malda
ir konkrečiu darbu siekti, kad
būtų įgyvendintas Kristaus troš
kimas: “Tegul visi bus viena”. Kat.
Bendrija šią savaitę yra pasky
rusi maldoms už krikščionių vie
nybę.
— Sutvirtinimo sakramentui
parapijoje rengiasi 15 berniukų
ir 5 mergaitės. Jau prasidėjo
specialios pamokos, kurios truks
iki gegužės mėnesio ir padės vai
kams artimiau susipažinti su šio
sakramento reikšme. Kas antrą
sekmadienį vyks pokalbiai ir su
vaikų tėvais. Šiai programai va
dovauja Rita Radžiūnaitė, Vin
cas Kolyčius bei kiti katechetai.
— Sekmadienį pakrikštytas Da
liaus Butrimo ir Lindos McMillan
sūnus Brendan Dalius Richard.
— Mišios sausio 29, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Beresnevičių ir Peseckų šeimų mirusiuosius; 9.20 v.r.
— už a.a. Juozą Gegužį; 10.15 v.r.
— už a.a. Alfonsą Simanavičių,
a.a. Uršulę Kartavičienė ir Luko
šių šeimos mirusiuosius; 11.30 v.r.
— už parapiją ir visus parapijie
čius.

Lietuvių namų žinios

— Sekmadienio, sausio 22, po
pietėje dalyvavo 180 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė kun. Valdas
Aušra iš Čikagos, JAV. Praneši
mus padarė ir svečius supažindi
no LN Slaugos namų pirm. J. V.
Šimkus.
Šv. Jono lietuvių kapinėms
— LN valdybos posėdis įvyks
sausio 26, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
aukojo: $100 — V. Balsienė (a.
— Norintieji išsinuomoti ar a. Vytauto Balsio V mirties
įsigyti lietuviškų vaizdajuosčių metinių proga); $15 — R. Snelprašomi skambinti tel. 762-5419 grove (a.a. Jono Tamoliūno
arba 769-1266.
atminimui).
— Sekmadienį, sausio 29, 2 v.p.p.
LN įvyks svarstybos tema “Lie
tuva ir išeivija — šiandien ir ry
toj”.
s
— Vasario 1, trečiadienį, šau
Šv. Kazimiero kolegijos Ro
kiami ligonių lankytojai pasita
rimui 3 v.p.p. LN seklyčioje. Nuo moje rektoriaus prel. Alg. Bart
širdžiai kviečiame dalyvauti šia kaus pranešimu, Šv. Tėvas Jome pasitarime visus, kurie nori
nas-Paulius II suteikė garbės
prisidėti prie šio krikščioniško
prelato titulus kun. Antanui
darbo. Taip pat prašome pranešti
Leonardui Rubšiui ir monsin
mums apie sergančius ar pagalbos jorui Antanui Jonušui. Įvilkreikalingus tautiečius. LN socia
tuvės įvyks 1995 m. sausio 29
linių reikalų k-jos pirm. E. Ste
d. Romoje. Kadangi abu kuni
ponas.
gai
yra kilę ir priklauso Tel
— Vasario 5 d. Toronto LN Min
daugo menėje įvyks “Tauro” klu šių vyskupijai, į iškilmė atvyks
bo metinis pobūvis. Programą at ir vysk. A. Vaičius. Tą proga
Romon taip pat atvyks kun. A.
liks vyrų choras “Aras”, o šokiams
Rubšio sesuo Apolonija Jacikegros “Good Time Boys”. Dėl bilie
tų kreiptis į J. V. Šimkų tel. (416)
vičienė ir brolis Matas iš Lie
231-9425 arba W. Drešerį tel. (416)
tuvos. Abiejų prelatų pagerb231-2661 arba sekmadienio popie tuvės įvyks “Villa Lituania”.
čių metu.
Kun. Antanas Rubšys gimė
— Vasario 5, sekmadienį, 1 v.p.p.
įvyks vyrų būrelio posėdis LN sek
1923 m. lapkričio 5 d. Bučių
lyčioje.
kaime. Laukuvos valsč., Taura
— LN kultūrinės komisijos vi
gės apskr. Mokėsi Telšių ir
suotinis susirinkimas sausio 8 d.
Eichstaett’o Vokietijoje ku
išklausė valdybos pranešimus
nigų seminarijose. Kunigu įš
apie atliktą veiklą. 1994 m. sureng
ventintas
1948 m. gruodžio 18
ta 8 paskaitos, 4 koncertai, vie
d. Teologiją ir Šv. Raštą stu
nas poezijos vakaras. Per pasta
dijavo Gregorianumo universi
ruosius 10 metų ši komisija suren
tete ir Bibliniame institute
gė 64 paskaitas, 16 koncertų ir 29
Romoje, kur gavo teologijos ir
kito pobūdžio renginius. Dažnai
Šv. Rašto licenciato laipsnius.
sekmadieniais rodomi vaizda
juosčių filmai. Šie renginiai
Studijavo hebrajų kalbą ir ar
pagyvina LN veiklą ir sekmadie
cheologiją, dalyvavo archeo
nio popiečių lankymą.
loginėse kelionėse Irake, Ira
— Alytaus centrinė miesto bi
ne, Turkijoje, Graikijoje. JAVblioteka kreipėsi į LN kultūrinę
bių aukštosiose mokyklose yra
komisiją su prašymu padėti įsigy
dėstęs hebrajų, graikų kalbas,
ti J. Kapočiaus leistą “Lietuvių
Šv.
Rašto egzegezę, Katalikų
enciklopediją”. Galintieji pado
Bendrijos istoriją; paskelbęs
vanoti šią enciklopediją, prašo
mi pranešti LN kultūrinei komisi daug stambių straipsnių Šv.
jai, 1573 Bloor St. W., Toronto,
Rašto bei kitomis temomis,
Ont M6P 1A6, tel. (416) 769-1266.
parašęs keletą knygų; už Šv.
Komisija pasirūpins knygų per Rašto studijas 1980 m. gavęs
siuntimu.
Ateities federacijos premiją.
— Ontario miestų savivaldybių
Yra nuolatinis “Tėviškės žibu
komisija
(Ontario
Municipal rių” bendradarbis. Neseniai
Board — 0MB) šaukia liudininkų
grįžo iš Lietuvos, kur ištisą
apklausinėjimą kovo 1 d., dėl
Slaugos namų pastatų teisinės
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
būklės įtvirtinimo. Labdaros fon
do advokatas Peter Van Loan šiuo
“F»UISIIA”
reikalu buvo davęs pareiškimą Atliekame visus lauko ir vidaus
(affidavit) praeitais metais bir remonto darbus: • sienų • van
želio 13 d. Remiantis advokato dentiekio • elektros • keramikos
nuomone, šis apklausinėjimas pa plytelių • stiklo blokų • langų
greitins Toronto miesto valdybos • dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
sprendimą. Iš gautų paliudymų
• vonias • pirtis • lauko verandas
0MB galės nustatyti vėlesnę datą
• įvažiavimo keliukus (driveways)
naujų potvarkių patvirtinimui,
iš
susikabinusių (interlocking)
remiantis dokumentais ir brėži
plytų.
Dengiame stogus. Skambinti
niais, pagal paskutinius įvairių
Alvydui tel. 905-848-9628,
miesto departamentų reikalavi
416-609-5108 (pager).
mus.

Toronto Maironio mokykloje
vasario 4 d. įvyks tėvų diena.
Prašome tėvelius susitikti su
mokytojais ir atsiimti dukters
/sūnaus pažymėjimą. Pavardės
A-M 9.30 v.r. - 10.30 v.r.; N-Ž
11 v.r. - 12 v. Lauksime jūsų
dalyvavimo.
Vedėja

Jaunoji mažlietuvių moterų
karta, norėdama tęsti gražią
tradiciją, rengia “Šiupinį”
1995 m. vasario 28 d., antra
dienį, 7 v.v. Prisikėlimo para
pijos salėje. Kviečia visus da
lyvauti toje atgaivintoje vaka
ronėje.

Ateitininkų sendraugių ir
studentų susirinkimas įvyks
šeštadienį, vasario 4, 7.30 v.v.
Prisikėlimo parapijos Tėvo
Bernardino kambaryje. Bus
rodoma vaizdajuostė iš Atei
tininkų kongreso Lietuvoje.
Kviečiame visus ateitininkus
ir prijaučiančius susirinki
me dalyvauti.
Toronto tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” kviečia visus
tėvelius dalyvauti metiniame
susirinkime vasario 5 d., 1.30
v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose. Bus naujos valdybos
rinkimai ir diskusijos dėl nu
matytos 1995 metų veiklos.
Toronto lietuvių pensininkų
klubas rengia Vasario 16 minė
jimą 1995 m. vasario 16, ket
virtadienį, 1 v.p.p. “Vilnius
Manor” trečio aukšto menėje.
Programą atliks klubo choras
“Daina”, vadovaujamas muz.
L. Turūtaitės. Bus šilti pietūs.
Dėl bilietų skambinti T. Kobelskienei tel. 416 760-8003
arba O. Juodviršienei tel. 416
762-8944.
Valdyba

Tremtinių grįžimo fondui
aukojo: $1000 — Adelė Katelienė; $100 — V. R. Stabačinskai, D. Zulonienė (a.a. seselės
Perpetuos-Jadvygos Alseikaitės atminimui); $50 — Irena
Ross.

Adomo Jakšto spaustuvei
aukojo: $100 — J. Prišas.
Anapilio parapijos keltuvo
vajui aukojo: $200 —- V. Staš
kevičius.

Du nauji prelatai

THE BALTICS... ESTONIA, LATVIA
& LITHUANIA
Success and Economic Reform
The Baltic Business Council and the Board of Trade of
Metropolitan Toronto Present:

Mr. Martins Lacis, Charge d'Affaires,
Embassy of Latvia to Canada

Mr. Valdas Samonis, MA, PhD, CPC, Centre for Russian & East
European studies, University of Toronto, World Bank Consultant
Mr. Peeter Restsinski, Commercial Secretary,
Embassy of Estonia in Washington

Wednesday, February 8,1995 at 7:45-9:30 a.m.
Board of Trade, Downtown Club, 1 First Canadian Place, 4th Floor, Toronto, Ont.
For tickets ($25.00/$35.00) call the Baltic Business Council 416 368-3342

GĖLĖS

EUROPEAN CATERING

PARUOŠIU gėles įvairioms progoms:
vestuvėms, laidotuvėms, krikšty
noms ir t.t. Aptarnauju Staynerio,
Wasaga Beach bei apylinkių lietu
vius. Skambinti Ritai Jonaitytei tel.
1-800-450-1445.

Gaminamas maistas visom progom,
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai.
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416)
626-4770 Toronte.

A. a. Eugenijos Žilvitienės,
mirusios Lietuvoje atminimui,
užjausdamas sūnų K. Žilvitį su
šeima,
Stasys
Matulionis
(Brantford, Ont.), paaukojo
$20 benamių vaikų kaimo
“Vaiko tėviškės namai” sta
tybai. Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja šių fondų
globėja,
KLK moterų dr-jos
centro valdyba
A. a. Mykolui Šakaliniu! mi
rus, užjausdami žmoną Mariją
ir šeimos narius, Marija ir
Juozas Malciai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.
A. a. kazimierietei sės. Per
petual Jadvygai Alseikaitei
Lietuvoje mirus, užjausdamas
jos seserį Delfiniją Zulonienę, Vladas Gumauskas aukojo
“Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Bronė Sirbintaitė-Daunorienė mirė 1994 m. gruodžio
16 d. Caracas mieste, Venezueloje. Gyvendama Anglijoje, ve
lionė ilgus metu? buvo “Tėviš
kės žiburių” ir kitos lietuviš
kos spaudos uoli platintoja.

semestrą dėstė Šv. Rašto egze
gezę ir kitus teologinius moks
lus Vilniaus universitete ir
kunigų seminarijoje. Bet stam
biausias jo darbas, istorinės
reikšmės palikimas yra Šv.
Rašto Senojo Testamento ver
timas į lietuvių kalbą iš originalinių kalbų. Prel. A. Rub
šio ir kun. Č. Kavaliausko Šv.
Rašto vertimai bus išleisdinti vienoje knygoje.
Kun. Antanas Jonušas gimė
1923 m. sausio 15 d. Lūšėje,
Pikelių valsč., Mažeikių apskr.
Į kunigų seminariją įstojo 1942
m. Telšiuose, baigė Eichstaett’e.
Kunigu įšventintas 1949 m. ko
vo 2 d. Studijavo Gregorianu
mo un-te Romoje. Šv. Kazimie
ro kolegijoje eina ekonomi
nių reikalų vedėjo pareigas.
1951-60 m. buvo vysk. V. Padolskio sekretoriumi. Aplan
kė Vakarų Europos ir Šiaurės
Amerikos kraštus, susipažin
damas su tuose kraštuose gy
vu lietuvišku gyvenimu. Vi
siems žinomas Romą lankan
čių lietuvių vadovas. Daug
kam yra pagelbėjęs ir mora
liškai, ir finansiškai, ypač so
vietmečiu. Per jo rankas daug
paramos yra gavusi Lietuvos
Katalikų Bendrija. Inf.

Kanados lietuvių fondo val
dyba praneša, kad netrukus
bus skirstomos 1994 m. inves
tavimų pajamos pagal gautas
prašymų anketas. Prašymai be
anketos nebus svarstomi. An
ketą galima gauti fondo rašti
nėje, Lietuvių namų raštinėje,
KL bendruomenės raštinėje
arba paštu, raštu kreipiantis
į fondo raštinę. Užpildyta an
keta turi pasiekti fondo rašti
nę ne vėliau kaip 1995 m. kovo
4 d. Pavėluotai gautos anke
tos nebus svarstomos. Tuo pa
čiu galima prašyti anketos sti
pendijoms. Tos anketos turi
pasiekti raštinę ne vėliau kaip
1995 m. gegužės 15 d.
A. Juozapavičius,
KLF reikalų vedėjas
A. a. Sofijos Treigienės at
minimui A. ir G. Valiūnai au
kojo “Tėviškės žiburiams $25.
“The Toronto Sun” išspaus
dino St. Prakapo laišką, kuria
me pareikštas pasigėrėjimas
Eric Margolio komentarais,
liečiančiais čečėnų kovą už
nepriklausomybę.

Suvalkų trikampio lietuvių
veiklą jų gimtajame krašte ir
Kanadoje numatoma pavaiz
duoti Kanados lietuvių muziejaus-archyvo rengiamoje pa
rodoje. Jei kas galėtų pasko
linti ar padovanoti nuotrau
kų, dokumentų, leidinių, rank
darbių ar kitokios medžiagos,
susijusios su aukščiau pami
nėta veikla, prašomi paskam
binti tel. 905 566-8755 ir palikti
telefoninį įrašą. M.
• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA ir

H MONTREAL

’ ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
...

39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

1995 m. vasario 10,11 ir 12 d.d.

ITĄ O MONTREALIO LIETUVIŲ
I—I
KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 514-766-5827; 514-766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.
MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m..............
Certifikatus 2 m..............
Certifikatus 3 m..............
Term, indėlus:
1 metų ...................
180 d.-364 d.........
120 d. - 179 d.........
60 d. - 119 d.........
30 d. - 59 d.........

VAKARAS

1995 m. vasario 11, šeštadienį, 7.30 v.v.,
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje
(1021 College Street)

Šokiams gros “Good Time Boys” orkestras.
Trumpą programėlę atliks choro nariai.
(ėjimas $8 asmeniui. Stalus galima užsakyti
skambinant telefonu 416 252-9157 vakarais.

Einamos sąsk.......................... 1.00%

6.50%
6.00%
5.75%
5.75%
5.00%

RRIF-RRSP-1 m. term. ... 7.50%
RRIF-RRSP-2 m. term. ... 7.75%

RRIF-RRSP-3 m. term. ... 7.75%

RRIF - RRSP - taup............ 3.00%

IMA UŽ:

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

3907A Rosemont
10.00- 2.00

9.00- 3.00
9.00- 3.00
12.00-8.00
10.00- 6.00

—
3.00- 7.00
2.00- 6.00

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNAVIMAS
Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose.
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome "naudotis rriūsų bendrovės
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus.
Nėra maksimumo svorio.
Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg

■m LASALLE?QUE. Į
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA-7 DIENAS

Volungė” - Toronto lietuvių choras

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l
- Mokame aukštas palūkanas (žiur. skelbimą 8-tame “Tėviškės žiburių ”
puslapyje)
- Neimame jokio administracinio mokesčio

- Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF,
nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1994 metus, įnašą į RRSP

1995 metų kovo 1 dienos

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARISRRSP indėlių mėnesiai.
• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų
įdėkite (saugią

“Paramos” RRSP s-tą.
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas
už jūsų indėlius.
• "Parama” neima jokių mokesčių
nei už plano administravimą, nei už
patarnavimus įdedant ar išimant.
• “Parama” mielai patarnaus nariams,
perkėlimui iš kitųRRSP (“Paramos”
RRSP planą.

PARAMA

Taupymo - su gyv. dr............ 1.25%
Taupymo - kasdienines....... 1.50%

__

Maloniai kviečiame visus
į šokių ir pasilinksminimo vakaronę

reikia įteikti iki

Taupymo-special................. 1.50%

7.50%
7.75%
7.75%

Nekiln. turto:
1 metų ................... 9.75% asmenines - nuo ....... 10.00%
2 metų ................. 10.00%
3 metų ................. 10.25%

EURO CLEAN

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,

RRSP

DONNA SVRAKA, A.I.B.
Res. 514 256-53355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Informaciją teikia Juozas Radžiustel. (613)
231-2339 (namų), tel. (613) 954-3324 (darbo).

ROŽIŲ

FAX 514 722-3546

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C.I.B.

1475 DeSeve

kviečia jaunimą [Otavos “WINTERLUDE” festivali

**

Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė

KLB OTAVOS APYLINKĖS VALDYBA

Programoje: * Čiuožimas ant Rideau kanalo ■
* KLB Otavos apylinkės VASARIO 16
minėjimas ir “Sutartinės" koncertas;
* Linksmavakariai - penktadienį
ir šeštadienį.

dybai už įdėtą darbą persiunčiant
dovanas į Lietuvą.
Alberto Jonelio ir Jono Dalmoto neseniai Montrealyje surink
tos aukos pasiekė Vasario 16-tos
gimnaziją. Iš gimnazijos direkto
riaus Andriaus Smito gautas nuo
širdus padėkos laiškas, kuriame iš
reiškiama viltis, kad gimnazija
bus remiama toliau, nes jos veik
la ir dabar yra labai reikšminga
Lietuvai. B.S.

Praeitą rudenį buvo pasiųstas
didysis pabdaros talpintuvas į Ša
kių rajono ligoninę. Prieš šventes
gautas tos ligoninės vyriausio
gydytojo A. Klimaičio padėkos
raštas “Baxter diagnostics” kor
poracijos” aukštam pareigūnui
Ives Mainville, kurio rūpesčiu
jau nebe pirmas medicininių prie
monių talpintuvas pasiekia Lie
tuvą. Kitą padėkos raštą prisiun
tė KLB Montrealio apylinkės val

• “Parama” tuoj pat vietoje išduoda
kvitą dėl mokesčių atleidimo.
• Galite pasirinkti indėlio terminą:
nuo 1 m. iki 5 m. ar neterminuotus su
keičiamu nuošimčiu (variable rate).
• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos
nuo pajamų mokesčių.
• Prieš 71 gimtadienį RRSP santaupas
galima pervesti į RRIF, nemokant
valdžiai jokių mokesčių.
• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams
už 1994 metus

Greitas

patarnavimas, prieinamos
dezinfekcija ir “Stainguard”.

kainos,

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

j^TEVlSKES
ŽIBURIAI
"P'
THE

LIGHTS

OF

HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių,

reguliari metinė prenumerata - $40.00,
rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00
(JAV-se amerikietiškais)

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

Vardas, pavardė............

Adresas ..........

....................................................... fc..............................................
Siunčiu

prenumeratą............... dol.,

auką............... dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga ,
Ontario, L5C 1T3, Canada
Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus.
ADMINISTRACIJA

1995 m. kovo 1 d.
Tel. 416 532-1149

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, elektros įvedimo,
vandentiekio sistemos įvedimo
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis
(saunas). Skambinti Algiui tel.
272-8323.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

