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Savaitė Lietuvoje

Renginiai ir rengėjai

Konferencija apie saugumą

Daugumos organizacijų veikla paprastai remiasi įvai
riais renginiais. Vieni jų yra mažesni, vidinės apimties,
kaip sueigos, susirinkimai, posėdžiai; kiti taikomi plates
nei visuomenei. Tikintis sėkmės, ir vieniems, ir kitiems
reikia atitinkamo pasiruošimo.

UDENIUI atėjus, vadinamoji žiemos sezono veikla
šakojasi didesniais užmojais. Žmonės, gyvenantys
gausesniuose telkiniuose, kas tik nori, turi gerų
progų tuose renginiuose dalyvauti. Tiesa, šiuo metu di
desnės apimties renginių kiekis yra sumažėjęs. Mat ma
žiau organizacijų, mažiau jose narių, gal jau kiek mažiau
ir entuziazmo besikeičiant gyvenimo sąlygoms, kai ku
riems jaučiant nuovargį ir amžiaus naštą. Tenka sutikti,
kad vyresnioji karta vienaip ar kitaip savo jau yra kaip ir
atlikusi. Dėmesys krypsta į pamainą - tą viduriniąją kar
tą, kuri kaskart vis stipriau pradeda reikštis. Tai geras
ženklas, teikiantis vilčių, kad lietuviško gyvenimo judė
jimas neapsilps, nenutrūks nė įprastų renginių grandi
nė. Bent jau šiuo metu renginių įvairovėje pirmauja kon
certiniai pasirodymai - tautinių šokių ansambliai, cho
rai. Žymiai mažiau yra vaidinimų, o beveik visai išnyko
literatūros vakarai, paskaitos. Pastarosiose srityse sto
kojama ne žiūrovų, bet tinkamų asmenų tokiuose rengi
niuose reikštis. Gausiausiai lankomi renginiai dar vis
yra proginiai metinių švenčių minėjimai, į kuriuos įpras
ta eiti daugiau iš pareigos. Dar vienas išsisijojęs per lai
ką ir aiškiai pastebimas pokytis - tai didesni žiūrovų rei
kalavimai. Anksčiau jų kaip ir nebuvo - kas tik lietuviš
ka, buvo gražu vertinga, girtina. Dabar į vadinamosios
meninės dalies atlikėjus jau žiūrima viena akimi, kad
būtų lengviau pataikyti į patį pasirodymo lygmenį. Nor
malu, kad dėl to ir atsiranda daugiau kritinių pasisaky
mų. Jei jie taiklūs ir nešališki - nauda visiems.

R

ENGINIŲ sėkmė labai didele dalimi priklauso ir
nuo rengėjų sugebėjimų, patirties, išradingumo,
pakankamai rimto požiūrio į pasiimtą darbą, su
rištą su atsakomybe. Jei rengėjas yra grupė žmonių, la
bai svarbu, kad jie, dirbdami bendrą darbą, sutartų, kad
ir kylančios ambicijos, jei reikia, būtų palenktos, nes ki
tos išeities nėra. Sėkmei taipgi labai svarbu ir tinkamas
laikas. Pvz. per ankstyva popietė nėra pats geriausias lai
kas; negerai ir kai renginys nusitęsia per ilgai vakarais.
Aplamai per ilgi renginiai, nors jie būtų ir įdomūs, var
Svečiai iš Lietuvos lankosi Vasario 16 gimnazijoje. Antroje eilėje ketvirtas iš kairės Kaišiadorių vyskupas J.
gina žiūrovus. Jei minėjimo programos nėra perkrautos
MATULAITIS ir šalia jo Perlojos klebonas kun. A. KELMELIS, kuris nuo šių mokslo metų pradžios yra Vasario
ir ištęstos, visada pasidžiaugiama. Atrodo, kad pastaruo
16 gimnazijos kapelionas. Žemiau - susipažinimo vakaras Vasario 16 gimnazijoje. Naujai atvykę mokiniai turi
ju dešimtmečiu pripratome minėjimuose per porą valan
atlikti įvairiausius uždavinius
Nuotr. M. Šmitienės
dų sugebėti viską pasakyti ir parodyti. Pasitaiko rengi
nių, kurie neatitinka žiūrovų skonio bei poreikių. Pvz.
dažnai nėra lengva plačiąją visuomenę sudominti kad ir
abstraktaus meno parodomis, o ką jau kalbėti apie blogai
skaitomą poeziją, dar blogiau - prozą. Tačiau visiškas
Jungtinės Tautos Niujorke paminėjo savo 50 metų veiklos sukaktį • Prisipažino nusidėję,
pataikavimas miniai irgi būtų nesusipratimas, užsimojęs
žadėjo pasitaisyti • Svečiai iš viso pasaulio užgulė miestų • Tylioji dauguma prašys reformų
menkinti kūrybos pasaulį, nuo kurio tada žiūrovas dar
labiau tolinsis. Apdairūs rengėjai sugeba parinkti pro
O tie “pasaulio svečiai”, su išties savaip simboliškas. Tai
SALOMĖJA NARKELIŪNAITĖ
gramą, derinti skonį ir poreikius ir nemanyti, kad kiek
savo palydovais ir oficialių gi čia ta pati salė, kur Koloni
vienas išėjimas scenon, jau ir yra “aukšto meninio lygio”
Daugiau kaip du šimtai pa apsaugos pareigūnų lydimi su jų taryba ištisus 49 metus yra
pasirodymas. Dar vienas svarbus dalykas - tai renginio
saulio įžymybių pražygiavo sirenomis, važinėjo ne tik į diskutavusi klausimus kraštų,
aprašymas spaudoje - jo įvertinimas, įspūdžių skelbimas.
pro kalbėtojų tribūną visu Generalinį susirinkimą ir iš pagal JT Chartą pavestų JT
Tylomis praeiti pro tokias apraiškas neturėtume. Rengė
mos susirinkimo salėje spa jos kalbų sakyti, bet ir su ki globai po Antrojo Pasaulinio
jai ir tuo turėtų pasirūpinti, ir tai iš anksto, kad vėliau
lio 22-24 d.d., šiai tarptauti tais, kaip ir jie patys, susitikti. karo. Tai buvo kolonijų klau
netektų stebėtis, kodėl apie juos niekas neparašo. Č.S.
nei organizacijai minint savo JT viduje daugelyje vietų buvo simo svarstymai. Ir 1960 m.
gyvavimo penkiasdešimtmetį. įrengti improvizuoti kambariai, 17 jų, šešiolika vien iš Afrikos,
KANADOS ĮVYKIAI
Tarp jų buvo ir Lietuvos res net su gėlėmis ir medžiais (ir kaip nepriklausomos valsty
bės prisijungė prie origina
publikos prezidentas Algir kava) tokiems susitikimams.
Ten jie pasikalbėjo, ko dar liųjų organizacijos narių (50,
das Mykolas Brazauskas.
“Čia jūsų namai, ir pasau nepasakė savo oficialiose kal vėliau ir Lenkija, 51-oji, buvo
Antrasis Kvebeko nepriklau venime jau buvo įsitvirtinęs lio ateitis busimajam pusšim bose, nes, išskyrus prez. Clin- įtraukta į jų tarpą). Dabar gi
somybės referendumas spalio himnas “O Canada”, platus čiui yra jūsų rankose”, — tarp ton’ą (kaip JT šalies šeiminin bendras skaičius buvo 185,
30 d. gerokai skyrėsi nuo pir pripažinimo susilaukusi Ka kitų dalykų sakė jiems sukak- ką), kalbėjusį 14 min., visiems tarp jų ir Baltijos valstybės,
mojo referendumo, kuriam nados raudono klevo lapo vė tinės sesijos pirmininkas, bu buvo skirta vos po penkias mi kurių, deja, klausimo ši Tary
anuometinis Kvebeko premje liava ir konstitucija, priimta vęs Portugalijos premjeras nutes. Suprantama, ne visi lai ba nejudino. (Kai kurie nariai
ras Rene Levesque (Levekas), be Kvebeko vyriausybės prita ir Lisabonos universiteto tei kėsi tos griežtos ribos, nors žadėjo vėliau užsiimti “neokoseparatistinės Kvebeko parti rimo. Apie jos reformas buvo sės profesorius Diogo Frei sesijos prezidentas jau turėjo lonizmo” klausimais). Bet to
jos įsteigėjas, buvo pasirin kalbėta ir pirmojo referendu tas do Amarai, atidarydamas ir trumpą šablonišką frazę nebuvo, nes gyvenimas Sovie
kęs 1980 m. gegužės 20 d. Tada mo vajuje. Montrealyje 1987 m. minėjimą.
pasirašęs tokiems “prasižen tų Sąjungoje apsisuko netikė
jam pagrindinę opoziciją Kve lapkričio 1 d. mirusį R. LeveKalbėtojai vienas po kito gėliams”. Net ir Kubos Fidel tu ratu, ir Baltijos valstybės
beke sudarė opozicinės libera ką, iniciatorių Kvebeko nepri gyrė ir peikė šią organizaciją, Castro, kuris prieš 35 metus pateko į Jungtines Tautas be
lų partijos vadas Claude Ryan, klausomybės siekiuose, pakei kiekvienas savaip vertino jos čia kalbėjo net 6 valandas, tos Kolonijų tarybos rekomen
o visoje Kanadoje - jos minis- tė už jį karštesnis premjeras pasiekimus ir per savo namo dabar pasitenkino 6 minutėm. dacijos. Jas rekomendavo Sau
teris pirm. P. E. Trudeau ir jo Jaques Parizeau, naujasis se langelį žvelgė į ateities veiklą.
JAV prezidentas su pasirink gumo taryba.
liberalų vyriausybė. Kvebeko paratistinės Kvebeko partijos Bendras mintis visam pasau tais svečiais susitikinėjo už
Nebuvo baltiečių dabar
premjeras R. Levekas referen vadas. Iš politikos pasitrauku liui išreiškė vieningai priim JT ribų - su Rusijos prez. Jel
Todėl net ir vietinė spauda,
dumui buvo pasiūlęs nepri sio Kvebeko premjero ir libe toje rezoliucijoje sesijų pa cinu - kelias valandas pralei
klausomos sandraugos sutar ralų vado Roberto Bourassos baigoje. Nelyginant kokioje do Roosevelto muziejuje Hyde aprašinėdama už Generali
tį, kuri turėjo būti pirmasis pareigas perėmė Daniel John išpažintyje: prisipažino nusi Park, su Kinijos prez. Jiang nio susirinkimo vykstantį gy
Kvebeko žingsnis nepriklau son. Talkon premjerui J. Pari dėję JT principams, gailėjosi, Zemin susitiko Lincoln cen venimą JT aplinkoje, pasigedo
somybėm Ją atmetė 59,5% kve- zeau atėjo su savo separatis žadėjo pasitaisyti. Pasiryžta tre, o dar su kitais susitikinėjo baltiečių Dago Hammarskjolbekiečių, o sutarčai pritarė tiniu Kvebeko bloku Kanados pagyvinti JT veiklą, kad jos Waldorf - Astoria viešbutyje, do aikštėje, kur ištisas die
40,5%.
parlamente įsitvirtinęs Lu būtų stipresnės ir jautresnės kuriame jis buvo apsistojęs. nas reiškėsi kitos tautos, rei
Iš šimto dešimties rinkimi cien Bouchard. Po kvebekie- pasauliui, kuris yra labai pa Su kai kuriais prez. Clinton kalaudamos JT dėmesio savo
nių apylinkių tik šešiolikoje č;o Kanados ministerio pirm. kitėjęs nuo 1945-ųjų, kai jos visiškai nesusitiko, pvz. su problemoms.
Toji Hammarskjold aikštė,
vyravo nepriklausomos san
E. Trudeau vėl buvo išrink buvo įkurtos San Francisco Castro, bet į jo pusę vis tiek
draugos šalininkai, o visose tas kvebekietis J. Chretienas.
žvilgterėjo (bent Castro taip esanti skersai gatvės nuo Jung
mieste.
kitose referendumo dalyviai
Didelės politinės įtampos
tvirtino), kai visi rinkosi ben tinių Tautų būstinės, baltieTrys dienos Niujorke
pasisakė už liberalų vado C. atnešė iki paskutinės minutės
drai minėjimo nuotraukai Ko čiams net labai pažįstama.
Ryano siūlomą Kvebeko pasi neaiškūs referendumo rezul
Pradėjus JAV prezidentui lonijų tarybos salėje. Toje sa Joje 1965 m. Lietuvos, Latvi
likimą federacinėje Kanadoje tatai, prasidėję referendumo Bill Clinton spalio 22 d. rytą,
lėje juos visus, didelių ir ma jos ir Estijos jaunimo suorga
bei jon iš Londono susigrąži vajuje. Pradžioje persvarą tu tris dienas iki vėlumos degė žyčių valstybių vadus, pagal nizuoti atstovai, po gausin
namos konstitucijos reformas. rėjo federacinės Kanados rė šviesos JT būstinės pastatuose
jų ūgį - aukštus ir žemus, pen gos demonstracijos Madison
Sandraugininkų eilėse tada mėjai. Po jų iškilo Kvebeko prie Rytinės upės kranto, o
kiose eilėse išrikiavo Kodako Square Gardens, per miestą
vyravo kvebekiečių jaunimas, nepriklausomybės šalininkai, niujorkiečiai kartais net pra fotografas ir tarė: “Trauksiu atžygiavo prie JT ir simboliš
kuriam, matyt, labiausiai rū kai vadovybę iš J. Parizeau rasdavo kantrybę, kad policija
penkiskart, nes nežinau, ar kai prinešė savo vėliavas prie
pėjo Kvebeko atsiskyrimas perėmė L. Bouchardas. Tada ir kitoks saugumas tvarkė jų
vėl kada nors sulauksiu tokios JT vėliavų, reikalaudami “UN
membership”.
nuo Kanados bei jo pilna ne kilo rimtas pavojus, kad Ka gyvenimą per tas dienas. Skun progos”.
Tą baltiečių žygį savo kal
priklausomybė.
nada gali pralaimėti referen dėsi net ir pati policija. “Sau
Gal ir simboliška
boje dabar paminėjo Latvijos
Dabartinis antrasis referen dumą ir netekti nepriklauso goti popiežių buvo mums vie
dumas spalio 30 d. turėjo po mybę išsikovojusio Kvebeko. nas malonumas, palyginus su
Neatrodo, kad kas nors būtų prezidentas Guntis Ulmanis
penkiolikos metų gerokai pa Dėl tokios galimybės užsieny tais pasaulio svečiais, kurie
buvęs numatęs ieškoti simbo spalio 22 d. priešpietinėje
sikeitusias aplinkybes ir pa je buvo rimtai pradėjusi kris- po dviejų savaičių užgulė mū
likos, bet šitos salės parinki sesijoje. Pabrėždamas, kad
(Nukelta į 8-tą psl.)
(Nukelta į 2-rą psl.)
keistus vadus. Viešajame gy
mas tai bendrai nuotraukai
sų miestą”, - sakė ne vienas jų.

R

Įspūdinga laisvų tautų šventė

Kanada išliko, Kvebekas skyla
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BNS praneša, kad spalio
26-28 d.d. Vilniuje vyko tarp
tautinis seminaras Baltijos
srities saugumo klausimais.
Seimo ir Šiaurės Atlanto vi
suotinio susirinkimo sureng
tame seminare dalyvavo ir
kitų tarptautinių organizaci
jų atstovai, Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas
ir
ministeris
pirmininkas
Adolfas Šleževičius, seimo
pirmininkas Česlovas Juršė
nas, užsienio reikalų bei kraš
to apsaugos ministerial ir ki
ti pareigūnai. Pranešimuose
kalbėta apie Maskvos įtaką
Baltijos regiono saugumui,
apie Lietuvos ryšius su tarp
tautinėmis
organizacijomis,
krašto vidaus padėtį bei ka
rines pajėgas.
Danijos gynybos ministeris
teigė, kad neįmanoma kalbėti
apie ŠAS (NATO) plėtimą ne
atsižvelgiant ir į Baltijos
valstybes. Kaip rašo ELTA,
politologas Phillip Petersen,
JAV įsteigto “Potomac” fondo
Rusijos tyrimų skyriaus vado
vas, pareiškė nuomonę, jog Ru
sijos planas įsiveržti į Bal
tijos valstybes yra neįgyven
dinamas. Jis taip pat neigė,
kad JAV kongresas priešinasi
ŠAS plėtimuisi, nes JAV vy
riausybė
finansuoja
ŠAS
“Bendradarbiavimo taikos la
bui” programą.

Privatizavimo priežiūros
komisija
Spalio 25 d. Lietuvos seimas
patvirtino 13-os narių komisi
ją dėl valstybinio ir savival
dybių turto privatizavimo,
skelbia BNS. Komisijai vado
vaus Vilniaus ekonomikos in
stituto direktorius Eduardas
Vilkas. Joje taip pat dalyvaus
devyni ministerių pavaduoto
jai. Komisijos užduotis bus
prižiūrėti veiklą Valstybi
nės privatizacijos agentūros,
kurios mandatas, prasidėjęs
rugsėjo mėnesį, yra įgyven
dinti antrąjį privatizacijos
etapą, parduodant nuosavy
bes už grynus pinigus.

Demonstracija prieš skurdą

Vilniuje spalio 24 d. įvyko
demonstracija “prieš skurdą
ir skurdintojus”, rašo “Lietu
vos aidas”. Vidudienį Nepri
klausomybės aikštę pripildžiusieji piliečiai klausėsi
kalbų: Tėvynės sąjungos frak
cijos seime pirmininko And
riaus Kubiliaus, monsinjoro
Alfonso Svarinsko, kuris per
skaitė Katalikų Bendrijos Lie
tuvoje kunigų pareiškimą,
Lietuvos ūkininkų sąjungos,
Kauno miesto profesinių są
jungų ir kitų grupuočių bei
sąjungų atstovų. Buvo pa
skelbtos rezoliucijos dėl in
dėlių grąžinimo, mokesčių
už komunalines paslaugas su
mažinimo, pensijų ir atlygini
mų padidinimo. Taip pat savo
pareiškimus platino Lietuvos

tautininkų sąjungos, Lietuvos
demokratų partijos bei Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių “Laisvės” frakcijos sei
me. Susirinkimas tęsėsi 2 va
landas, praėjo ramiai, “be pra
našautų riaušių ar susirėmi
mų su policija”.
Savivaldybių konferencija

Spalio 14-15 d.d. Druskinin
kuose įvyko Baltijos kraštų sa
vivaldybių suvažiavimas, kurį
surengė JAV Baltijos fondas ir
Baltijos valstybių savivaldy
bių sąjungos. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovai pasira
šė rezoliuciją, raginančią Bal
tijos kraštų seimus ir vyriausy
bes įsteigti šių trijų valstybių
politinę sąjungą, kuri gintų
Baltijos kraštų nepriklauso
mybę, sukurti bendrą ekono
minę erdvę, supaprastinti tar
pusavio sienų kritimo taisyk
les, rašo “Lietuvos rytas” spa
lio 16 d.
Nepraeis nepasitikėjimo
pareiškimas

Kaip rašo ELTA, Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) parengtą pareiškimą
“Dėl nepasitikėjimo LR mi
nisterio pirmininko A. Šleže
vičiaus vyriausybe” pasirašė
52 seimo nariai. Pareiškimas,
kartu su nepasitikėjimo pa
grindimu bei daugiau kaip
50 korupciją skatinančių ar
dengiančių įstatymų sąrašu
buvo įteikti Lietuvos seimui
spalio 31 d. TS('LK) valdybos
pirmininko G. Vagnoriaus tei
gimu, nepasitikėjimo doku
mentų paruošimą paskatino
iškreipta ekonominė ir socia
linė politika bei ekonominiai
nusikaltimai
ir korupcija.
Frakcijos seniūno A. Kubi
liaus manymu, nėra didelių
vilčių, kad pareiškimas bus
priimtas seime, nes LDDP tu
ri daugumą vietų. Tačiau jo
pristatymas ir svarstymas “pa
dės Lietuvos visuomenei ge
riau apsispręsti kituose sei
mo rinkimuose”.
Valstybės biudžetas ir skola
ELTOS pranešimu, spalio 19
d. Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius
sakė, kad Lietuva yra pasira
šiusi sutarčių gauti užsienio
paskolų už 901 milijoną JAV
dolerių. Iš šios sumos jau
yra gauta 616 milijonų JAV
dolerių paskolų, o grąžinta
30,9 milijonų. Bendra Lietu
vos valstybės skola užsieniui
spalio pradžioje sudarė 722
milijonus JAV dolerių.
BNS žiniomis, spalio 19 d.
ministeris pirmininkas sei
mui pristatė 1996 m. biudžeto
projektą, kuris bus svarsto
mas lapkričio 9 d. Numatyta
7.54 bilijonai litų išlaidų
($1.885 bilijonai), 6.95 bilijo
nai litų pajamų. Deficitas
siektų 2% bendrojo vidaus
produkto. Biudžetas pagrįs
tas 15% infliacija metams. Nu(Nukelta į 3-čią psl.)
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<5? RELIGINIAME GYVENIME
Vatikano katalikiškojo auklėji
mo kongregacija-tarnyba pa
skyrė vyskupą P. Baltakį ir prof.
A. Rubšį iš Niujorko Lietuvos
kunigų seminarijos vizitato
riais. Jiedu šią pareigą atliko
1995 m. spalio ir lapkričio mė
nesį. Aplankė Vilniaus, Kauno
ir Telšių kunigų seminarijas.
Jų užduotis - susipažinti su esa
ma seminarijų ekonomine būkle,
mokslo lygiu, auklėjimu, paruo
šimu kunigystei, trūkumais ir
rekomenduoti atitinkamas pa
taisas. Prieškario nepriklauso
mybės laikais tuometines kuni
gų seminarijas lankė Vatikano
vizitatorius prancūzų dominin
konas kun. Pelletier. Po jo ap
silankymo Kauno seminarijoje
buvo padaryta eilė reformų. Inf.
Telšių vyskupas A. Vaičius
rugsėjo 24 d. Varniuose atšven
tino 1740 m. statytą Šv. Alek
sandro šventovę. Per Mišias pa
mokslą pasakė prel. J. Kauneckas, giedojo Telšių kunigų se
minarijos ir Varnių Šv. Petro ir
Povilo parapijos chorai. Buvo
paminėta ir pirmojo lietuviško
katalikų katekizmo 400 metų
sukaktis. Vysk. A. Vaičius pa
brėžė didelę spausdinto žodžio
reikšmę. Rugsėjo 28-toji išskir
tinė data. Tą dieną jėzuitų
spaustuvėje Vilniuje buvo iš
spausdinta lietuviška katali
kiška knyga -j- Mikalojaus Dauk
šos iš lenkų kalbos išverstas ka
tekizmas. Priminė vyskupas ir
šio leidinio iniciatorių — garsųjį
žemaičių vyskupą Merkelį Gied
raitį. Minėjime dalyvavo daug
dvasininkų ir pasauliečių. Visi
savo kalbose iškėlė šios sukak
ties reikšmę. Telšių vyskupui ir
Varnių klebonui buvo įteikti
naujai išleisti to katekizmo eg
zemplioriai. Meninėje minėji
mo dalyje pasirodė kamerinės
muzikos ansamblis “Atrium
musicum”. Vysk. A. Vaičius pa
šventino vysk. M. Giedraičiui
ir M. Daukšai statomo paminklo
kertinį akmenį. Telšiuose rug
sėjo 24 d. sukakčiai paminėti
įvyko atskira konferencija su
pranešimais ir paskaitomis,
kuriai vadovavo prof. V. Daujo
tytė ir dr. A. Butrimas. Minė
jimas buvo rengtas ir kitose Lie
tuvos vietovėse.
Katechetikos centro leidyk
la, vadovaujama sės. Aušros
Karaliūtės, šiems mokslo me
tams išleido du naujus, Lietu
voje parengtus tikybos vadovė
lius “Kristus vakar ir šiandien”
ir “Ateik, Šventoji Dvasia”. Po
kalbyje vadovė atkreipė dėmesį
į kai kuriuos vertingus verti
mus, taipgi pabrėždama, kad
leidykla orientuojasi ne vien
tik į katechetus, bet ir į papras
tus katalikus bei jaunimą. Iš
rengiamų leidinių išskyrė kun.
K. Trimako “Žmogaus aukščiau
si skrydžiai”, kuriame nagrinė
jami religiniai išgyvenimai.
Lietuvoje jau nustatyta reli
ginių bendrijų turto grąžinimo
tvarka. Nekilnojamas turtas
bus perduodamas joms ne vė
liau kaip per tris mėnesius po
sprendimo priėmimo dienos.
Kompensacijos betgi bus sumo
kėtos tik per 25 metus. Nusta
tyta ir negrąžinto turto išpir
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kimo tvarka. Piniginė kompen
sacija už išperkamą nekilnoja
mą turtą bus pradėta mokėti tik
po penkerių metų ir išmokama
ne vėliau kaip per 25 metus. Ta
čiau praėjus 15 metų turi būti
išmokėta ne mažiau kaip pusė
kompensacijos.

Lietuvos katalikų mokslo aka
demija rugsėjo 29 d. Kaune pa
minėjo prel. Adomo Dambrausko-Jakšto 135-ąsias gimimo me
tines. Dr. M. Bloznelis pabrė
žė A. Dambrausko-Jakšto šako
tą veiklą matematikos, teologi
jos, filosofijos ir literatūros sri
tyse. Liudas Dambrauskas pa
pasakojo, kokį įspūdį jam ma
žam darė dėdės Jakšto asmeny
bė. Kiti kalbėtojai apžvelgė jo
gyvenimą ir darbus. Atkreiptas
dėmesys, kad jo atminimas dar
nėra įamžintas. Siūloma Kara
liaus Dvaro gatvei grąžinti se
nąjį A. Jakšto pavadinimą, o
prie namo, kuriame jis gyveno,
pritvirtinti memorialinę lentą.
Vilkaviškio vyskupas J. Žemai
tis, MIC, Lenkijos Elko vysku
po W. Ziembos kvietimu, rugsė
jo 4 d. lankėsi Seinuose ir da
lyvavo Švč. Mergelės Marijos
statulos vainikavimo 20-tosiose
metinėse. Rugsėjo 16 d. vysk.
J. Žemaitis, MIC, Punske susiti
ko su Lenkijos primų kardinolu
J. Glempu, kartu koncel^bravo
Mišias, dėkojo kardinolui už ro
domą palankumą lietuviams,
ragino, kad jaunimas augtų do
ras ir blaivus, citavo popiežiaus
žodžius apie kraštutinį nacio
nalizmą, kvietė tikinčiuosius
gerbti savo dvasios vadus, ugdy
ti dvasinius pašaukimus ir pri
minė, kad Vilkaviškio vyskupija
kun. Algirdą Žukauską tik “pa
skolinusi”. Vyskupas J. Žemai
tis, MIC, taipgi dalyvavo Studenoje, kur buvo vainikuotas
stebuklingas Švč. Dievo Motinos
paveikslas ir savo kalboje pa
sidžiaugė lenkų meile ir pamal
dumu Marijai.
Dailiųjų amatų katalikiška
mergaičių mokykla atidaryta
rugsėjo 20 d. Aukštadvaryje.
Pastatą atšventino vysk. J. Ma
tulaitis. Iškilmėje dalyvavo že
mės ūkio ministeris V. Einoris,
švietimo ir mokslo ministeris
V. Domarkas ir kiti aukštesni
pareigūnai. į mokyklą šiais me
tais priimta 16 mokinių. Moks
las tęsis trejus metus. Snk.
(Žinios iš leidinio “Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje”)

Informacinis katalikų gyve
nimo mėnraštis “Challenge”
1995 m. spalio mėn. nr. paskel
bė Mostar vyskupijos kurijos
(Bosnijoje-Hercegovinoje) raš
tą, smerkiantį naują Hollywood’e pagamintą filmą “Gospoda” — “Our Lady”. Jame esą
nepagarbiai vaizduojama Išga
nytojo motina Marija ryšium
su įvykiais Medjugorje. Ypač
smerktinos vietos apie vietos
vyskupą Zanic, kaltinamą bend
radarbiavus su komunistais,
perdėtai iškeliančios pranciš
konų kunigą, nepatiklų Kat.
Bendrijos autoritetams. Filmas
nesąs vertas tikinčiųjų dėme
sio.

M6P 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje
ir Lietuvoje.
Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.
Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

O kodėl ne Landsbergis?
Svarstant būsimus kandidatus į Lietuvos prezidentus. Nėra reikalo ieškoti kandidatų išeivijoje.
Tautos branduolys, davęs praeityje vadų savo kaimynams, jų nestokoja ir dabar
VILIUS BRAŽĖNAS
Prieš metus lankydamasis
Lietuvoje, viešuose ir priva
čiuose pokalbiuose su kelių
miestų patriotiniais branduo
liais, remdamasis pagrindi
niais politinės veiklos nuo
statais, - raginau per anksti
nenuklysti į prezidentinius
rinkimus, o nedelsiant susi
kaupti seimo rinkimų vajui.
Teigiau, kad Lietuvai nėra rei
kalo ieškoti prezidentinių
kandidatų užsieniuose. Tuo
dar labiau tikiu dabar.
Deja, pasirodo, jau dabar
esama gerai orkestruoto tri
mitavimo užsienio lietuvio
Valdo Adamkaus kandidatū
ros į Lietuvos prezidentus.
Tai verčia pasisakyti tuo klau
simu, žiūrint iš šiapus Atlan
to, juolab, kad ir pats V. Adam
kus pastaruoju metu pradeda
kalbėti kaip “taip ir ne” bei
“jeigu” kandidatas.
Pokalbyje su “Lietuvos aidu”
(1995.IX.21) jis net ramstosi
lietuviško Mozės lazda, neva
atsiliepdamas į tautos malda
vimą: “gelbėkite, esame visiš
kai nusivylę iki kraštutinumo”,
“padėkite, Jūs mūsų viltis”.
Lietuvai betgi nereikia, kaip
anų dienų rusams, prašyti už
sienio Riurikų - “ateikite ir
valdykite!”
Tokia yra lietuviškos išeivi
jos nepartinio stebėtojo nuo
monė, paremta ne tik Lietuvos
politikos stebėjimu, bet ir ak
tyviu dalyvavimu JAV politi
nėje veikloje. Politikoje, kaip
ir fizikoje, esama dėsnių, ku
rie galioja visur. Panašiai gal
voja ir daugelis opozicijos vei
kėjų Lietuvoje. Būtų juokinga,
jeigu net savo kaimynams va
dų davusios tautos branduolys
turėtų kviestis jai atstovauti
50-ties metų okupacijos negan
dų nepatyrusius, nepriklauso
mybės atstatymo metais gyvybe
nerizikavusius ir gal net už
sieniuose dalyvavimą kovoje
už Lietuvos laisvę įrodyti ne
galinčius asmenis. Aišku, išim
timi galėjo būti daugelį metų
nepriklausomos Lietuvos dip
lomatinėje tarnyboje ištvėręs
amsasadorius Stasys Lozoraitis.
Grįžkime prie dabar mini
mų kandidatų. Dar “ne kandi
datas” V. Adamkus minėtame
“LA” pokalbyje sakėsi džiaug
sis, “jei atsiras tikras ir rim
tas kandidatas iš Lietuvos”. Tai
primena pasakėčios kaimietį,
kuris, besilankydamas miesto
zoologijos sode, “nepastebėjo
dramblio...” Lyg jis būtų ne
girdėjęs apie prof. Vytautą
Landsbergį. Pasirodo - gir
dėjęs.
“Landsbergis nekaltas”, kad
1992 m. laimėjo LDDP. “Tačiau

jis nebuvo administratorius...”
aiškina V. Adamkus, lyg prezi
dentas, o ne jo ministeris pir
mininkas bei kiti ministerial
turi būti administratoriai.
Prezidentas privalo turėti tau
tos ir valstybės ateities vizi
ją ir parinkti “administrato
rius” tai vizijai siekti. O kas
gi šiandien sėdi Lietuvos pre
zidento kėdėje, jeigu ne “ad
ministratorius”? Ir dar kaip
prityręs administratorius! Pa
galiau ir V. Adamkus yra tik
administratorius, aukštesnio
rango JAV federacinis parei
gūnas, vykdąs Vašingtono nu
statytą liniją. Nepamirština
ir tai, jog ir amerikiečiai bal
suotojai su kiekvienais rinki
mais rodo vis daugiau nepa
kantos jų gyvenimą ir verslą
kontroliuojantiems pareigū
nams, kurie JAV-se “biurokra
tais” vadinami.
Jeigu V. Adamkus prieitų iš
vadą, jog prof. Vyt. Landsber
gis, atėjus prezidentiniams
rinkimams, nebus “rimtas ir
tikras kandidatas iš Lietuvos”
ir nutartų pats kandidatuoti į
prezidentus, tai turėtų įtiki
namai pareikšti, kur jis politi
nėje plotmėje: centre, kairėje
ar dešinėje. JAV lietuviškoje
visuomenėje, pagal kovojusių
už Lietuvos nepriklausomybę
ir nebendradarbiavusių su
okupanto statytiniais standar
tus, jis laikytinas politinėje
išeivijos kairėje. Taip verti
nami JAV “liberalai”, kokiu jis
prisipažino esąs “Valstiečių
laikraštyje” 1995 m. sausio 28
d. laidoje: “Mano pažiūros bu
vo ir yra liberalios, bet jos
skiriasi nuo lietuviško supra
timo, kas yra liberalizmas”.

kalbyje Su “Lietuvos aidu” jis
panašiai atsakė į klausimą
kaip vertina dabartinio pre
zidento veiklą: “Vertinti Pre
zidento veiklą iš esmės dabar
nenorėčiau”. Esą tam reikia
daugiau laiko. Vis dėlto rado
vieną priekaištą: “Negerai, kad
jis nepaėmė į rankas LDDP, sa
vo partijos, ir nepakreipė jos
dirbti valstybės gerovei”. Reiš
kia, LDDP žmogus A. Brazaus
kas niekuo dėtas. Kiti kalti.
Visuomenei siunčiami ženk
lai, jog V. Adamkus pradeda
dešinėti. Dar nesijaučia ga
lįs pasigirti pats esąs “deši
nysis”, bet vienur teigia - “esu
už dešiniąją pusę”, kitur-esąs
“nuosaikios dešinės šalinin
kas”. (“LA” 1995.IX.23, “Savai
tė”). Belieka išsiaiškinti gal
vosūkį, kas ta “nuosaiki de
šinė?”
Susipažinusiems su JAV “li
beralų” kairiąja akrobatika
akysna krenta triukas matyti
“kraštutinius” bei “ekstremis
tus” tik dešinėje. “Yra kairė,
yra kraštutinė dešinė, manau,
kad Lietuvai būtų sveika, jei
gu per rinkimus sutvirtėtų tre
čioji vidurio jėga,” teigia V.
Adamkus minėtame pokalbyje
su “LA”. Matote, jeigu nėra
kraštutinės kairės, o tik “kraš
tutinė dešinė”, betkam iš kai
rės lengva atsistoti “viduryje”.
Tačiau, kai yra “’kraštutinė
kairė”, tada neišvengiamai
yra ir nelemtoji “kairė”... Ta
da “vidurys”, kaip paprastai,
tampa pačia neaiškiausia poli
tine linija. Jeigu, pavyzdžiui,
“kraštutinė” ir šiaip jau kairė
nueina nuo kelio ir žygiuoja
pakelės laukais, vidurys gali
atsidurti pakelės kairiajame
griovyje ar net ir už jo. Todėl
V. Adamkaus propaguojama
“trečioji vidurio jėga” prašosi
apibrėžimo, kaip ir jo paties
politinių pažiūrų.

JAV dešiniųjų lietuvių Va
karuose “liberalizmo” supra
timas yra gana aiškus: kolekty
vizmas, valstybizmas, galingos
biurokratijos valdymas, jau
nekalbant apie ilgametį jų
Laimei, Lietuva turi visiems
linkčiojimą ir nuolaidžiavimą
aiškų
kandidatą į prezidentus.
Kremliui. Tuo vargu ar galima
buvo kaltinį visus lietuviš Aiškų Rytams, aiškų Vakarams,
kos išeivijos ^'liberalus”. Tai aiškų išeivijai, tik gal ne visai
juos padarė politiniais dvi aiškų kai kuriems Lietuvos
veidžiais: burnojo prieš Lie žmonėms, išskyrus, žinoma,
tuvos okupantą, bet palaikė jį nuo pat pirmų nepriklauso
Maskvą ramstančius Vakarų mybės dienų sabotavusiai kal
tinusiai, šmeižusiai ir net dikta
“liberalus”.
torium vadinusiai LDDP. Turiu
Tame pat pokalbyje su “Vals mintyje, žinoma, Lietuvos is
tiečių laikraščiu” V. Adamkus torijon neišdildomus pėdsa
nesiryžo aiškiai pasmerkti kus įmynusį prof. Vytautą
LDDP. Į klausimą, koks jo po Landsbergį.
žiūris į LDDP, atsakė labai
Keistoka, kad net kai kurie
jau diplomatiškai: “LDDP ver “dešinieji” yra pasidavę struk
tintina pagal darbus Seime, ir tūrų propagandai ir pamiršta,
Vyriausybėje. Lietuvos žmo jog LDDP rankose yra viešosios
nės, manau, viską supranta”. nuomonės sudarymo mašina,
Žinoma, supranta, bet tikriau apklausinėjimų skaitikliai ir
siai norėtų žinoti, ką V. Adam šmeižtų bei dumblinimo skleikus apie LDD^ galvoja. Ir po dikliai. Kol bus leista tik LDDP
voratinkliui sudarinėti nuo
monę apie kandidatų į Lietu
AfA
vos prezidentus tinkamumą,
nerasime geresnio už A. Bra
JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI
zauską.
Jeigu Lietuvos prezidentu
Lietuvoje mirus,
bus išrinktas V. Landsbergis,
seseris - SOFIJĄ PAKŠTIENĘ, OLĘ STEPONAVIČIENĘ
jam nebereikės prisistatyti
laisvajam pasauliui, nes jis
ir LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ bei jų artimuosius nuoširdžiai
buvo žinomas kaip “Lietuvos
užjaučiame prezidentas”. Tai pradžiugin
Zita ir Pranas Sakalai
tų milijonus Lietuvos ir ap
skritai laisvės draugų, atsta
tytų pasaulio politinį ir eko
nominį pasitikėjimą Lietuvos
AfA
respublika ir vėl iškeltų jos
vardą kaip pirmūną žmonijos
IGNUI RAMONUI
žygyje į laisvę.
Tad kodėl gi, gerbiamieji
mirus,
tautiečiai, ne V. Landsbergis
laikytinas tinkamiausiu ir ge
riausiu kandidatu būsimuose
jo žmoną LYDIJĄ, sūnų EDVARDĄ, dukrą RŪTĄ su
rinkimuose į Lietuvos prezi
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame dentus? Taip, jis padarė klai
dų. Didžiausia jo klaida, kad
Marija ir Kostas Ramonai
būdamas idealistu patikėjo,
jog buvusieji nebus “buvu
siais” ir nesabotuos kiekvie
name žingsnyje Aukščiausios
BRANGIOS SESUTĖS
tarybos bei vyriausybės pa
stangų į pilną nepriklauso
mybę ir tautos laisvę. Neten
AįfA
ka abejoti, jog iš tos klaidos
jis yra pasimokęs. Tikėkimės,
TEODOROS MAŠALAITĖS,
bus pasimokiusi ir išeivija
bei visa tauta.
mirusios Šveicarijoje, atminimui
Tad reikėtų liautis šokus
politinį “Riurikų” šokį, susi
Praėjo šešeri metai,
Menu, kaip mes planavom
kaupti seimo rinkimų vajui,
kai Tu mus palikai...
gyvent ir vėl kartu:
pilnai ryžtantis nukelti LDDP
Negrįš tos brangios dienos
džiaugtis dangaus palaimom
nuo valdžios balno. Iš anksto
ir džiaugsmingi laikai!
ir sielai taip ramu...
siūlyčiau Valdą Adamkų gam
Tu mūs širdyse liksi,
tosaugos ministeriu preziden
Šiandieną klausiu, Dieve,
kol mus pašauks JISAI;
to V. Landsbergio ministeriu
kodėl išskyrei mus?maldose Tu kasdieną
kabinete. O atėjus prezidenti
Raminu savo sielą,
mylėta - amžinai.
kada sujungs dangus...
niams rinkimams, V. Adamkus
galėtų savo patirtį dirbant
1995 m. spalio mėnesį
Stefa
su S. Lozoraičiu, panaudoti
V. Landsbergio išrinkimui.

Kanados generalgubernatorius ROMEO LE BLANC kalbasi su Lietuvos
ambasadoriumi dr. ALFONSU EIDINTU ir jo žmona BIRUTE po skiria
mųjų raštų įteikimo 1995.VI.14 Otavoje

Istorinė nuotrauka: Kanados generalgubernatorius ROMEO LE BLANC
sako atsakomąją kalbą 1995 m. birželio 14 d. Lietuvos ambasadoriaus dr.
ALFONSO EIDINTO skiriamųjų raštų įteikimo iškilmėje

Įspūdinga laisvų tautų šventė
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Latvija privalėjo būti origi
naliu JT Chartos signataru, jis
priminė, jog tada jinai, deja,
buvo okupuota. Tačiau laisvės
ir nepriklausomybės troški
mas ir viltis lydėjo latvius tė
vynėje ir užsieniuose. Kaip
tėvynėje, taip ir užsieniuose
latviai, kartu su broliais baltiečiais, beldėsi į Jungtines
Tautas, kad Baltijos valstybės
būtų priimtos į šią tarptauti
nę bendruomenę.
Hammarskjold
aikštėje,
deja, dabar buvo dar daug tau
tų, kurios beldėsi į šią organi
zaciją. Daugiausia jų buvo iš
Azijos šalių: pakistaniečiai,
tamilai, tibetiečiai. Devynių
asmenų grupė buvo paskelbusi
bado streiką ir sakė badausian
ti ligi Kinija paliks Tibetą.
Kiti tibetiečiai nešiojo užra
šą “Gėda Kinijai”. Kurdai gar
siai šaukė: “Sustabdyti turkų
fašizmą!”, o kubiečiai, vieni
aikštėje šaukė: “Cuba - Si,
Castro - No”, o kiti laiveliais
buvo priplaukę iš JT būsti
nės pusės ir iš ten savo protes
tą reiškė. Bet buvo ir tokių,
kurie nešiojo Fideliui drau
giškus plakatus. Buvo ir gudų,
kurie nešiojo plakatus prieš
Lukašenką, savo vadą Gudijo
je, vadindami jį laisvės prie
šu ir kaltino už numuštus ba
lionų sportininkus.
Žinoma, tie visi demonstran
tai, kaip ir baltiečiai praeityje,
nesitikėjo, kad Jungtinės Tau
tos ims ir pradės jų problemas
svarstyti, tačiau bent paten
kinti buvo, kad masinės infor
macijos atstovai ir publika
kreipia įjuos dėmesį.
Originalus Estijos siūlymas
Tarp daugelio siūlymų tobu
linti JT buvo jau nuo seno kar
tojama mintis, kad į Saugumo
tarybą reikėtų priimti Vokie
tiją ir Japoniją. Tą mintį remia
ir Baltijos valstybės, bet Esti
jos prezidentas Lenart Meri
dabar iškilmingame minėjime
pasiūlė savo originalų planą.
Jis aiškino, kaip po Pirmojo
Pasaulinio karo atsirado Tau
tų sąjunga. Ji turėjusi daug
idealizmo, tačiau mažai realiz
mo. Prez. Roosevelt svajojo

sukurti pastovų pasaulį, ap
jungdamas idealizmą ir rea
lizmą. Taip ir atsirado Jung
tinės Tautos po Antrojo Pasau
linio karo. Idealizmas JT vy
ravo, nes kiekviena narė, di
delė ar maža, jautėsi lygios.
Bet realizmas atsirado, kai tos
organizacijos dominuojanti jė
ga tapo Saugumo taryba, kurio
je veto teišę turi Antrojo Pa
saulinio karo laimėtojai - są
jungininkai ir Kinija. Betgi
reikia atsiminti, prez. , Meri
sakė, kad prieš 50 metų buvo
50 narių, o dabar net - 185. Tad
didžiuma dabar tebėra vien
tik “Silent Majority”. Todėl
jis siūlė pasvarstyti, kaip pa
daryti, kad pasaulio mažosios
tautos (valstybės) rotaciniu
būdu galėtų būti renkamos į
Saugumo tarybą. Tiems klau
simams aptarti jisai siūlė Es
tijos sostinėje Taline sušaukti
mažųjų valstybių konferenci
ją ir priimti atitinkamą pareiš
kimą. Tada, pagal jį, toji “Silent
Majority” pasidarytų “Cons
tructive Majority”. Jis tvirtino,
kad dar ligi šių metų gruodžio
pabaigos visi JT nariai gaus
tokio pareiškimo projektą, o
kitų metų rugsėjo mėnesį jis
kvietė visus susirinkti Taline
sutarti dėl mechanizmo, kuris
tą “Silent Majority” paverstų
į “Constructive Majority”.

Įspūdingas minėjimas
Šių eilučių autorei, kuriai
pasitaikė laimingų progų daly
vauti (ir aprašinėti) eilėje JT
sukaktinių minėjimų, tarp jų
10 ir 25-erių metų minėjimuo
se San Francisco, ir paskui
40 metų - Niujorke, dabarti
nis - 50-mečio minėjimas Niu
jorke - buvo ypatingai džiaugs
mingas, nes šįkart toje tarp
tautinėje šventėje buvo ir Lie
tuva - laisva, nepriklausoma
ir pilnateisė JT narė.
Reikia dar priminti, kad šie
met birželio 26 d. yra įvykęs
ir sukaktinis minėjimas San
Francisco mieste, tenai, kur
buvo pasirašyta JT Charta
1945 m. birželio 26 d. Tose iš
kilmėse Lietuvai atstovavo
Lietuvos ambasadorius JT
dr. Oskaras Jusys.

Projektuoju ir gaminu paminklus,
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio)
pagal užsakovo pageidavimus.
Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1
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Nepalikime kukliųjų šešėlyje!
Tyliame ir ūksmingame Su me granite iškalti vardai Šakių
valkijos sodžiuje Lietuvos nepri kapinėse primins lietuviui ir atei
klausomybės metais Šakių apskri nančioms kartoms, kokią gyvybės
tyje, Vilkeliškių kaime, sukūrė kainą mokėjo broliai už tautos
katalikišką šeimą Jonas Vizgirda laisvę.
ir Marijona Rudzevičiūtė. Būdami
Šios gausios šeimos atžalos,
pamaldūs katalikai, mylėjo savo
likusios gyvos užsienyje, pasiau
sodžių, jį puošė, saugojo gražias
kojimo paveldėtas tradicijas Lie
Lietuvos ūkininkų tradicijas, bu
tuva puoselėja ir šiandien. Jų au
vo surišti su savo sodžiumi kū
kos įamžintos atstatant okupan
nu ir siela.
tų sugriautą Sintautų šventovę.
Sulaukę keturių dukrų ir šešių
Šią vasarą šeštą kartą apsilankė
sūnų, diegė jiems meilę žmogui,
Lietuvoje JAV gyvenantis Juozas
Tėvynei. Nuo vaikystės dienų buvo
Vizgirda. Su optimizmu ir dideliu
perteikiamas darbštumas, pasiau
nerimu jis stebėjo atsikuriančią,
kojimas, sąžiningumas. Antrasis
besikeliančią iš suklupimo Lie
pasaulinis karas sudrumstė ra
tuvą. Aplankė savo gimtinę, liku
maus sodžiaus gyvenimą. Nekaisius gyvus kaimynus, mokslo drau
myniški kaimynai - Vokietija ir
gus. Pavaikščiojo basakojės vai
Rusija keitė savo okupacijas, pieš
Lietuvių katalikių moterų sąjungos tarybos narės Panevėžyje prie kun. Alfonso Lipniūno vardo vidurinės mokyklos.
kystės takais.
dami ir žudydami Lietuvos gyven
Viduryje - mons. JUOZAS ANTANAVIČIUS ir mokyklos direktorius JONAS KNIZIKEVIČIUS
Lydėdamas jį, stebėjau jo vidi
tojus. Jono Vizgirdos šeima, bū
dama stiprios tautinės pasiprieši nio dvasinio pasaulio nuotaikas,
nimo dvasios prievartai ir netei ilgesį vaikystės negrįžtamų dienų,
sybei, skaudžiausiomis ir atsakin- dvasinį ryšį su likusia gimtine.
giausiomis lietuvių tautai akimir
kelio stotį 1941 m. buvo atvež
IGNAS MEDŽIUKAS
Sovietmečiu buvęs Laisvės
— Numirti negrįšiu, bet Lietu
komis neliko nuošalyje.
ta daugiau kaip 3000 lietuvių angelo paminklas buvo nu
vos
žmonėms
padėsiu,
jis
liūd

1944 m., po gen. P. Plechavičiaus
1995 m. vasarą, gimtosios tremtinių. Čia ji baigė staty griautas, dabar vėl atstatytas.
kreipimosi į tautą, J. Vizgirda nai pasakė, nutoldamas nuo gimti
nės laukų...
žemės
traukiamas, vykau į Lie bos technikumą. Lietuviškus Ten buvę palaidoti žuvę sovie
palaimino ir išleido savanoriais
tuvą.
Baigiantis
liepos mėne žodžius girdėjo iš senelės, nes tų kariai iškelti kitur.
du sūnus gimnazistus, - Vytautą ir
Mačiau, kad Juozas gyvena tėvy
Juozą į steigiamą Tėvynės apsau nės rūpesčiais ir jautriai reaga siui, “Finnair” lėktuvas iš San motina — rusė. Regina išmoko
Buvau užėjęs į teismo rū
gos rinktinę, kurios tikslas buvo vo į kiekvienos šiandien sunkiai Francisco nešė mane per aši lietuviškai maldą “Tėve mū
mus.
Ten daugiausia spren
kovoti už Lietuvos laisvę prieš gyvenančios šeimos nelengvą gy galį į Helsinkį. Keista savi sų”, pareiškė norą apsikrikš
džiamos
skyrybų ir turto pa
grįžtantį rusiškąjį okupantą, bet venimą. Aplankė Zokaičių keturis jauta, kai visą laiką nebuvo tyti ir apsigyventi Lietuvoje.
dalinimo
bylos.
netarnauti vokiškųjų okupantų in našlaičius, kuriuos globoja sene nakties. Gal dėl to ir miegas Žolinių šventėje prel. K. Va
teresams. Nei vieni, nei kiti oku lė invalidė pensininkė Bacevičie neėmė, o gal jausmus veikė siliauskas ją pakrikštijo Vil
Atlaidai
pantai Lietuvos nepriklausomy nė (Iždagų kaime, Šakių raj.). Tei tai, kad greit vėl pamatysiu niaus arkikatedroje.
bės nepripažino.
Alytus garsus šv. Onos atlai
ravosi, ar visuomet pasiekia juos ir vaikščiosiu gimtinės takais
Vokiškųjų okupantų pastango iš JAV jo siunčiama labdara? Gai
dais,
kurie vyksta liepos mėn.
Dzūkijos
sostinėje
mis Tėvynės apsaugos rinktinė lestingumo ir gerumo ranką ištie ir keleliais, kurie jau užžėlę
pabaigoje Angelų Sargų šven
ir
jaunystėje
įmintų
pėdsakų
Iš Vilniaus išvykau į Alytų, tovėje.
buvo likviduota. Dalis savanorių sė gausiai ligoto Gintaro Matulai
Susirinko daugybė
buvo sušaudyta, kita dalis išsiųs čio aštuonių vaikų šeimai, gyv. nelikę.
kuris — mano vaikystės dienų žmonių, šventovės viduje ir
Iš Helsinkio persėdęs į tos
ta į Vokietiją. Juozui Vizgirdai Kaune. Juozas nuolat kartojo:
miestas. Čia, siekdamas aukš aplink ją šventoriuje. Proce
likimas lėmė 1944 m. ginti Lietu “Jaunimas mūsų ateitis ir reikia pačios linijos lėktuvą, greit
tesniojo mokslo, pradėjau sijoje buvo nešamos vėliavos.
vos pietų sienas nuo “Armijos padėti jiems atsistoti ant kojų”. buvau Vilniuje. Mano atvyki
pirmuosius žingsnius, palikęs Kaspinus laikė jaunos mergai
krajovos”, kurią rėmė vokiečiai. Parėmė tautos vienybę ir prisi mas sutapo su Pasaulio lietu
gimtąjį kaimą. Alytus — ku tės, apsirengusios tautiniais
Vokiečių nuginkluotas ir suimtas, kėlimą simbolizuojančios Prisi- vių sporto žaidynėmis. Bet
rortinio pobūdžio miestas, drabužiais. Prisiminiau savo
kartu su kitais kovojusiais sava limo šventovės atstatymą Kaune.
apie tai jau buvo daug rašyta
natūraliai iš trijų pusių supa jaunystę, kai buvau dar gim
noriais, Juozas buvo išsiųstas į Kur tik apsilankė, skleidė gailes spaudoje, todėl nekartosiu.
mas Nemuno, įsikūręs pušy nazistas. Mano tėvelis gražiais
Vokietiją. Broliui Vytautui pavy tingumą ir nuoširdumą.
Kitas tuo metu buvęs rengi nuose, tik vakarų pusėje la
ko pabėgti. Jis liko Lietuvoje. Pa
nys
— gražiausios pasaulio puočių miškas. Gamtos moks arkliais “bričkoje” su šeima
Didžiuojamės
mūsų
lietuvių
sibaigus karui, pergyvenęs visus
vasaros metu važinėdavo į kai
lų daktaras Vytautas Nedzins myninių parapijų atlaidus.
karo pavojus, Juozas išvyko į JAV, išeivija, kuri per pusę amžiaus lietuvaitės rinkimai, kuriuo
se
dalyvavo
daug
lietuvaičių
neišpuiko,
išsaugojo
tautinę
są

kur ir dabar gyvena (Čikagos apy
kas sako, kad Alytus savo gro
monę, gailestį ir meilę tautiečiams.
iš Lietuvos ir užsienio. Kai
linkėje).
Kai kartą važiavome į šv.
žį turėjo, bet išbarstė, prara
Vizgirdų šeima, žinodama skau
Šias moralines vertybes pavel- kurios jų, dažniausia iš miš
Onos atlaidus Alytuje, tik už
do. Susigrąžinti bus sunkiau.
džias istorijos pamokas, artėjant dėjome visi iš savo protėvių ir rių šeimų, lietuviškai nemo
Senasis Alytus — gamtos ir važiavus ant netašytų akmenų,
pakartotinai rusų okupacijai, buvusių brangių mokytojų. Nepri kėjo.
kuriais buvo grįsta centrinė
žmogaus kūrinys, naujasis —
veržėsi į Vakarus su viltimi vėl klausomoje Lietuvoje šiandien
Dėmesio susilaukė viena
gatvė, lūžo “bričkos” ašis. Di
nelabai vykęs jo prielipas.
kada nors sugrįžti. Laimingai Va be galo trūksta žmonių, kurie su konkurse dalyvavusi lietuvai
delis rūpestis, kas šventą die
Savo straipsnyje leidinyje
karus pasiekė tėvai, trys dukros gebėtų aukotis už žmogų, tautą tė iš Barnaul, Altajaus kraš
ną ir dargi per atlaidus galė
“Pirmasis Dzūkijos kultūros
(Julija, Zosė ir Albina) ir trys sū ir Tėvynę. Šios savybės ypač bū to, kurios seneliai Zakarevitų sutaisyti. Tuo metu atsitik
kongresas
”
(Alytus,
1995.
VI.
nūs (Jonas, Juozas ir Justinas). tinos tiems žmonėms, nuo kurių
čiai 1941 m. birželio 14 d. nak 15-17) dr. V. Nedzinskas rašo:
tinai ėjo pro šalį Lietuvos
Okupuotoje Lietuvoje liko: dukra darbo ir veiklos priklauso visų
Klementina, sūnūs - Vytautas, An Lietovoje gyvenančių žmonių gy tį buvo ištremti iš Lietuvos
“Didelis indėlis sodininko technikos dalių kareiviai. Pa
kartu su savo vaikais, kurių
tanas ir Leonardas.
venimas ir visos tautos likimas.
Stasio MarcipKevičiaus, čia matę nelaimę, jie sakė: “Jei
vienas buvo šios gražios mer
Taip, vieni okupantai iš rytų,
dirbusio
daugiau kaip 20 me duosite ant Snapso, mes tuojau
J. Dailidė, gaitės tėvas. Regina Zakarekiti - iš vakarų, sugriovė mūsų
tų. Rožės S. Marcinkevičiaus sutaisysime”. “Ar tikrai, vy
Lietuvos politinių kalinių vičiūtė užaugo Barnaule, tame
šeimų židinius, išskyrė šeimas,
numylėtinės. Garsas apie ro rai?” — paklausė tėvelis.
partijos vicepirmininkas
Sibiro mieste, į kurio geležin
supriešino Tautą.
žių plantaciją buvo pasklidęs “Varnas varnui akies nekirs,

Užžėlusiais gimtinės takais ir keleliais

po visą Lietuvą. Rožės aplink
fontaną žydėdavo iki vėlyvo
rudens. Naktimis jas saugo
davo miestelio mokytojai ir
inteligentai pensininkai. 1980
m. Marcinkevičius susirgo.
Pagijęs į parko sodą dirbti nė
jo, nes per daug nuoskaudų
susikaupė”.
Dabar viskas apleista, ne
švaru, niekas tuo nesirūpina,
todėl dabartiniam Alytui la
bai tolimas kelias iki kuror
tinio miesto. Pravažiuodami
automobiliai kai kuriose gat
vėse sukelia didelius dulkių
debesis. Tiesa, prie Nemuno
yra džiovininkų sanatorija,
bet ji stovi nuošalioje vie
toje.

Lietuvoje likę visi trys broliai
Vizgirdos savanoriškai, aktyviai
ir pasiaukojančiai įsijungė į gink
luotą pasipriešinimą prieš oku
pantus. Jie liko ištikimi tėvų įdieg
toms dvasinėms vertybėms - mei
lei ir pasiaukojimui savo tautai
ir tėvynei.
Sunkiais ginkluoto pasipriešini
mo metais mano tėviškėje šie trys
didvyriai visuomet rasdavo prie
globstį ir šilumą. Likęs gyvas, kaip
rezistencijos dalyvis, su meile ir
pasididžiavimu prisimenu šių kuk
lių didvyrių indėlį į mūsų Lietu
vos nepriklausomybės pratęsimą
ginkluota kova, pagal Lietuvos
laisvės kovų sąjūdžio deklaraci
ją (1947-1949 m.).

Mokyklos, parapijos, teatras
Druskininkuose prie Miško muziejaus. Iš kairės: gyd. S. Šliažienė su
sūneliu, Ig. Medžiukas

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

matyta 12-15% atlyginimų pa
kėlimai valdžios tarnauto
jams ir didesni paskyrimai
švietimui, socialiniam aprū
pinimui bei sveikatos apsau
gai.
Ryšiai su Lenkija
RFE/RL žiniomis, Adam
Dombronski, lenkų parlamen
to ryšininkas su Lietuvos
seimu, spalio 25 d. Vilniuje
pranešė, kad kol kas mažai pa
žangos padaryta pasienio pa
slaugų bendradarbiavime. Jis
taipgi spaudos konferencijoje
pasisakė,
nuogąstaujantis,
kad jei Vilniaus miesto ribos
bus praplėstos, vietinia^i len
kai gali prarasti savo žemę.
Lietuvių ryšių grupės vado
vas Vytautas Plečkaitis tei
gė, jog nuosavybių įrodymas
yra labai sudėtingas, nes pa
tvirtinantys dokumentai gali
būti Lietuvos, Lenkijos arba
net Gudijos archyvuose. Jis
pažymėjo, kad vis dėlto yra
padaryta pažanga Lietuvos ir
Lenkijos laisvosios prekybos
sutarties ruošime, rsj

Telefonas (416) 604-2538
10am - 6pm
10am-2pm

DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais
šeštadieniais

Garantuojame greitą, pigą ir patikimą
SIUNTINIŲ,AUTOMOBILIU ir US DOLERIŲ
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

MŪSŲ KAINOS TORONTE:

Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda
arba

$7,50 plius $14 pristatymas

1 kg

$1.49 plius $14 pristatymas

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg

psl. 3

Jos lankė auklėjimo įstaigas

Kai griuvo šventovės, namai, tiltai, miestai ir kaimai, griuvo ir šeimos

Kai jau laiko užmarštin nuėjo
pavojų, skausmo, skurdo, nepri
teklių ir mirčių išgyvenimai, kas
šiandien galėtų išmatuoti jų mei
lę ir pasiaukojimą Tėvynei, kai
už ją atiduodama tai, kas bran
giausia - žmogaus gyvybė. Tik kuk
lus lauko akmenų paminklas,
krauju aplaistytose vietose, prie
Sintautų, Šakių rajone ir juoda

•

$3.99 pilus $14 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:

____ 4% plius $14 pristatymas______
DĖMESIO

!!!

Siuntiniai priimti iki lapkričio 8 D.
bus pristatyti Lietuvoje
Šv. KALĖDŲ ŠVENTĖMS.

Alytuje yra bene 8 viduri
nės mokyklos, kurių viena pa
vadinta
žymaus
partizano
Adolfo Ramanausko-Vanago
vardu. 1941 m. Alytuje gyve
no 1230 žydų, bet jų dauguma
buvo nacių nužudyti. Čia bu
vo atvežta iš kitur apie 60,000
sunaikinimui. 1941 m. buvo su
šaudyta ir daug lietuvių, kai
kažkas šovė ir sužeidė vieną
vokietį. Tada vokiečiai ėjo į
namus, radę vyrus surinko ir
sušaudė. Žydų sinagoga Kau
no gatvėje tebestovi, tik lan
gai be stiklų. Ji dabar užra
kinta ir prie durų užrašas:
“Čia kadaise buvo žydų mal
dos namai”.

Šiandien Alytuje gyvena
apie 80,000 gyventojų. Tikin
čiuosius katalikus aptarnauja
trys parapijos ir ketvirtoji
kuriasi Vidzgirio rajone. Kaip
spaudoje rašoma, vargonus ir
kitus šventyklos įrengimus
parvežė iš Detroito, kur buvo
likviduota daug metų tarnavu
si tautiečiams Šv. Petro šven
tovė. Naujai statomos švento
vės klebonas yra kun. Leonas
Jakimavičius. Ji bus pavesta
Marijos krikščionių pagalbos
globai.
Alytuje šiuo metu statomas
dramos teatras. Projekto są
mata — 1700 tūkstančių litų.
Žada užbaigti gruodžio mėne
sį. Miestas turi žaidimų aikš
tę, kur yra karuselės ir kito
kios pramogos vaikams.

suvalkietis suvalkiečio neap
gaus”, — viens jų pasakė. Jie
nurodė, kad “bričką” reikia
nuvežti į Vilniaus pusėje
esančias kareivines. Ten jie
turi kalvę ir tuojau pat su
taisys. Vietoj rato buvo pri
rištas baslys ir arkliai nutem
pė “bričką” į nurodytą vietą.
Ten kareiviai, nusivilkę
švarkus, išėmė “bričkos” ašį
ir greitai suvirino. Sumokė
ję jiems už patarnavimą, bu
vome patenkinti ir mes, ir jie.
Grįžome prie šventovės, bet
Mišios jau buvo pasibaigusios.
Pasimeldėme per mišparus,
dėkodami Dievui, kad nelai
mė laimingai pasibaigė. Tėve
lio pusbrolis Mikas Pangonis
iš Miklusėnų pakvietė mus į
svečius. Ten nuvykę ir pasi
vaišinę viską užmiršome.
Šiemet, būdamas Alytuje,
nuėjau pažiūrėti kur buvo
Miklusėnų kaimas. Bet tose
vietose stūkso mikrorajonai
ir įvairių fabrikų pastatai.
Taip pat norėjau susirasti na
mus, kur kadaise gyvenau, bet
jų nė pėdsakų neradau. Tai
buvo ieškojimas vakarykščios
dienos. Tiesa, radau kai ku
riuos namus, dar statytus
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Tik senas kareivinių pa
statas, kur buvo įsikūrusi ka
daise vidurinioji mokykla,
tebestovi.
Karių kapai
Prie Angelų Sargų švento
vės esančiose kapinėse piet
vakarių pusėje yra palaidota
daug Lietuvos karių. Kai ku
rie jų žuvę 1919 m., kai Alytų
buvo užėmę bolševikai, kiti
mirę natūralia mirtimi ar žu
vę susidūrimuose su lenkais.
Daugelio jų kapai yra apleis
ti, apaugę piktžolėmis. Gra
žiai prižiūrimi yra tik karinin
ko Antano Juozapavičiaus,
pirmojo pėstininkų pulko va
do, žuvusio Alytuje 1919 m.
vasario 13 ir savanorio Artūro
Sakalausko, žuvusio 1991 m.
ginant seimo rūmus Vilniuje,
kapai. Šiose kapinėse yra pa
statytų gražių antkapių. Iš jų
bene įspūdingiausias Runtų
šeimos, bet jau pradėjęs tru
putį byrėti. Vaclovas Runta
buvo Alytaus teismo antstolis,

Lietuvos katalikių moterų veiklą planuojant bei judinant
1995 m. spalio mėn. pradžioje
Panevėžyje įvyko Lietuvos
katalikių moterų sąjungos ta
rybos posėdis, kuriame daly
vavo 43 narės beveik iš visos
Lietuvos. Po šv. Mišių, kurias
katedroje aukojo sąjungos
dvasios vadas mons. Juozas
Antanavičius, ir trumpo po
sėdžio, tarybos narės vyko į
pažintinę ekskursiją - Pane
vėžio mokymo įstaigas, kurios
didesnį dėmesį skiria katali
kiškam auklėjimui.
Tarybos narės apsilankė ka
talikiškame vaikų darželyje
“Gintarėlis”, kurio vedėja p.
Zavackienė parodė savo dar
buotojų rankomis įrengtas gra
žias patalpas vaikams, papasa
kojo apie krikščionišką vaikų
auklėjimą. Katalikės moterys
gėrėjosi įrengtomis saugaus
eismo aiškinimo patalpomis,
buvo nustebintos darželio
teatro salytės jaukumu bei
vaikų mokymo konkrečiais pa
vyzdžiais metodika, džiaugėsi
vaikų padarytu Rožiniu — iš
kaštonų suvertu, kurį jie kar
tu su auklėtojomis kalba kiek
vieną dieną. Apžiūrėjo ir Pa
nevėžio vaikų globos namus,
kur direktorė St. Paškevičienė supažindino su darbu šiuo
se namuose, o auklėtiniai su
rengė
trumpą
koncertėlį.
Šioms įstaigoms buvo padova
notos kuklios dovanėlės - lie
menės bei prijuostės, pasiū
tos Kauno senelių namuose.
Mat sužinojusios senutės, kad
jų direktorė A. Krinickienė
važiuos į Panevėžį ir lankysis
mokymo įstaigose, su malo
numu iš medžiagos atraižėlių
pasiuvo vaikams suvenyrų.
Posėdžio dalyvės lankėsi ir
kun. Alf. Lipniūno vardu pa
vadintoje vidurinėje mokyk

loje, kurios direktorius J. Knizikevičius trumpai supažin
dino su mokyklos tikslais ir
uždaviniais, apžiūrėjo mokyk
los kabinetus bei mokykloje
įrengtą muziejų - kunigo A.
Lipniūno kambarį. Direktorius
aiškino, kad sunku šiais lai
kais dirbti mokykloje ir kal
bėti apie šio amžiaus mokslo
pažangą bei techniką, kai mo
kykla neturi nei seno kompiu
terio mokiniams dirbti, nei
garsinės-vaizdinės
aparatū
ros. Pagrindinės priemonės seni rusiški patefonai. Tačiau
ekskursijos dalyvės buvo suža
vėtos nuveiktais darbais šiose
įstaigose, vadovų sugebėjimu
gražiai bendrauti su katedros
klebonu mons. J. Antanavičiu
mi, linkėjo šeimininkams ir
toliau taip šauniai dirbti. Vi
sos suprato, kad čia dirba tik
ri savo profesijos entuziastai,
kurie padaro daug daugiau ne
gu gauna užmokesčio, padaro
geriau negu reikalaujama.
Daugumos dalyvių numone,
Panevėžys yra pavyzdys kata
likiško auklėjimo. Čia daug
ko galima pasimokyti.
Tarybos narės aplankė ir sta
tomus parapijos senelių na
mus, varganų vaikų valgyklėlę
“Betliejus” prie katedros, ku
ria irgi rūpinasi mons. J. An
tanavičius.
Panevėžys paliko gerą įspū
dį LKMS tarybos narėms. Šis
posėdis davė daug gerų įdėjų
tolimesnei katalikių moterų
veiklai. Ir kituose Lietuvos
miestuose bus rengiami pana
šūs susitikimai - ekskursijos.
Po truputį pradeda atgyti
viena iš seniausių Lietuvoje
moterų organizacijų - katali
kių moterų sąjunga.
Romualda Gasparaitytė,
LKMS valdybos narė

Lietuvių katalikių moterų sąjungos tarybos narės Panevėžyje vaikų darželio
patalpoje prie kaštonų Rožinio. Iš dešinės: LKMS pirmininkė GRAŽINA
PALIOKIENĖ, mons. JUOZAS ANTANAVIČIUS, darželio direktorė
L. ZAVACKIENĖ, LKMS vicepirmininkė ALDONA KRINICKIENĖ

taigi didelis pabaisa prasisko
linusių ūkininkų.

Muziejai, įmonės, išvykos
Alytus turi įdomų krašto mu
ziejų, kuriame yra surinkta
įvairių senoviškų rodinių: žve
jybos įrankiai, žemės ūkio ap
dirbimo primityvios priemo
nės. Pavaizduota senovinė bi
tininkystė. Didelis Žygiman
to Augusto XVI š. pinigų rin
kinys, kovų dėl nepriklauso
mybės vaizdai. Sovietinė po
kario spauda. Trėmimai į Si
birą ir rezistencija.
Alytuje sutelkta daug įmo
nių: šaldytuvų, vyno bei šam
pano, medvilnės, statybos,
cheminių gaminių, terpentino
ir kanifolijos, mėsos perdir
bimo, duonos ir pieno, siuvi
mo, grūdų ir kt.

Esant užterštam vandeniui
Nemune, Alytaus gyventojai
neturi kur maudytis. Planuo
jama
įrengti
paplūdimius
Daugirdėlių ežere. Šiuo me
tu Alytaus gyventojai, norė
dami pasimaudyti ir paplau
kioti, turi važiuoti tolokai į
Obelijos ežerą.
Lankiausi tėviškėje — kai
me, kur gyvena mano seselė su
svainiu. Anksčiau abu dirbo
Alytuje. Išėję pensijon, atgavę
tėvų ūkį, pradėjo ūkininkauti,
bet abu jau per 70 metų, todėl
atlikti ūkio darbus nėra leng
va našta.
Rugpjūčio 6 d. seserėčia ag
ronome Aldona nuvežė mane
į Simną, kur Vilkaviškio vys
kupas J. Žemaitis teikė Su
tvirtinimo sakramentą. Išsi
rikiavo ilgiausia eilė prie
šventovės. Vyskupas atnašavo
šventovėje Mišias ir pasakė
pamokslą, paliesdamas dau
gelį negerovių: tauta nyksta,

mirimų skaičius viršija gimi
mus, alkoholizmas žudo tautą,
savižudybių skaičius auga.
Simno miestas įsikūręs prie
Simno ir Giluičio ežerų. Šven
tovė pastatyta 1520 m. Vėliau
perstatyta, bet išorėje išliko
renesansinė.

Paminklas partizanams
Riečiuose, prie Žuvinto eže
ro, rugpjūčio 12 d. buvo parti
zanų kovų minėjimo sukaktu
vinė šventė, į kurią buvo at
vykęs vyr. kariuomenės kape
lionas prel. A. Svarinskas, ku
ris pašventino žuvusiems par
tizanams paminklą, pastatytą
iš akmenų, surinktų laukuose,
kuriuos jie apšlakstė savo
krauju.
Šventėje dalyvavo
daug svečių iš Kauno, Alytaus,
Prienų, Druskininkų, Mari
jampolės ir kitų rajonų.

Prieš 50 metų partizanai bu
vo gerai užsimaskavę Žuvin
to ežero salose ir paliose. Berijos pavaduotojas gen. Krug
lovas NKVD dalinių vadams
išsiuntinėjo Berijos įsakymą,
kad greičiau būtų likviduoti
“banditai”. Kai paskiruose
susidūrimuose partizanų ne
pavyko likviduoti, okupantai
sutraukė dideles pajėgas su
šarvuočiais, tanketėmis ir
lengvo kalibro patrankomis,
taip pat aviacija ir daugybe
kareivių, kurie iš visų pusių
apsupo Žuvinto ežerą ir pa
lias. Žvalgybiniai lėktuvai
pradėjo žemai skraidyti. Vie
nas partizanas, neišlaikęs
įtampos, paleido į lėktuvą se
riją šūvių, tuo išduodamas
partizanų buvimo vietą. Tada
rusai ėmė šaudyti iš visų pa
būklų rūšių. Iš abiejų pusių
buvo daug aukų. Apsupimas
truko šešias dienas.
(Bus daugiau)
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MENININKŲ KLUBAS

Prie Šiaulių miesto dailės
galerijos jau atidarytas Meni
ninkų klubas. Jo nariais galės
būti ir paslaugomis naudotis
Šiauliuose gyvenantys dailinin
kai, muzikai ir aktoriai.
PAMINKLAS PAULIONIUI

Pernai rudenį Baltijos jūroje
nuskendo amžiaus penkiasde
šimtmečio nespėjęs sulaukti
klaipėdietis inž. Gintaras Paulionis, Niufaundlandijos do
rės tipo irkluojama valtele “Alf
redas Jansenas” perplaukęs
Baltijos jūrą. Nuo Lietuvos
krantų jam tada pavyko nuirk
luoti Švedijos Elando salon,
Karlskronon, Treleborgan, Kopenhagon, Danijos Bornholmo
salon. Šio drąsaus lietuvio
irkluotojo kelionę, iš Kristianso salos grįžtančio Lietuvon,
nutraukė audra Baltijos jūro
je, valtelę išmetusi prie Ni
dos, o nuskendusio G. Paulionio kūną — ties Preila. Ginta
ras Paulionis dabar yra palai
dotas Klaipėdos Joniškės kapi
nėse. Rugsėjo 30 d. jam buvo
pastatytas antkapinio kryžiaus
paminklas, kurį iš Lietuvos lau
ko akmenų sukūrė klaipėdietis
skulptorius Arūnas Sakalaus
kas. Danės upės krantinėje jau
stovi klaipėdiečio skulptoriaus
Klaudijaus Pūdymo sukurtas
paminklinis ženklas su bronzi
niu įrašu, skirtas Baltijos jū
rą irkline valtele įveikusio ir
jai pralaimėjusio Gintaro Paulionio atminimui. Tokį paminklinį
ženklą Nidos prieigose pasta
tys ir skulptorius J. Narušis.
Šią vasarą marijampolietis bu
riuotojas R. Dovydaitis “Sūdu
vos” jachta pakartojo Gintaro
Paulionio kelius Baltijos jū
roje su jo našle Irena ir pen
kiamečiu sūnumi Luku.
DU GARBĖS PILIEČIAI
Kėdainių krašto garbės pilie
čiais buvo paskelbti du iš ten
kilę kėdainiečiai — Bagotėlėje
1910 m. gimęs kalbininkas Ka
zys Ulvydas ir kun. Paulius Ra
bikauskas, SJ, gimęs 1920 m.
Gudžiūnuose. Jie abu mokėsi
Kauno jėzuitų gimnazijoje. K.
Ulvydas net ir lietuvių kalbą
buvo pradėjęs dėstyti pirmosio
se klasėse. Dabar jis yra Lietu
vos mokslų akademijos narys
korespondentas Kauno ir Vil
niaus universitetuose studija
vęs klasikinę filologiją, dirbęs
lietuvių kalbos norminimo sri
tyje, lietuvių kalbos žodynų pa
ruošime. Kun. prof. Paulius Ra
bikauskas, SJ, jėzuitų vienuolijon įstojo iš gimnazijos suolo
1938 m. Studijavo Vokietijoje ir
Italijoje. Pasinaudodamas Vati
kano archyvais, yra parašęs Lie
tuvai svarbių knygų bei straips
nių apie lietuvių krikštą, šv. Ka
zimierą, jėzuitų veiklą Lietuvo-

“Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited
šeima ir tarnautojai
“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury

je ir daug kitų. Spalio 8 d. kun.
prof. P. Rabikauskas, SJ, iš Ro
mos buvo atvykęs į Kėdainius.
Šv. Juozapo šventovėje jis su
jėzuitais kun. Gintaru Vaitku
mi ir kun. Jonu Borutu koncelebravo Mišias. Kėdainiuose jam
buvo suteiktas to krašto garbės
piliečio vardas, skaitomi prane
šimai apie jo mokslinę veiklą.
Kun. prof. P. Rabikauskas, SJ,
atnašavo sekmadienio Mišias ir
Kauno jėzuitų šventovėje, kur
buvo surengta jam skirta moks
linė konferencija.
“LITUANICOS” BENDRIJA

Užsienyje gyvenančiais lie
tuviais rūpinasi Vilniuje 1988
m. įsteigta “Lituanicos” bend
rija. Ji stengiasi jiems padėti
išsaugoti tėvų kultūros ištakas.
Spalio mėnesį Vilniuje įvyku
siame “Lituanicos” bendrijos
atstovų suvažiavime veiklos ap
žvalgą nuo paskutinio suvažia
vimo 1992 m. lapkrityje padarė
pirmininku perrinktas Audrys
Antanaitis. 1992 m. “Lituanicos”
bendrija savo skyrius turėjo
tik Vilniuje, Marijampolėje ir
Vilkaviškyje. Dabar skyriai jau
yra suorganizuoti Kaune, Kre
tingoje, Šalčininkuose ir Ru
sijos St. Peterburge. “Lituanicai” padedant, buvo įsteigta Si
biro lietuvių jaunimo sąjunga,
savo skyrius turinti Tomske,
Novosibirske, Altajuje. “Litua
nicos” bendrijos atstovų laukia
ir Sibiro lietuviai. Tačiau “Li
tuanicos” ryšiai su jais susilp
nėjo ir gali visiškai nutrukti dėl
lėšų stokos. Anksčiau “Lituani
cos” bendrijos atstovai suorga
nizavo keturias ekspedicijas į
Sibirą. Buvo apsilankyta Čiornaja Padinos ir Tolovkos kai
muose, pastatytas atminimo
kryžius jau išnykti spėjusiame
Litovkos kaime, kurin buvo iš
tremti 1863 m. sukilimo daly
viai. Su tomis ekspedicijomis
supažindins apžvalginės kny
gos pateikiama jų ataskaita
Tautinių mažumų namuose lap
kričio viduryje. “Lituanicos”
bendrijos atstovų suvažiavime
nusiskųsta, kad lėšų trūkumas
sudaro didžiausią problemą.
“Lituanica” negauna jokios fi
nansinės paramos iš Lietuvos
vyriausybės.
PASKUTINĖ MILTINIO VĄLIA

Po ilgo bylinėjimosi pagaliau
buvo pripažintas Panevėžio
dramos teatro įsteigėjo bei ilga
mečio vyr. rež. Juozo Miltinio
testamentas, patvirtintas Virgi
nijos Pupkienės notarinėje kon
toroje. Paveldėjimo liudijimas
buvo išduotas velionies bičiu
lio aktoriaus Vaclovo Blėdžio
sūnui Leonui Blėdžiui ir G. Pet
kevičaitės-Bitės viešajai biblio
tekai. Testamento vykdytoju pa
liktas aktorius Vaclovas Blėdis.
Jo žiniai yra patikėta dalis ve
lionies J. Miltinio palikto tur
to. Bylinėtis ir aiškintis teko
dėl testamente pavartoto ne
lemto žodelyčio “žiniai”, susie
to su dalies turto patikėjimu
aktoriui Vaclovui Blėdžiui, tes
tamento vykdytojui. Iš tikrųjų
jokio materialinio turto velio
nis neturėjo ir jo nepaliko. G.
Petkevičaitės-Bitės bibliotekai
teko velionies per visą gyveni
mą surinktos knygos, jam pado
vanoti dailės kūriniai, kuriuos
jis oficialiai atidavė Panevė
žio miestui, globojamus visiems
panevėžiečiams prieinamoj vie
šojoj bibliotekoj. Aktorius Vac
lovas Blėdis ir jo sūnus Leonas
turės įrengti memorialinį velio
nies muziejų jo bute. Panevėžin
jau atgabenti du skulptūriniai
J. Miltinio biustai. Skulptoriaus
Alfonso Ambraziūno, nulipdy
tas iš šamoto (1970), jau yra iš
lietas iš bronzos (1972). Skulp
toriaus Broniaus Vyšniausko
sukurtas biustas (1966) tebėra
gipsinis.
y. Kst.
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atliko jaunieji instrumentalis
tai smuikininkas Paulius Son
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, deckis, violončelistas Vytau
spalio 5 d. grįžo iš ilgesnės ke tas Sondeckis ir pianistė Irma
lionės Rusijoje, aplankęs Mask Kilsch,
koncertui pasirinkę
voje ir Sibire gyvenančius lietu Dvarioną, Mozartą, Rachmanivius. Spalio 2-4 d.d. jis taipgi novą, Popperį ir Gershwiną.
dalyvavo Novosibirske įvyku LKI suvažiavimas baigtas evan
siame Rusijos katalikų vyskupų gelikų ir katalikų pamaldomis,
suvažiavime. Niujorke įsijungė bendrais dalyvių pietumis.
tada į ten viešėjusio popiežiaus
Jono Pauliaus II su vyskupais Britanija
koncelebruotas Mišias. Vysk.
Lietuvių namuose Londone
P. Baltakis, OFM, dalyvavo ir spalio 12 d. įvyko kas du mėne
Nekaltai Pr. Marijos seselių siai šaukiamas Britanijos balPutnamo vienuolyne spalio 9-10 tiečių tarybos posėdis. Jame
d.d. įvykusiuose Lietuvių kuni rotaciniu būdu tarybos nariai
gų vienybės ir Lietuvių katali pasiskirstė pareigomis 1995-96
kų religinės šalpos metiniuose m. veiklai. Naująją Britanijos
suvažiavimuose.
baltiečių tarybos vadovybę su
“Margučiu” buvo pavadinta darė: pirm. Ivars Svilis (latvis),
1932 m. kompozitoriaus Anta vicepirmininkai — estė N. V.
no Vanagaičio įsteigta lietuviš Morley-Fletscher ir lietuvis J.
koji radijo programa ir leistas Alkis, ižd. T. Reigo (estas), re
žurnalas.
Pastaruosius tris de vizoriai — S. Kasparas (lietu
Otavos Dr. Vinco Kudirkos lietuvių mokyklos mokiniai (pirmose dviejose eilėse) su vedėja RŪTA KLIČIENE,
šimtmečius
“Margučio” radijo vis) ir Anita Kalns-Tumans (lat
įsijungę į Kanados lietuvių vaikų šventės (1995 m. spalio 14-15 d.d.) koncertą Anapilio salėje Nuotr. D. Pranaitienės
programai vadovavo energingas vė).
vedėjas, veikėjas ir net kon
“Europos lietuvis” 41 nr. įdė
certų rengėjas Petras Petrutis. tame pranešime skaitytojams
Hamilton, Ontario
Čikagos lietuviams skirta “Mar rašo: “Labai apgailestaudami
VISUOTINIS HAMILTONO OR
gučio
” radijo programa, be nu pranešame visiems ‘Europos
JAV-bių Connecticut valsti nas netoli Šiaulių miesto. 1992 GANIZACIJŲ atstovų susirinki
traukimo veikusi šešis dešimt lietuvio’ skaitytojams, bendra
mas
nutarė
prailginti
KLB
Hamil

jos lietuviai katalikai jau šešti
m., jie padarė simbolinį kilno
mečius, buvo sustabdyta liepos
metai iš eilės rengia Maldos jamą kryžių kalną “Hill of Cro tono apylinkės valdybos kadenci 21 d. Priežastis — neatsiskai darbiams ir rėmėjams, kad dėl
vis didėjančių ‘EL’ leidimo iš
ją
ligi
1997
metų
pavasario.
Ka

už Lietuvą dieną Hartfordo ka sses”, kuriame jau yra kele
tytas įsiskolinimas radijo sto
tedroje. Šiemet toji iškilmė tas kryžių, paaukotų lietuvių dangi valdybos sudėtyje yra li čiai, jos 'nutrauktas kreditas laidų nuo šių metų pabaigos
‘EL’ leidimas bus nutrauktas.
kę tik penki asmenys, leista pa
buvo surengta spalio 22, sek draugijų bei paskirų asmenų. kviesti dar du asmenis. Valdybą “Margučio” programai. Naujoji Jau per eilę pastarųjų metų mū
madienį, 3 v.p.p. Iškilmingas Šiais metais arkivyskupas D. A. sudaro: pirm. B. Mačys, sekr. M. radijo programos taryba ne sų maža Britanijos lietuvių
Mišias atnašavo Hartfordo ar Cronin pašventino naujus mi Biekšienė, ižd. K. Deksnys, vice- įstengė padengti programos ve bendruomenė buvo slegiama di
kivyskupas D. A. Cronin ir ku niatiūrinius kryžius prieš pat pirm. M. Gudinskas, jaunimo ir pa dėjo P. Petručio paliktos devy delės ‘EL’ finansavimo naštos.
nigai: V. Cukuras, A. J. Gurklis,
rengimų atstovas St. Kareckas,
nių tūkstančių dolerių skolos. Ji pro Ieškojome būdų šias didžiules
Mišias.
MIC, F. V. Karvelis, S. Krugel,
Maldos už Lietuvą dienai naujų lietuvių ateivių reikalams - gramą atnaujino rugsėjo 25 d., išlaidas sumažinti, todėl ne
C. A. Macaluso, J. J. Matutis, J. buvo išleistas specialus lei A. Liaukus, patarėjas - J. Krišto iš vedėjo pareigų pasitraukus lengva širdimi leidome ‘EL’
T. Moskus, J. E. Rikteraitis, dinys su Mišių bei giesmių laitis. Apylinkės valdyba nutarė P. Petručiui, nežymiai pakeitusi spausdinimą atlikti Vilniuje,
Z. A. Smilga, J. Staškus. Pa tekstais ir kita informacija. ruošti Naujųjų metų sutikimą Jau pavadinimą iš “Margučio” į tikėdami, kad būdamas Tautos
nimo centro salėje.
“Margutį II”. Pirmoji atnaujin kamiene laikraštis atras dau
mokslą anglų ir lietuvių kalbo Be to, prieš minėtą dieną pa
mis pasakė kun. J. Staškus - rapijose buvo dalinami spaus GIEDRAIČIO MEDŽIOTOJŲ-MEŠ- ta laida truko tik 25 minutes. giau skaitytojų ir tuo pačiu
Lietuvos kankinių parapijos dinti lapeliai - kvietimai da KERIOTOJŲ KLUBAS rengia Įvadinį žodį perskaitė Leonas metu palengvins mūsų išlaidas.
klebonas iš Mississaugos, Ont. lyvauti rengiamose pamaldose “Laimės ratą”, gruodžio 16 d., AV Narbutis. Šioje “Margučio II” Deja, mūsų viltys nepasiteisi
parapijos salėje (po šventove).
Mišios buvo atnašaujamos ang katedroje. Visą tą paruošiamą Nutarta rengti ir pavasarinį-kas- laidoje jam talkino Vytautas no. O po Antro pasaulinio karo
Radžius ir Bronius Siliūnas.
atvykusių tremtinių Vakaruose
lų kalba, išskyrus vieną skai jį darbą kasmet atlieka dau metinį pobūvį 1996 m. balandžio
gretos
vis mažėja, mūsų skai
tinį lietuvių kalba. Kai kurios giausia lietuvių parapijų ku 20 d. J.K.
Vokietija
tytojai pasitraukia amžinybėn.
giesmės buvo giedamos angliš nigai, talkinami pasauliečių.
“PAGALBAI LIETUVOS VAI
XV-sis lietuvių kultūros in Skaitytojų ratui vis mažėjant,
kai ir lietuviškai. Giedojo jung
Kaip ir kitais metais, iškil KAMS”, užjausdami a.a. Mečis stituto (LKI) suvažiavimas rug ‘EL’ leidimo išlaidos vis didė
tinis trijų parapijų choras. mės buvo baigtos vaišėmis Švč.
lovo Šniuolio šeimą, vietoj gėlių,
sėjo 29 — spalio 1 d.d. įvyko Hiu- ja, todėl Britanijos lietuvių
Dalyvavo apie 400 lietuvių. Trejybės parapijos patalpose
aukojo: $20 - A. Čerškienė, E. A.
tenfelde, Vasario šešiolikto bendruomenė ateityje bus pri
Dauguma jų - Amerikoje gimę, Hartforde. Vietos laikraštis
Grajauskai, E. K. Gudinskai, I. Ja- sios gimnazijai priklausančio versta apsiriboti perorganizuo
bet savo tėvų krašto Lietuvos “The Herald” apie minėtą lie kimavičiūtė, O. A. Jusiai, S. A. Jan je Rennhofo pilyje. Į paskaitas ta kuklesne informacija ...”
neužmiršta - už jį meldžiasi ir tuvių šventę rašė ir jos išva kauskai, D. M. Jonikai, R. Pakal bei diskusijas įsijungė apie 40 Šį pranešimą “EL” leidėjų —
jam padeda įvairiais būdais.
niškienė, S. J. Remezat, F. Šopiekarėse ir po jos, įdėdamas
LKI narių bei kitų dalyvių. Di DBL sąjungos ir Londono lietu
nė, O. B. Steponavičiai, A. P. Vo džioji pilies salė buvo pilna į vių namų akcinės bendrovės —
Juos ypač stebina Kryžių kal nuotrauką. Inf.
lungės, I. P. Zūbai; $15 - A. Dekspaskelbė
bendrovės
vakarinį koncertą atvykusių vardu
nienė, A. Mačiulaitienė; $10 - F.
svečių. Uppsalietis dr. Kaje pirm. K. Tamošiūnas. “EL” sa
M. Gudinskai, S. Mažeikienė.
tonas Čeginskas skaitė paskaitą vaitraščio perkėlimas Vilniun
A.a. Stanislovo Szewezuk atmi
“
Vieningos Lietuvos pogrindžio iš tikrųjų buvo didelė klaida.
nimui V. Šniuolienė aukojo $10.
Kitos aukos: $100 - O. B. Stepona vadovybės sudarymas ir jos Ten “Europos lietuvis”, net ir
vičiai; $20 - T. P. Kareckai; $10 - veikla 1940-56 metais”. Vilniaus žibėdamas ligšioliniu geros ko
J. G. Skaisčiai.
PLV komitetas universiteto knygotyros kated kybės baltu popieriumi, su vie
ros vedėjas prof. dr. Domas Kau tiniais Lietuvos laikraščiais
London, Ontario
nas kalbėjo apie pirmąja lietu neįstengė varžytis. Naujų skai
A. a. STASYS BENDORAITIS, viška knyga laikomo M. Mažvydo tytojų ten beveik nebuvo susi
ilgametis londonietis, pokario “Katekizmo” artėjančio 450 me laukta. Kaipgi kitaip beišaišateivis, gimęs 1925 m. sausio 16 d. tų minėjimo planus. Jie buvo kinsi tame numeryje paskelbtą
Giedručių kaime, Šakių apskr., pradėti ruošti jau prieš dešim vos 1.700 egz., tiražą, menką net
mirė savo bute rugsėjo 27. Karo tį metų. Paskaitininkas prof. dr. ir išeivijos mastu?
audros atblokštas Vokietijon ir D. Kaunas yra didelės valstybi
atvykęs Kanadon, dirbo kasyklo nės minėjimo komisijos sekre
OFFORD
se Kvebeko provincijoje, vėliau torius. Dalį planų teko pakeisti
IREALTY LTD.
apsigyveno Londone. Paliko žmo dėl Lietuvos atgautos nepri
ną Vandą ir dukrą Kristiną, bro klausomybės. Wittlichietis eko
Member Broker, 38 Hurontario St.,
lį Juozą Londone, seserį Marytę nomistas Tomas Bartusevičius
Collingwood. Ontario L9Y 2L6
Australijoje ir brolį Česlovą Lie skaitė pranešimą “Ūkio pertvar
Parduodant, perkant arH
tuvoje.
kymo eiga Lietuvoje”. Esą Lietu
tik del informacijos apie
namus, vasarnamius.
Geltonais, žaliais ir raudonais marškinėliais pasipuošę, Klivlando, Ohio,
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI vos vyriausybė yra nutarusi per
ukius, žemes Wasagos. |||RM
lietuviukai Kanados lietuvių vaikų šventės (1995 m. spalio 14-15 d.d.)
a.a. I. Ramono atminimui, hamil- tvarkymą vykdyti pamažu. Mo
Staynerio ir Colhngwo-O
kytojas
Gintautas
Gustas
kal

spektaklyje “Rudnosiuko stebuklinga kelionė”
Nuotr. D. Pranaitienės
tonietė Elena Bersėnienė aukojo
odo apylinkėse kreipki-\
$20. A.a. Juozo Bersėno, vieno iš bėjo apie vokiečių II D. karo
Angelę
.
KLF steigėjų ir rėmėjų šeima dar karių likimą Lietuvoje ir jų ka
Salvaitytę, B.A.,^ \
gyvendama ūkyje, netoli Londo pus. Vilnietis etnologas dr. Va
no, kukliose tuolaikinėse sąly cys Milius suvažiavimo dalyvius
pirkimo ir pardavimo atstovę.
gose yra žymiai parėmusi fondą supažindino su Lietuvos liau
Ji mielai jums patarnaus.
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė,
ir jo veiklą. Vaikai Augenijus ir dies tyrinėjimais antrojoje XIX
Darbo tel. (705) 429-2121 ar
Zita aktyviai dalyvavo fondo š. pusėje ir XX š., paskelbtus
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos,
(705) 445-5640
valdyboje.
vokiečių kalba. Koncertinę pro
namų
tel. (705) 429-6428
reikalinga ekonominės pagalbos.
A. a. Marijos Juodagalvienės pri gramą suvažiavimo dalyviams

JA Valstybės

Maldos už Lietuvą diena

LIETUVĄ LAUKIA PARAMOS

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės (tvirtinti
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę.
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei
Kanadoje šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road,
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVE KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą

Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau
kaip $2,000.00 plius pristatymas.
AMER. DOL.
$.........................

Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558
Mississaugos raj.- Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai . tel. 519 773-8007
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799

Siunčiama suma

Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą
prašome rašyti arba skambinti:

Siuntėjas:.................... ... Gavėjas:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,

LI ril/IAI PASAULYJE

KAN. DOL.
$.........................

Paslaugos 4% ar 3%

Pristatymas į rankas

IŠ VISO

. $12.00

................ $15.00

$............ ....... 00

$.................... 00

Tel.............................. ... Tel..........

Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

siminimui $25 aukojo E. ir G. Pet
rauskai.
Londone mirties progomis Ka
nados lietuvių fondas beveik už
mirštas (E. Bersėnienės auka buvo
vienintelė), nors Hinnegan O’Neill
laidotuvių namuose prie visų ki
tų yra ir KLF aukoms kortelės ir
vokai, kuriuos galima palikti įstai
goje arba paduoti fondo atstovui
E. Petrauskui. Šios aukos fondui,
mirusio vardu, tęsia lietuviškos
bendruomenės veiklos galimybes
Kanadoje.

MARIAN VILLA SLAUGOS NA
MUOSE puikią priežiūrą turė
ję, jau mirę, bene pirmieji ten
lietuviai - kun. Danielius, p. Grimalauskienė ir M. Juodagalvienė.
Šiuo metu, Šv. Juozapo ligoninę
pertvarkant, yra didinami, pri
statomi nauji pastatai, plečiama
St. Mary’s ligoninė geresniam pa
tarnavimui. Marian Villa paslau
gomis pravartu susidomėti iš
anksto. K.
Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
i

(Esu “Union Gas”
atstovas)

/A)
'ęjr

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose A T IZ' A » LIETUVIV KREDITO
kooperatyvas

1 Al-L/IvA.

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.75%
santaupas....................... 3.50%
kasd. pal. taupymo sąsk.
...........................................3.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......... 5.50%
180 dienų Indėlius........ 5.50%
1 m. term.indėlius .......... 6.00%
2 m. term.Indėlius .......... 6.25%
3 m. term.indėlius .......... 6.50%
4 m. term.indėlius .......... 6.75%
5 m. term.Indėlius........ 7.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).........................3.50%
1 m.ind.............................. 6.00%
2 m.ind............................ 6.25%
3 m.ind.............................. 6.50%
4 m.ind............................ 6.75%
5 m.ind.............................. 7.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 13.00%
nekiln. turto 1 m............7.75%
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 mil. dol. ir Kanados
valdžios iki $60,000
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Tai ne senatvės sukaktis
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“Dirvos” savaitraštis iškilmingai atšventė savo aštuoniasdešimtmetį su humoru ir viltimi

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Prel. JONAS KUČINGIS (dešinėje) ir jo sesuo ELENA Telšių vyskupijos
kurijoje pas Jo Ekscelenciją vyskupą ANTANĄ VAIČIŲ (kairėje)

Po penktojo skrydžio
“Jaučiuosi gyvenąs Lietuvoje, o atostogaująs Los Angeles mieste”
- pareiškė prelatas Jonas Kučingis

statyti žmonią kryžiai amžiais
bylos apie lietuvią kančias ir
Buvęs ilgametis Los Ange garbę.
les Šv. Kazimiero parapijos
Kalbėdamas apie dabartinę
klebonas, prelatas Jonas Ku
Lietuvos
spaudą, prel. J. Ku
čingis po Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo jau tris kar čingis patvirtino daugelio už
sienio lietuvią nuomonę, kad
tus aplankė ją.
Lankydamasis šiais metais,
ten tos spaudos yra per daug.
davė pokalbį Lietuvos spau Dėl to nukenčia ir jos kokybė.
dai. Jame išryškintos kelios
Nepamirštant dabarties, rei
jo mintys, kurią mums dar ne kia žiūrėti į ateitį. Lietuvos
teko girdėti.
katalikai pasigenda gerą saIšeivijoje dalis gyvenančią vaitinią laikraščią, kur atsi
tautiečią jau grįžo į Lietuvą spindėtą visos tautos gyve
įvairią priežasčią vedini. Yra nimas.
Paklaustas kaip atrodo da
betgi žmonią, kurią negrįži
mas į Lietuvą yra jai daug nau bar į Ameriką atvykstantys
gyventi lietuvaičiai, prel. J. Ku
dingesnis.
Lietuvos laikraščio kores čingis pareiškė: “Los Angeles’e
pondento paklaustas prel. J. ją turime bent kelis šimtus.
Kučingis, ar nemano grįžti į Naujai atvykusius galima su
skirstyti į dvi grupes: pirmoji Lietuvą, atsakė:
“Gyvendamas Amerikoje, ga vyresnio amžiaus žmonės ir
liu daug daugiau padėti Lie ją vaikai, o antroji - jaunos
tuvai. Po savo triją vizitą jau poros ir viengungiai, vyrai ir
čiuosi gyvenąs Lietuvoje, o moterys. Su vyresnio amžiaus
žmonėmis bėdos nėra; iš ją tar
atostogaująs Los Angelėje.
Lietuva buvo ir bus mano dar po jau turime gerą parapijiečią, Mišią dalyvią, šeštadie
bą ir svajonią šalis, bus arti
ninės lituanistinės mokyklos
mano širdies”.
mokytoją, teatro vaidintoją.
Kita įdomi prel. J. Kučingio
iškelta mintis yra Rainią miš Ją vaikai uoliai lanko šešta
kelio žudynią kankinių pager dieninę lietuvią mokyklą ir
bimas. Ten buvo nužudyti ir jungiasi į skautą bei ateiti
ninką organizacijas.
šeši Telšią amatą mokyklos
mokiniai, jo auklėtiniai. Jis
Didelė bėda yra su jauno
pateikia pasiūlymą, kaip su mis poromis ir viengungiais.
tvarkyti Rainią miškelyje žu Jie sunkiai jungiasi į esamas
dynią vietą. Esą nuo pat kelio
organizacijas, nemėgina išsi
turėtą būti praplatinti pėsčią risti iš komunistinio kiauto,
ją takai, turėtą apsupti ir kan dažniausiai stengiasi greitai
kinimo vietą. Ant akmeną kan pralobti ir turėti malonumą...
kinimo vietoje įrašyti kanki Mes tikimės visus tuos skirtumus
nią pavardes, o prie kelio pa išlyginti, tuomet vėl visi tap
statyti didžiulę lentą su lie sime tėvą tikėjimo išpažinė
tuviškais ir angliškais įrašais.
jais ir tos pačios Lietuvos mo
Taip pat įrengti vietą automo tinos vaikais”.
biliams.
Pereinant į politines lankas
Visa tai įvykdyti nebūtą sun ir aptariant būsimo Lietuvos
ku. Amerikoje yra daug gyvą
prezidento kandidatūrą, kilo
žuvusiąją bendraklasią, kurie
klausimas, ar V. Adamkus ga
mielai šį planą paremtą lė lėtą išvesti Lietuvą iš krizės.
šomis.
Prel. J. Kučingis mano, kad bu
Grįžęs į Los Angeles prel. simieji prezidento rinkimai
J. Kučingis šio straipsnio au yra pačios Lietuvos žmonią
toriui atskleidė dar vieną nau reikalas... V. Adamkus yra
ją planą Rainią miškelio su šaunus vyras, didelis ir nuo
tvarkyme: prie Rainią miške širdus švarios gamtos drau
lio statyti antrą Kryžią kal gas, apaštalas. Lietuvoje yra
ną. Vieta esanti labai tinkama. užteršta ne tik gamta, bet ir
Lankytoją bus daug ir ateity žmonią širdys bei protai. Iš
je. Jie norės pagerbti tuos Lie ją reikia išplauti komunisti
tuvos
kankinius-didvyrius, nės sistemos liekanas.
kurie jau daugiau kaip 50 me
Baigiant man geriausiai pa
tą ilsisi tėvynės žemėje. Pa- tiko prel. J. Kučingio humo
ras. Štai jis: JAV prezidentas
Reagan’as, minėdamas savo
80-jį gimtadienį, žurnalisto
buvo paklaustas, kaip jaučiasi
OPTIKAS R. SCHMID
sulaukęs
tokio ilgo amžiaus.
1586 Bloor Street West,
Jis atsakė: “Pats susivarstau
Toronto, Ont. M6P 1A7
batą raištelius, stovėdamas
(Prieš Lietuvių namus)
apsimaunu kelnes ir užsisegu...”
Tel. 416 535-6252
Mielas prelate, jūsą humoras,
jūsą
atliekami darbai ir atmin
Greitas patarnavimas, neaukštos
tis dar nerodo senatvės ženk
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
lą. Tad gyvuokite ir kitus gai
(contact lenses).
vinkite!
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

1995 m. spalio 22 d. Klivlande
leidžiamas tautinės minties
laikraštis “Dirva” iškilmingai
atšventė savo gyvavimo 80 me
tų sukaktį su dviejų dalių prog
rama ir kviestais svečiais-kalbėtojais. Šventę suplanavo
“Vilties” draugija, nuo 1951 m.
iš privačių rankų perėmusi
laikraščio leidimą. Šiuo metu
“Vilties” draugijos valdybą
sudaro: pirmininkas Algis Ma
tulionis, dr. Viktoras Stan
kus, Vladas Blinstrubas ir Jo
nas Citulis.
Minėjimas buvo pradėtas
šventomis Mišiomis Dievo Mo
tinos nuolatinės pagalbos pa
rapijos šventovėje, giedant
muzikės Ritos Kliorienės va
dovaujamam parapijos chorui,
jau ne kartą pasirodžiusiam
kituose miestuose ir gastro
liavusiam Toronte. Parapijos
klebonas pasakė turiningą ir
jautrų šventei pritaikytą pa
mokslą.
Parapijos auditorijoje 4 v.p.p.
susirinkus gražiam būriui
“Dirvos” skaitytojų, rėmėjų ir
svečių, programai vadovau
jant jaunai ir labai patrauk
liai tautiniais drabužiais pa
sipuošusiai Vilijai Klimienei,
prasidėjo oficialioji progra
mos dalis. “Vilties” draugijos
pirm. Algis Matulionis pasvei
kino susirinkusius, pareiškė
savo padėką visiems, prie mi
nėjimo rengimo prisidėjusiems, paminėdamas ypač re
dakcinį “Dirvos” personalą,
kurį sudaro Ona Šilėnienė,
Giedrė Kijauskienė ir Olga Če
pienė. Staiga susirgus redak
toriui dr. Anicetui Bundoniui,
jos sėkmingai tęsia laikraščio
išleidimą. Kadangi po sunkios
operacijos dar namuose tebesiilsi redaktorius Bundonis
ir todėl negalėjo minėjime
dalyvauti, atsiuntė turinin
gą ir prasmingą sveikinimą,
kurį perskaitė Vilija Klimienė, o publika ilgai plojo.

Pirmuoju iškilmės kalbėtoju
buvo iš Čikagos pakviestas Tau
tinės sąjungos pirmininkas
dr. Leonas Kriaučeliūnas. Jis
su humoru papasakojo savo ke
lionės lėktuvu iš Čikagos į
Klivlandą nuotykį, po to išsa
miai papasakojo “Dirvos” nu
eitą kelią ir tai, kad per aštuo
nerius dešimtmečius joje atsi
spindėjo tiek įvairių lietuvių
ateivių bangų, tiek politinių
įvykių sukelti pasikeitimai.
Jo kalba buvo rimta, bet leng
va ir linksma su geroku žiups
niu humoro. Svarbiausia yra
tai, kad jis iškėlė lietuviško
solidarumo mintį, ją pagrįsda
mas populiariais užsienio lie

tuvių spaudos pavadinimais,
kaip “Tėviškės žiburių”, “Dar
bininko” ar “Draugo”, nes lie
tuviškoji spauda esanti išeivi
jos gyvybės pagrindas. Į pabai
gą jis perskaitė iš Lietuvos
gautą Tautinės sąjungos svei
kinimą. Sveikinimas ir jo kal
ba buvo palydėti audringais
plojimais.
Iš Detroito atvykęs išeivijos
Šaulių sąjungos vadas Vincas
Abarius trumpai pasveikino
“Dirvą” jos garbingos sukak
ties proga, iškeldamas jos įna
šą į užsienio lietuvių gyvenimą.
Po jo “Vilties” pirmininkas
Algis Matulionis, pranešęs
džiugią žinią, kad Lietuvių
fondas “Dirvai” paskyrė 1500
dolerių dovaną, pristatė vy
riausią “Draugo” redaktorę
Danutę Bindokienę. Jos kalba
buvo turininga, rimta, bet taip
pat pilna humoro ir sąmojo,
todėl ne kartą publika jos žo
džius pertraukė arba juoku,
arba plojimais. Tiek savo buvi
mu, tiek kalbos turiniu Danu
tė Bindokienė įrodė tikrą lie
tuviškos spaudos tarpusavio
pagarbą ir solidarumą bei to
lerantiškumą, ragindama visus
skaityti, remti ir prenumeruo
ti visą lietuvišką spaudą.
Panašiai kaip ir prieš ją kal
bėjęs dr. Kriaučeliūnas, ji iš
ryškino “Dirvoje” vykusius pa
sikeitimus, apsistodama ypač
ties trimis lietuvių ateivių
bangomis: prieškarine, poka
rine ir naujausia, kuriai at
stovauja dabartinis “Dirvos”
redaktorius dr. Anicetas Bun
donis, prieš dvejus metus iš
kviestas iš Lietuvos perimti
“Dirvos” redaktoriaus parei
gų iš į Lietuvą išvykstančio
redaktoriaus Balio Gaidžiūno,
kuris buvo vienas iš pirmųjų
pokarinės ateivių bangos re
daktorių.
Danutės Bindokienės kalba
gali būti pavyzdžiu būsimų
minėjimų kalbėtojams, nes
ji klausytojų nevargino žino
mos istorijos kartojimu, sen
timentaliais, ašaringais pri
siminimais. Ji vaizdingoje
kalboje sumaniai supynė ir sa
vo nuomanę,i&ustoriškus fak
tus, ir redaktoriaus darbo
problemas. Jos kalbą lydėjo
griausmingi plojimai.
Prieš Vilijai Klimienei pra
nešant dešimties minučių per
trauką, Algis Matulionis prie
mikrofono pakvietė Lietuvių
fondo atstovę Dalią Puškorienę, kuri “atitaisė” ankstyves
nį pirmininko pranešimą apie
LF 1500 dolerių dovaną, nes
toji dovana esanti 2500 dole
rių, ir įteikė voką su čekiu pla
čiai nusišypsojusiam pirmi
ninkui.

Optical Studio

MILDA LENKAUSKIENĖ, PLB švietimo komisijos pirmininkė, viešnia iš
JAV, padeda Rudnosiukui dalinti įvairių varžybų laimėtojams premijas
Kanados lietuvių vaikų šventėje 1995 m. spalio 14-15 d.d. Anapilio salėje.
Dešinėje - šventės rengimo komiteto pirm. RASA KURIENĖ

Po pertraukos Dievo Motinos
parapijos choras atliko eilę
originalių dainų, kurias pa
įvairino solistė Virginija Bruožytė-Muliolienė, sudainuoda
ma arijas iš operečių ir ope
rų bei vieną negirdėtą, sudė
tingą lietuvių liaudies ir ispa
nų liaudies dainą. Pirmoji re
pertuaro daina “Mes sveiki
nam” buvo specialiai pritaiky
ta šventei, muziką sukūrus
Ritai Kliorienei pagal Nijolės
Benotienės žodžius.
Pasibaigus koncertinei prog
ramai, publika nesiliovė plo
jusi.
Dirigentė,
paveikta
linksmos nuotaiko, nutarė
“viską vėl dainuoti iš pradžių”.
Ir buvo stačiai neįtikėtinai
įdomu klausytis, kai choras ir
solistė atlikinėjo tik trumpu
tes repertuaro ištraukas, vis
ką užbaigiant su solistės ilgai
užtęstą aukšta nata, kol ją pa
galiau “nutildė” dirigentė, su
plodama rankomis ir solistę
beveik nutraukdama nuo sce
nos. Buvo aišku, kad tai pui
kiai surepetuota pabaiga. Prog
rama buvo baigta, sušukus
“Valio Dirvai!”
Jaunimas pasipylė į sceną,
nešinas gėlėmis solistei, di
rigentei ir chorui, o Algis Ma
tulionis, prie mikrofono pa
kvietęs Danutę Bindokienę, jai
įteikė šventės suvenyrą - dai
lininko Algio Muliolio paga
mintą ir dailiai įrėmintą mi
nėjimo plakatą.
Visi minėjimo dalyviai ir
svečiai buvo pakviesti pasi
vaišinti parapijos kavinėje,
kurioje Jadvyga Budrienė su
talkininkių būriu buvo paruo
šusi puikias vaišes.
Svarbu pabrėžti, kad toks
reikšmingas minėjimas praėjo
labai pakilioje nuotaikoje,
su humoru ir šypsena, neven
giant pagerbti ir tų, kuriems
priklauso pagarba, bet be dirb
tino patoso, kuriuo pasižymi
mūsų minėjimai, be liūdnų pri
siminimų, be atodūsių ar ap
raudojimų, kurie jau atstūmė
jaunesnes kartas, nes jaunas
žmogus žvelgia pirmyn su vil
timi ir ieško džiaugsmo bei
pavyzdžių praeities laimėji
muose, kurie retaf teminirili,
vis skęstant “praradimų ženk
le”, tuo sumenkinant net ir
laisvės atgavimo džiaugsmą
bei ašaromis pakertant taip
reikalingas darbui jėgas. Ne
kapuose guli ateitis, ne liūde
sy ir raudoje gimsta darbai,
bet džiaugsmingame žvilgsnyje
į dabartį su šviesios ateities
viltimi. Adomas Mickevičius
savo “Odėje jaunystei” sušu
ko: “Paduok, jaunyste, man
sparnus; per negyvuosius skri
siu skliautus”... O liūdesys ir
skendimas varganoje praeity
je palaužia sparnus, kurie
mums taip labai reikalingi.

Lietuvos ambasados Kana
dai laikinasis reikalą patikė
tinis Jonas Paslauskas spalio
23 d. lankėsi Kanados užsienio
reikalą ir tarptautinės preky
bos departamente, kur susitiko
su Šiaurės Europos skyriaus
pareigūne K. Matthias, tvar
kančia ir Baltijos valstybią
klausimus. Spalio 24 d. jis pri
ėmė Kanadoje besilankančius
Lietuvos energetikos ministe
rijos seretorią V. Valentukevičią bei kitus ekonomikos ir že
mės ūkio pareigūnus, atvyku
sius dalyvauti Kanados tarp
tautinio vystymo agentūros
(CIDA) ekonominio mokymo
programoje. Spalio 25 d. V.

į Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express

1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio
traukinio Keele stoties)

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki šeštadienio
9 v.r. iki 6 v.v.

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

London

Jonas ir Marytė Narusevičiai
1055 Guildwood Blvd.

(519) 657-1751

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

SKAMBINKITE

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio
Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga:
pirmadieniais ir ketvirtadieniais
St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais
Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais
London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą,
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir ekonomijos
turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 kubinių pėdų.
Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio knygyne, sekmadieniais
ir kredito kooperatyve “Talka”, 830 Main St. E. Hamiltone

JAV ir Kanados dolerių perdavimas
4% plius $20 pristatymas iki $4,999
3% nuo $5,000
Siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:
Siuntinys nr.1 10 kg miltų, 10 kg cukraus. 10 kg ryžių •
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4.5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)
$30 (JAV $23)

$34 (JAV $26)

Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.C 20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 (vairus kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 įvairus kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

$64 (JAV $48)
$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

22 d. Klivlande, Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos salėje, susitikę
lietuvių išeivijos veikėjai bei spaudos darbuotojai. Iš kairės: Lietuvių
tautinės s-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, “Draugo” vyr. redaktorė D.
Bindokienė, pasakiusi pagrindinę minėjimo kalbą, rašytoja ir žurnalistė
A. M. Balašaitienė ir “Vilties” draugijos valdybos narys dr. V. Stankus
Nuotr. V. Bacevičiaus

Jo darbai tebekalba apie ji
A. a. mokytojas Juozai Lipas 1914 - 1994
Šeima gražiai paminėjo mirties
metines 1995 m. spalio 15 d. Šv.
Kazimiero žventovėje Los Ange
les ir Forest Lawn kapinėse pa
šventino velionies sūnaus sukur
tą paminklinę lentą.
1994 m. Kalifornijos lietuvių
bendruomenė apgailėjo daugelį
vertingų žmonių, išėjusių į amži
nybę: Prof. dr. Mariją Gimbutienę,
Jūrą Gustaitienę, pik. Joną Andrašiūną; vien spalio mėnesį tada
mirė prof. dr. Elena Tumienė,
muzikas Bronius Budriūnas, moky
tojas Juozas Lipas, tautodailinin
kė Julija Šlapelytė...
Juozas Lipas - mano kraštietis;
drauge baigėm Rokiškio gimnazi
ją. Gabus ir kilnus žmogus, gra
žiai prisimenamas jo auklėtinių.
Kai baigėme gimnaziją, ilgam iš
siskyrėm, nes Juozas liko Lietu
voje, atvyko į Kaliforniją tik prieš
penkiolika
metų, pasistengus
Amerikoje gimusiai jo žmonai (ir
per stebuklą jiems pavyko). Susi
tikome Los Angeles ir su jo sim
patinga šeima pabendraudavom.
Iš jo žmonos Marijonos Grinkevičiūtės-Lipienės, fizinės kultūros
ir matematikos mokytojos, dau
giau sužinojau apie jos vyrą, su
kuriuo gražiai ji išgyveno 55 metus.
Juozas Lipas buvo atsargos kari
ninkas, baigė Kaune Kūno kultū
ros kursus, pradėjo studijuoti
architektūrą Kaune, bet karas
sutrukdė. Dalyvavo Kauno suki
lime prieš bolševikus, o, vokie
čių okupacijai baigiantis, vėl grįž
tant komunistams, buvo įsitrau
kęs į generolo Plechavičiaus bū
rius - laisvei ginti. Deja...
Lipų šeima išgyveno visus oku
pacijų vargus ir pavojus. Atrodo,
Juozas niekad nenustojo lavin
tis, siekti, kad ir išlaikydamas

Valentukevičius lankėsi Kana
dos
atominės
energetikos
bendrovėje (AECL) susipa
žinti su atominio kuro at
liekų laikymo projektu, siū
lomu Ignalinai.
Spalio 25 d. J. Paslauskas
lankėsi Latvijos ambasadoje
Otavoje, kur susitiko su Lat
vijos laikinuoju reikalų pa
tikėtiniu M. Lacis ir aptarė
glaudesnio ambasadų bendra
darbiavimo klausimus. Tą pa
čią dieną Kanados teisingumo
ministerijoje jis susitiko su
Karo nusikaltimų ir nusikalti
mų prieš žmoniškumą skyriaus
vadovu James H. Mathieson.
Kalbėta tolesnio dvišalio bend
radarbiavimo tarp teisėsaugos institucijų gerinimo klau
simais. Susitiko ir su Kanados
parlamento nariu, Kanados už
sienio reikalų ministerio par
lamentiniu sekretoriumi Jesse
Flis. Aptarti svarbiausi Lie
tuvos vidaus ir užsienio poli
tikos klausimai, kalbėta apie
Lietuvos - Kanados dvišalio
bendradarbiavimo
intensy
vinimą. Inf.

A. a. mokytojas JUOZAS LIPAS
(1914-1994)
keturių vaikų šeimų, kad ir dirb
damas nelengvą pedagogo darbą.
Pedagoginiame institute Vilniuje,
1954-59 m. jis studijavo ir baigė
matematikos mokslus.
Teko Lipui dirbti įvairiose gim
nazijose: Zarasų, Rokiškio, Kupiš
kio, o ilgiausiai - Kaune Juozo
Naujalio vardo meno mokykloje,
kur dėstė matematiką, fiziką...
Gimnazijose Juozas Lipas dau
giausia dėstė fizinę kultūrą, veikė
su šauliais, daug skyrė ir savo lais
vų valandų, vadovaudamas įvai
rioms jaunimo varžyboms, išvy
koms - vasarą dviračiais ir baida
rėmis, o žiemą slidėmis... Buvo
geras gimnastas (baigęs ir Valsty
binį kūno kultūros institutą), ne
vien dėstė ir vadovavo jaunimo
žygiams, rungtynėms, bet ir plana
vo bendrą fizinės kultūros sritį
platesniu mastu. Gal toji veikla
su jaunimu, gal matematikos mo
kytojų reikšmė, apsaugojo Juozą
Lipą ir nuo didesnių represijų
iš okupantų pusės. Nors kartą
teko jam su visa šeima naktį bėgti
iš Kupiškio į Kauną, slėptis nuo
suėmimo; tuo metu peršalusi mi
rė jų viena mažametė dukrelė.
Per sportinę Juozo veiklą Lipai
išliko ir net pasiekė Ameriką.
Los Angeles miestą pasiekęs
(1975 m.) Juozas dirbo “Astro Are”
bendrovėje metalo apdirbėju iki
pensijos. Vis dar lavinosi, lankė
Los Angeles City College, mokėsi
anglų kalbos, daug skaitė. Kad ir
pagyvenęs, vis dar keliaudavo
(su kuprine) po apylinkes, nes
mėgo gamtą, grožėjosi Kaliforni
jos vaizdais. Tai buvo veiklos,
darbo žmogus, geras pavyzdys
jaunimui - kantrybės, drausmės,
kilnių siekių, nuolatinio tobulėjimo. Buvo religingas (kilęs iš
religingų, darbščių ūkininkų Pan
dėlio parapijoj šeimos). Išaugino
su žmona Marijona labai gražią,
lietuvišką šeimą - sūnų, dvi duk
ras; turi šešis vaikaičius. Stiprių
charakterių ir idealių padagogų
pavyzdys toli siekia.
Mokytojo Juozo Lipo pavyzdys
lieka jaunose jo šeimos kartose
ir daugybėje mokinių-auklėtinių
gyvenimuose.
Alė Rūta

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a.
viceprezidentas ir direktorius
Telefonai - 416 864-2734
1 800 387-1883 (toll free)
• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie
“T-Bills”, RRSPs, “Mutual
funds” ir auksą.
• Sąžiningai patarnauja
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

Toronto 416 535-5000

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

FAX 416 535-5001

Iš pokalbio su Amerikoje viešėjusia Klaipėdos universiteto
muzikologe docente DANUTE PETRAUSKAITĖ
Per Atlantą vis daugiau ir
daugiau perskrenda su viso
kiausiais reikalais lietuvių
iš Lietuvos į JAV. Bostone ne
tikėtai susitikome ką tik iš oro
uosto grįžusia Klaipėdos uni
versiteto muzikos istorijos ir
teorijos katedros docente dr.
Danute Petraukaite, kuri atsa
kė į pateiktus klausimus.
— Kokie fakultetai, kiek
juose mokosi studentų ir kokių
specialybių studentai šiuo
metu yra rengiami neseniai
savo pavadinimų pakeitusioje
Klaipėdos aukštojoje mokyklo
je, kurioje Jūs šiuo metu
dirbate?

•
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tės (Lazdijų raj.), Gražinos
Pranciulienės (Joniškio raj.),
Daivos Tendzegolskytės (Kė
dainiai), Zigmo Pavilonio (Jo
nava) ir daugelio kitų iš šir
dies plaukiančius žodžius. Ar
gi visus išvardinsi, jei alma
nachuose daugiau kaip 100 au
torių kūryba?

Daug kam per tuos trejus me
tus pirmąsias knygeles išlei
do Jonavos “Dobilo” leidyk
la, daug kam dar išleis atei
tyje. Gal todėl KRS tobulėji
mui, augimui narių skaičiumi
nėra ribų.
Mes ne vieni
Į mūsų “Krintančio lapo”
šventes, suvažiavimus atvyks
ta daug garbių žmonių, skaito
pranešimus, geru žodžiu atsi
liepia apie mūsų kūrybinius
sumanymus, entuziazmą kal
bėti iš širdies į širdį. Esa
me klausęsi pranešimų ir vysk.
Jono-Viktoro Kalvano, Lietu
vos reformacijos istorijos ir
kultūros draugijos vicepirmi
ninkų Donato Balčiausko ir Vy
tauto Gocento, šios draugijos
pirmininko prof. Sigito Kregž
dės, Juozo Kundroto, “Varpo”
susivienijimo vyr. redaktoriaus-rašytojo, mūsų kūrybos
konkursų komisijos nario,
prof. Arnoldo Piročkino, Do
mo Akstino ir kt. žymių žmonių.

6 psl. • Tėviškės žiburiai

Muzikinis gyvenimas Klaipėdoje
jo lavinimo ir vaikų muzikos
mokykloms, liaudies ir pučia
mųjų muzikos atlikėjai, kon
certmeisteriai, choreografai,
režisieriai, vokalistai ir dra
mos aktoriai Klaipėdos teat
rams.
— Ar pajėgia ši aukštoji Klai
pėdos mokykla aprūpinti savo
studentus būtiniausia litera
tūra, įrengimais, mokymo prie
monėmis?

Tobulėjimo keliu
Kilnūs KRS tikslai. Ji subū
rė visus kuriančius, iki tol ne
turėjusius sąlygų save atskleis
ti, atsirado dar ir dėl to, kad
visa mūsų kultūra yra atėjusi
iš kaimo, visuose mumyse spin
duliuoja kaimiečio dvasia,
alinta, niekinta, bet nesunai
kinta. O “Krintančio lapo” al
manachus mūsų sąjungos pir
mininkas K. Fedaravičius pa
vadino žydinčia pieva — joje
kiekvienas augalas reikalin
gas, ji graži savo įvairove.
Gal mūsų kūryba almana
chuose nėra išgryninta, bet
kai kiekvieno autoriaus pa
teikta po kelis kūrinėlius, galime ne tik patikrinti save,
bet ir augti, tobulėti, lygiuodamiesi į stipriausius. O ly
giuotis tikrai yra į ką: dauge
lis yra išleidę po kelias poezi
jos ar prozos knygas, kaip pvz.
iš Čikagos atvykęs išeivijos
lietuvis Donius Remys, dabar
gyvenantis Palangoje, Povilas
Kulvinskas (iš Birštono), Zig
mas Pavilonis, Juozas Ardzijauskas (iš Kauno), Edmundas
Simonaitis (Jonavos meras),
Pranciškus Šernas (iš Kretin
gos). O mūsų sąjungos pirmi
ninkas Kostas Fedaravičius 5 sonetinių knygelių autorius.

— Ne, nepajėgia. Kaip pa
vyzdį galiu pateikti mūsų bib
lioteką ir fonoteką. Fonote
koje stovi nuolat gendantys
“prieštvaniniai”
magnetofo
nai, daugelis plokštelių susi Namas Užventyje, kuriame gyveno Lietuvos rašytoja ŠATRIJOS RAGANA. Tai jis aprašytas apysakoje “Sename
Nuotr. H. Paulausko
— 1980 m. atvažiavusi į Klai dėvėjo, o pakeisti jas naujo dvare”
pėdą, pradėjau dėstyti Lietu mis nėra jokių galimybių. Pi
vos konservatorijos Klaipė nigų trūksta net paprasčiau
dos fakultetuose. Tačiau ne siam koncerto skelbimui iš
per seniausiai konservatori spausdinti. Todėl norint su
ja pasivadino muzikos aka organizuoti kokį renginį, ten Šalia Lietuvos rašytojų sąjungos veikia Kaimo rašytojų sąjunga, telkianti gausų būrį narių,
demija ir mano darbovietė ka ieškoti rėmėjų. Miesto bib
rengianti suvažiavimus, varžybines šventes, leidžianti savo kūrybos rinktinę “Krintantis lapas” bei
tapo Lietuvos muzikos akade lioteka, lyginant su Kauno ar
Malonu, kad 1995 m. rugsėjo
atskiras knygas. Šiais metais ji paminėjo Abraomo Kulviečio 450-sias mirties metines
mijos Klaipėdos fakultetais. Vilniaus bibliotekomis, yra
23-24 d.d. “Krintančio lapo”
labai
skurdi.
Joje
nėra
net
tų
Vykstant įvairioms reformoms,
šventėje ir I-jo KRS suvažiavi
1994 m. sausio 28 d. įvyko
Ir vėl krinta lapai... Gamtoje Konkursas išjudino kūrybines
nuo 1994 m. rudens šie fakul leidinių, ypač nepriklausomos
me
dalyvavo ir sveikino mus
suvažiavimas,
tetai buvo pertvarkyti į Lie Lietuvos laikų, kurie buvo tai įprastas reiškinys. Brenda respublikos jėgas, ir apie pu Steigiamasis
Lietuvos rašytojų sąjungos
leisti
Klaipėdoje.
O
ką
jau
be

me per rudeninę šnarančių la santro šimto kaimo šviesaus išrinkęs šios sąjungos valdy
tuvos muzikos akademijos
pirmininkas Valentinas SvenKlaipėdos muzikos ir teatro kalbėti apie literatūrą užsie pų pusnį, gėrimės raustančiais proto žmonių (poezijos ir pro bą, patvirtinęs programą ir
tickas, pabrėžęs, kad kultūros
pedagogikos institutą. Tačiau nio kalbomis! Sovietmečiu, klevais, skiname vėlyvą avietė zos kūrėjų 1993 m. rugsėjo 25 įstatus, - išrinko pirmininku
vardan reikia glausti pečius
d. susirinko į “Ūkininko” re “Ūkininko” redaktorių Kostą
su tokiu griozdišku vardu ins pagal centralizacijos dėsnius, lę ir džiaugiamės tolstančiais
visiems, dirbantiems kūrybi
daktoriaus Kosto Fedaravi- Fedaravičių, iždininką ir re
titutas gyvavo neilgai - 1995 m. viskas buvo telkiama viename saulės spinduliais.
nį darbą ir mieste, ir kaime*;
Lapams krintant, net iš toli čiaus sumanytą pirmąją “Krin vizorių. Buvo nutarta leisti
liepos mėn. Lietuvos vyriausy mieste - Vilniuje. Dėl to šian
kalbėjo apie sudėtingas lei
bės ir seimo nutarimu jis bu dien ir kenčia Klaipėdos stu miausių Lietuvos rajonų, mies tančio lapo” šventę Jonavoje. kasmetinį almanachą “Krin
dybos problemas, bibliotekų
1993-95 m. buvo paskelbti Ab tantis lapas”, apimantį atrink
vo prijungtas prie Klaipėdos dentai bei jų pedagogai, nega tų ir miestelių, atokių kaimo
darbą. Išgirdome ir seimo na
universiteto. Institute veikė lėdami rasti sau reikiamos vietovių jau treti metai iš ei raomo Kulviečio metais. Prieš tą konkursams atsiųstą kūrybą.
rio V. Lapės, prof. m. dr. J. Čiu
lės suvažiuoja įvairių profesi 15 metų Kulvos žemėje beveik
instrumentinės-chorinės muzi knygos ar laikraščio.
levičiaus padrąsinančius žo
paslapčiom pastatytas pamink
jų, įvairaus amžiaus žmonės į
kos ir teatro fakultetai. Ar jie
džius.
(Nukelta į 8-tą psl.)
— Kokias šakas dėstote sa
Saulės
spindulys
las Abraomui Kulviečiui, 1993
Jonavą atšvęsti. “Krintančio
veiks atskirai, ar bus sujungti
vo fakultete ir kaip šis fakul
Šiandien
jau
turime
du
gra

į vieną menų fakultetą, turėtų tetas išsiverčia savomis jėgo lapo” šventės. Tai visos Lietu m. buvo viešai, dalyvaujant
žiai išleistus “Dobilo” leidyk
spręsti universiteto senatas. mis metodiniu, dalykiniu ir vos eilių ir prozos kūrėjai “Ūki-" ir paminklo autoriui Kęstu
los Jonavoje “Krintančio lapo”
čiui
Gibavičiui,
atidengtas.
ninko
”
redaktoriaus
Kosto
FeGaliu keletą žodžių tarti tik
(Nukelta į 7-tą psl.)
daravičiaus suburti į Kaimo Jį pašventino evangelikų vys almanachus, kuriuos paruošė
apie buvusį institutą. Tai pe
kupas Jonas-Viktoras Kalvanas. ir redagavo sąjungos pirminin
rašytojų sąjungą.
dagoginio profilio instituci
Ši
Sąjunga
tai
ne
kieno
Tuomet vyko ir mokslinė kas “Ūkininko” redaktorius
ja, kurioje ruošiami muzikos
nors saviveikla, o rimtas, ge konferencija,
literatūrinės Kostas Fedaravičius. (Juose mokytojai vidurinėms bendrorai apgalvotas, prasmingas,
valandėlės prie Jeronimo Ra 1993 ir 1994 m. konkurso daly
įstatymiškai įteisintas kūrė
lio - Homero poemų vertėjo - vių poezija ir proza)..
jų darbas, pradėtas Lietuvos
kapo ir poeto Petro Vaičiūno
Rašytojas-teisininkas, 3-jų
Atgimimo laikais, kai 1989 m.
paminklo.
prozos knygų (romanų ir eseis
atsikūręs žurnalas “Ūkinin
Antroje “Krintančio lapo” tikos) autorius iš Kretingos
kas”, tęsdamas Vinco Kudirkos
šventėje dalyvavo dar gauses Pranciškus Šernas, II konkur
tradicijas, stengėsi suburti
nis būrys (vien kūrinius kon so prozos diplomantas, teigia:
visus kuriančiuosius, matan
kursui pateikė 140 autorių). “Almanachas ‘Krintantis la
čius pasaulį dvasinių verty
O jie šiose šventėse būna ne pas’ - tai dar vienas saulės
bių šviesoje, panorusius kelti
tik geru žodžiu paminimi, bet spindulys į mūsų literatūrinę
gyvenimo grožį, tiesti savo šir ir apdovanojami vertingais dirvą, į žmogaus širdį ir sielą’’.
dies gijas į kitų žmonių širdis.
prizais, paskelbiami laurea
Iš tiesų malonu vartyti tuos
Buvo paskelbtas pirmasis
tais, diplomantais.
almanachus,
rasti juose vertin
kūrybos konkursas, skirtas
“Ūkininko” redakcija ėmėsi
Lietuvos šviesuoliui Abrao iniciatyvos
įsteigti
KRS, gus lakoniškus I konkurso lau
mui Kulviečiui, kurio gyveni kurios tikslas
suvienyti ra reatės Ramunės Palekaitės (iš
mas ir veikla susiję su pirmą šančiuosius,
nepriklausan Tauragės rajono), II-jo konkur
ja lietuviška knyga, su poeti čius Rašytojų sąjungai (centras so laureato Petro Zablocko (iš
niais vertimais, mokslu.
Vilniuje). Buvo parengti stei Panevėžio) eiliuotą kūrybą,
Šį didį žmogų išaugino ir giamos Lietuvos Kaimo rašyto poeto ir puikaus skaitovo Po Kupiškio rajono Uoginių kaime gyvenantis ADOMAS PETRAUSKAS visą
Klaipėdos universiteto docentė DANUTĖ PETRAUSKAITĖ su solistu
amžiams priglaudė Jonavos jų sąjungos įstatai, programos vilo Kulvinsko (iš Birštono) savo sodybą pavertė kaimo istorijos muziejumi. Jis taip pat geriausias
eiles apie meilę, Dalios Bozy- Antašavos šventovės giedotojas
Nuotr. H. Paulausko
STASIU BARU Balzeko muziejuje Čikagoje 1995.IX.2
Nuotr. E. Šulaičio žemė - kalnelis Kulvoje 1545 m.
projektas.

Lietu vos kaimo rašytojai

DUKART BANDĖM PABĖGTI

Ašaros, dainos ir maldos Sibire
Jaunos lietuvaitės dienos ir naktys tremtyje, kalėjimuose ir moterų lageriuose tarp
atkaklių nusikaltėlių 1945-1958 metais
PRANĖ VILEITAITĖ, Adutiškis
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atsisveikinam su senele

Tylėjau, galvojau, vis kaip
nors iškęsiu. Juk Dievas mano
sargas ir Tėvas. Tą kryžių Jis
man iš meilės davė, kad patir
čiau, koks yra žemėje praga
ras, kokios kančios. Tuo ban
dymu Jis man leido laimėti am
žinybei malonių, padėti sie
loms. Tik labai buvo gaila ma
mytės ir visų namiškių, kurie
sužinoję liūdės. O juk galėjau,
jei būčiau laimingai grįžusi
ir jiems bent kiek padėti.
Grįžau į kamerą. Pastebė
jau, kad dingo iš apsiaustėlio
pinigai. Komės pasiglemžė
sau rūkalams. Vieną dieną
įėjęs sargas į kamerą liepė se
nutei rengtis ir eiti su juo. At
sisveikinom. Ji mane pabučia
vo ir aš ją . .. Raukšlėtu jos
veidu nusirito ašara ... Aš iš
skausmo negalėjau verkti, tik
širdis daužėsi ir labai skau
dėjo ... Ji mane palaimino
ir liepė melstis, neverkti, pasi
tikėti Dievu, sakė, kad tokia
jau mūsų laimė. Paglostė savo
liesa raukšlėta ranka mano
veidą ir nuėjo palinkusi sunk
vežimio link.
Kai grįžau į kamerą, kritau į
gultą ir verkiau ilgai ilgai.. .
Komės kvatojo, žvengė, rūkė
ir vis kalbino už durų esantį
sargybinį. Aš tyliai meldžiau
si. Žemės pragaras neatbai
dė nuo maldos, man buvo ne
sunku kentėti, širdyje buvo
Dievas. Iš Jo sklido ramybė
ir palaima, siautė Jo šventa
tyli meilė.
Kelias dienas mus visas tris
vedė sargybiniai į laukus avi

žų ravėti. Vėliau pėsčiomis
keliavome į miestą Kudimkarą. Vietiniai šį miestą vadino
komių sostine.
Žemėje žaliavo vasara, buvo
šilta, kelias dulkėjo. Mes nuvargom ir kartu buvome dul
kinos, alkanos.
Į kitą kalėjimą

Vėl atsivėrė kamera, raktų
skambesys ir sargų balsai. Čia
buvau neilgai, vėl vežė į mies
tą mus - didelį būrį moterų.
Atvežė į Molotovo kalėjimą.
Pirmiausia varė į pirtį. Visur
sukinėjosi vyrai, atrodė negy
venu, bet sapnuoju klaikų sap
ną. Visų drabužius paėmė į
karštą kamerą. Išdegino vi
sus drabužius, nors tiek buvo
gerai, kad blakės nesiurbė
daugiau kraujo.
Po pirties gydytojas tikrino
mūsų sveikatą, bet ligų neat
rado. Vėliau atsidūrėme vėl
kelionėje per miesto gatves.
Mūsų buvo daug kalinių, varė
daug sargybinių ir lydėjo daug
šunų. Žiauriai kankino alkis.
Priemiestis, kuriame stovė
jo lageris, vadinamas penktą
ja kolonija, skendo dulkėse
ir fabrikų dūmuose. Priešais
mėlynavo plati upė Kama. Jos
paviršiumi nardė motorlai
viai ir baržos, pilnos sunkių
prekių. Baržos plaukė lėtai.
Upės krante stovėjo daug che
minių gamyklų. Iš dūmtraukių
veržėsi tiršti geltonos spal
vos dūmai. Cheminę gamyklą
vadino “Kislovocki zavod”.
Lageryje
Netrukus priėjome aukštą
medinę tvorą ir “vachtos” var
tus. Juos atidarė karine uni
forma vyras, mus skaičiavo,

šaukė kiekvieną pavardėmis
ir vėl varė praustis. Mes tą die
ną prausėmės net du kartus.
Pietus valgėm didelėje val
gykloje. Sriuba buvo iš ne
skustų bulvių ir dilgėlių. Daug
maišėsi bulvių žievių. Duonos
gavome 400 gramų. Košės 250,
viršuje pora lašų aliejaus.
Ne valgėm, o rijom, nes nuo
alkio susitraukė žarnos. Pa
valgius tik dar labiau norė
josi valgyti...
Čia mus skaičiavo be galo.
Išvaro visas į lauką patikrini
mui, sustato po dvi ir skaičiuo
ja. Atrodo jau suskaičiavo, lie
pia eiti į baraką, tik truputį
palaukiam ir vėl šaukia į lau
ką tikrinti. Matyt, negerai sus
kaičiuoja, trūksta kalinių ir
vėl iš naujo.
Lietuvaičių brigada

Šioje kolonijoje susipaži
nau su lietuvėmis. Jų čia buvo
visa brigada - apie 30 moterų.
Visos įkalintos už bėgimą. Kai
kurios buvo laimingai sugrįžusios ir Lietuvoje ilgokai gy
venusios, bet vėliau buvo suim
tos ir atvežtos į lagerius. Vi
sos dar buvome nenuteistos.
Buvo čia ir kitų tautybių, daug
ukrainiečių, rusių, baltarusių.
Čigonė buvo tik viena ir maža
žydė Sara.
Šiame lageryje buvo daug
kriminalisčių, kuriu mes bi
jojome. Jos visos buvo rusės
ir mėgo girtis savo juodais
“žygdarbiais”. Bausmes turėjo
dideles - 25 metus. Bet jos
neliūdėjo, gal ir nemokėjo
liūdėti nei verkti. Joms nebu
vo nieko šventa, širdyse nė
krislo gailesčio. Jos dažnai
mušdavosi iki kraujo, iki nu

gale abudu aukštus užėmė li
goninė, vaistinė ir priėmimo
kambarys. Toliau stovėjo il
ga valgykla, pirtis, kontora
ir sandėliukai. Stovyklos ar
ba zonos vidurį skyrė aukšta
tvora su vartais, kurie nebu
vo dieną rakinami, tik nakties
metu vartuose budėjo. Ten
buvo kalinių vyrų zona. Į val
gyklą jie ateidavo per moterų
zoną. Kai juos pirmą kartą pa
mačiau, kilo manyje siaubas,
nes buvo tokių, kurie atrodė
baisiau už lavonus. Jie vaikš
čiojo prisilaikydami tvorų ar
ba sienų, kad nenugriūtų. Bu
vo atleisti nuo darbų ir palikti
mėnesiui poilsio. Deja, ir poil
sis nieko jiems geresnio neda
vė — alkis ilsėtis neleidžia.
Jie kasdieną vis nyko, seko,
mažėjo kraujas, o kartu ir fizi
Taip atrodė lageris
nės jėgos. Tai buvo žmogiškie
Jis buvo panašus į didelę ji šešėliai...
stovyklą, aptvertą aukšta me
Į darbą
dine tvora. Viršuje tvorą juo
Mus sekančią dieną išvarė į
sė spygliuotų vielų vainikas.
Lagerio kampuose aukščiau darbą už vartų. Po menkų pus
tvoros stovėjo sargų postai ryčių stovėjome išsirikiavu
su mažais stogeliais be sienų. sios po penkias. Sargybinių
Į tuos budėjimo postus iš lau apsuptos išėjome į darbą sa
ko pusės buvo įrengti laipte vais drabužiais ir bateliais.
liai, kuriais sargai užlipdavo Mus skaičiavo, šaukė pavar
į bokštelį budėti. Jie dažnai des, o vardus su tėvavardžiais,
keitėsi. Prie bokštelio stogo gimimo metus ir bausmės
kabėjo geležis. Į tą storą ge straipsnį (82 - bėgimas) reikė
ležį sargai mušdavo plaktu. jo pasisakyti pačioms.
Už vartų susitikome su pen
Įspėjimo ženklas, kad budi.
Vienam sargui sudavus plak kių brigadų būriu. Visas kartu
tu į kabančią geležį, atsi nusivarė sargybiniai. Ginklas
liepia kitas, kuris yra sekan jų buvo — šautuvai su durk
čiame poste, paskui trečias ir lais. Kai kurie turėjo automa
t.t. Žiemą sargams būdavo šal tus. Ginklus laikė rankose ir
ta, ir jie nuolat judėjo, try kai kurie vedėsi didelius šu
nis.
pė, šokinėjo, šildėsi.
Ėjome siauromis priemies
Vienas dviaukščio barako
galas buvo pilnutėlis moterų. čio gatvėmis, sukeldamos dul
Keturi dideli kambariai ir il kių debesis. Kelias buvo ilgas
gas koridorius. Gale barako — ėjome gal keturis kilomet
mažas sandėliukas, kuriame rus. Prieš akis vėl pamatėm
laikė kalinių nuosavus daik didelius vartus, aplink pilka
tus. Rytą priduodavome savo vo tvora, kampuose — postai
lagaminus, vakare, sugrįžus iš sargybiniams. Šią darbo zoną
darbo, vėl pasiimdavome pas vadino “Lesobara”.
save ant narų. Antrame namo
Mus skaičiuodami suvarė

alpimo. Beveik visos turėjo
nuomario ligą. Kai pirmą kar
tą pamačiau nukritusią be są
monės moterį, kuri šokinėjo
visu kūnu nuo žemės ir ją lai
kė užgriuvusios draugės, labai
išsigandau ir negalėjau žiūrėti.
Vėliau pripratau, nes tokie
reiškiniai dažnai kartodavosi.
Jos krisdavo tokiais momen
tais, kai labai užpykdavo. Nu
kritus vienai, kitos, turinčios
tokią pat ligą, skubiai bėgdavo
iš barako į lauką, nes ilgiau
palaukusios ir jos nukristų.
Kai kurios apmirdavo ramiai,
tik girdėjosi mykimas. Ištemp
davo ranką arba koją, ir jau
niekas negalėdavo sulenkti,
kol praeis. Burna būdavo sus
pausta ir tekėjo iš lūpų žalios
putos ... O ka^p buvo kraupu!

vidun ir uždarė vartus. Lydė
jusieji mus sargybiniai užėmė
savo vietas būdelėse. Jiems vi
sa zona matėsi kaip ant delno.
Mums įsakė dirbti iš laisvės
atsiradęs meistras. Čia, netoli
tvoros, stovėjo milžiniškas
prekinis vagonas. Jis buvo tuš
čias. Per dieną jį mums reikė
jo prikrauti skaldytų malkų.
Tolėliau stovėjo mažas vago
nėlis, į kurį mes turėjome ne
šioti storas pliauskas ir krau
ti. Pilną prikrovus, reikėjo
stumti iš visų jėgų prie didžio
jo vagono ir krauti ten paga
lius. Pagaliai buvo sunkūs,
šlapi, tik ištraukti iš upės.
Sienojai buvo iš upės traukia
mi elektriniais įrengimais.
Jie slinko lėtai, čiuožė per
plačius diržus į elektrinius
pjūklus, kurie juos pjaustė
metriniais gabalais. Supjaus
tytus gabalus kapojo elektri
niais kirviais, kurie labai
greitai judėjo. Prie pjovimo
ir kapojimo dirbo kaliniai vy
rai.
„
Kamavo ir mintys

Taip visą dieną mums rei
kėjo vilkti pagalius ir pripil
dyti didelį vagoną. Saulė buvo
karšta, kvepėjo pjuvenomis,
šlapiais medžiais ir upės drėg
me. Cypė ir ūžė pjūklai. Čia
pat mėlynavo plačioji Kama.
Liūdnos mintys lindo į gal
vą lyg spiečius bičių. Sunku
buvo, labai sunku, nepaisant
netgi jaunystės metų. Atrodė
švino kalnas slėgė pečius.
Neišėjo iš galvos mieloji
mama. Jos vaizdas nesitraukė
iš akių ir širdies. Mintyse ji
gyveno visu savo ilgesiu, di
džia motinos meile ir rūpes
čiu. Jaučiau, kaip skaudžiai
ji pergyveno mano kančias,
kaip jai suskaudo širdį, kai
grįžo senutė viena... Kiek
iš jos gerų akių ištekėjo aša
rų, lyg sidabro perlų . .. Tik
nematomas Dievas guodė šir
dį, tik malda stiprino ir mo
kė nepalūžti. O dienos, ypač

pirmoji, virto amžinybe.
Saulė kabojo lyg prisiūta
vienoje vietoje. Ir veltui dū
saudamos žiūrėjom į ją, kad
greičiau slinktų vakarų pusėn.
Pagaliau pasigirdo rūstus vy
resniojo sargybinio balsas:
rikiuotis! Į namus ėjome grei
čiau, svajojom apie dilgėlinę
sriubą su žuvies kaulais ...
Troškom plonyčio gabaliuko
duonutės, nes vakare gauda
vome 250 gramų. Kaip skaudu
— taip sunkiai dirbus negauti
sočiai pavalgyti! Koks baisus
žmonių išnaudojimas!
“Gyvi lavonai”
Niekas taip giliai neįstrigo
man į sąmonę, kaip tie “gyvieji
lavonai”, kuriuos kaliniai va
dino “šakalais”. Jų veidai bu
vo melsvos spalvos, apaugę gy
vaplaukiais, žandikauliai išsi
kišę, aptraukti gelsva oda, dra
bužiai suplyšę ... Tuos dis
trofikus matydavau valgyklos
patalpoje valgant brigadoms.
Tai buvo tos pačios “Lesobarės” darbininkai. Į ką jie da
bar panašūs? Juk ir mūsų lau
kia toks pats likimas!.
Jie, tyliai slėpdamiesi nuo
griežto valgyklos tvarkdario
Volodios, įsėlindavo vidun ir
laukdavo, kada mes pakilsime
nuo stalų. Vos tik mums paki
lus eiti, jie labai mikliai pul
davo prie stalų ir liesomis lyg
šakaliais rankomis tverdavo
liekanas: bulvių žieves, žuvų
kaulus, kokią supuvusią bul
vę, viską žaibiškai kišdavo į
burną.
Taip darė tik kol nematyda
vo Volodia, bet kai tik atsiras
davo jis, tverdavo juos už
sprando ir keikdamas išmes
davo į lauką. Ne vienas būda
vo išmestas į kiemą, bet ir vėl
kėlėsi purvu aplipęs, skery
čiodamas rankomis traukė į
valgyklos vidų. Kaip baisu!
Nejaugi, maniau sau, ir mums
taip bus, tiek nusilpsime, kad
stumdys tvarkytojas dėl žuvies
kaulų?
(Bus daugiau)
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Vilniaus universiteto bibliotekai 425
lemos ir perspektyvos ant XXI
a. slenksčio”, Nijolė Šulgienė
(VUB rankraštyno vedėja) “Išeivių archyvai VUB rank
raštyne (1970-1995)”, Dalia
Lukas (JAV, medicinos biblio
tekos darbuotoja) - Interne
tas: greitkelis į pasaulio
bibliotekų fondus” ir kt.

Matę ne vieną Europos sosti
nę, atvykę į Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštystės sostinę Vil
nių, pirmieji jėzuitai buvo nu
stebinti kolegijos rūmų puiku
mu, pranokusiu net Romos ko
legijos pastatą. Apie tai jie
pranešė savo generolui.
Tuose rūmuose buvo ir bib
— Turbūt šventės įdomybė
lioteka. O jėzuitų, anuomet
intelektualiausio ordino, įsi buvo ir senosios observatorijos
tikinimu geriau kolegija be Baltosios salės atidarymas. Juk
šventovės, nei kolegija be bib ji ne vieną dešimtmetį atnau
jinta, ja žavėjosi carai, karaliai.
liotekos.
Vilniaus vyskupo senuko Va
— O, taip. Kalbą ten pasakė
lerijono Protasevičiaus sva rektorius (R. Pavilionis). Norė
jonė išsipildė: 1570 m. kole čiau pacituoti: “Kasdienybė
gija kartu su biblioteka pra ne taip dažnai mums dovanoja
dėjo gyvenimą. Vadinasi, ji už progą pajusti, kad esame kur
universitetą - savo giminai kas svarbesnių įvykių nei die
tį - vyrėlesnė devyneriais me nos rūpesčiai ir triukšmas liu
tais, ir šiemet mini jau 425- dytojai”. “Anais mokslingųjų
uosius, fonduose turėdama 5 viduramžių ir renesanso lai
milijonus knygų, pustrečio kais universitetai išaugdavo
šimto darbuotojų.
iš bibliotekų - pradžioje bib
Ta proga bibliotekos direk lioteka, o po to universitetas.
torė Birutė Butkevičienė, dir Ne taip, kaip būna šiandien banti čia 32-uosius, o direk pradžioje universiteto pava
toriaujanti 10-uosius metus, dinimas, po to tai, kas vadi
mielai sutiko papasakoti “TŽ” nama universitetu ir tik dar
skaitytojams apie šventės, įvy po to, jei apskritai kada nors,
kusios rugsėjo 25-26 dienomis, pati biblioteka”.
įspūdžius, paminėti vieną kitą
Puikiai restauruota salė da
kasdienybės bruožą.
bar žavės ne tik savo architek
— Taigi apie šventę...
tūra, joje atidaryta sukakties
Šventės renginiai keli. Pir paroda, pavadinta tiesiog Ju
miausia konferencija, kurioje biliejine paroda. (Universite
buvo perskaityta 20 pranešimų. te jų iš viso devynios, o dar
Jų autoriai ne atsitiktiniai, viena - dešimtoji - atidaryta
tai tie, su kuriais bendrauja Rotušėje). Sukakties parodoje
me, atvyko mūsų pakviesti, sve matomi neįkainojami mūsų
čiuojasi ne pirmą sykį. Atvyko kultūros lobiai. Antai per ati
bibliotekininkai iš Latvijos, darymą iš saugyklų buvo at
Estijos, Didžiosios Britanijos, neštas Mažvydo Katekizmas
JAV. O pranešimų temos įvai (1547 m.) - mūsų pirmosios
rios. Labai įdomus buvo vieš lietuviškos knygos egzemplio
rius. Netoliese kita vertybė nios iš Londono Janet ZmroM. Daukšos išverstas Katekiz
czek pranešimas - “Lietuviški
mas (1595 m.), pirmoji lietu
leidiniai Britų bibliotekoje:
viška knyga, išleista Vilniuje.
istorija ir dabartinė plėtra”. O kur dar autografai! Tokie,
(Autorė - britų bibliotekos kaip Listo, Masnė, ŠatobrijaBaltijos šalių ir Lenkijos rin no, Hugo, Voltero, Napoleono
kinių kuratorė). Dauguma kal Bonaparto. Šiandien bibliote
bėjo apie dabartį. Pavyzdžiui, ka apie jų įsigijimą net sva
Reimo Tiiu (Estijos MA biblio joti negalėtų. Tų vertybių ke
tekos skyriaus vedėja) - “Retų lias į mūsų saugyklas įvairus.
knygų rinkiniai Estijoje: prob Antai Bonaparto kelių eilučių

Vilniaus universiteto bibliotekos 425-rių metų sukakties minėjime
kalba jos direktorė Birutė Butkevičienė
Nuotr. V. Naujiko

Muzikinis gyvenimas Klaipėdoje
(Atkelta iš 6-to psl.)

profesiniu požiūriu? Ar nerei
kia kviestis profesorių iš už
sienio?

— Kas paskatino Jus per
skristi Atlanto vandenyną ir
ką manote Amerikos žemyne
atlikti?

— Mano mylimiausia šaka,
— Į JAV važiuoti ryžausi su
kurią dėstau jau beveik 15 me
žinojusi,
jog Mažosios Lietu
tų, yra Lietuvos muzikos isto
rija. Esu pati sukaupusi ne vos fondas mokslinės knygos
mažai metodinės medžiagos ir konkurse man paskyrė Vydūno
muzikos įrašų, todėl per daug vardo antrąją premiją už mo
skųstis literatūros trūkumu nografiją “Klaipėdos muzikos
negaliu. Nors svajoju, kad grei mokykla 1923-1939”. Taigi ir
čiau dienos šviesą išvystų Lie nutariau vykti į Čikagą tos
tuvos muzikos istorijos dau premijos atsiimti, aplanky
giatomis, kurį spaudai pradė ti įvairiuose miestuose gyve
jo rengti muzikologai. Bet ka nančių buvusių Klaipėdos mu
da jis pasirodys, nežinia. At zikos mokyklos auklėtinių bei
vykę iš užsienio profesoriai, padirbėti Čikagos Lituanisti
manau, į pedagoginį procesą kos tyrimo ir studijų centre
įneštų “šviežesnio oro”. Būtų esančiame J. Žilevičiaus - J.
galima pasikeisti informacija, Kreivėno lietuviškos muzikos
metodais ir plačiau praverti archyve.
langą į pasaulį. Kiek žinau,
— Kaip Jums pasisekė savo
Klaipėdos universitete pir
mieji ledai jau pralaužti - jame sumanymus įgyvendinti? Su
vis dažniau paskaitas skaito kokiais įžymesniais žmonėmis
užsieniečiai, tarp jų - ir užjū čia susitikote? Kas Jums dau
giausia pagelbėjo?
rio lietuviai.

A,tsiųstci jpstrTniin&ti
GUIDE TO LITHUANIA, infor
macinis leidinys anglų kalba,
230 psl. ir viršeliai. Šiame kny
gos formato leidinyje pateikti
platoki istoriniai bei geografi
niai duomenys apie Lietuvą. At
skiri skyriai supažindina su kal
ba, krašto kultūra, religija, pa
pročiais,
menu,
didžiausiais
miestais, krašto sritimis; tei
kia gana išsamią informaciją ke-

puslapėlį mums padovanojo
išeivis, Vytautas Palubinskas
iš JAV.
Turime ne tik užsienio pa
saulio įžymybių, saugome Mic
kevičiaus, Valančiaus, Mairo
nio, Kudirkos, Mykolaičio-Pu
tino, kitų mokslo, kultūros
didžiųjų žmonių autografus,
rankraščius.

— Be minėtosios parodos,
kaip minėjote, yra kitą, at
spindinčių tolimesnius bei ar
timesnius bibliotekos gyvavi
mo laikus. Ką apie jas galėtu
mėte pasakyti?

— Smuglevičiaus salėje - vi
sos Žygimanto Augusto knygos,
kurių turime keturiolika. Jos
mums taip pat labai brangios.
Kiekviena jų tai bibliotekos
gimimo, kūdikystės paminklas.
Ir koks! Vertybė tiek materia
liniu, tiek istoriniu, kultūri
niu, meniniu požiūriu. Vien
pažvelgęs į vienodus rudos
spalvos įrišimus, ornamentą,
superekslibrisus su herbais ereliu, vyčiu, pajunti, kokiu
savo amžiaus supratimu, tau
rumu jos dvelkia!
Prieš pereidama prie kitų
parodų, norėčiau sustoti prie
dovanų. Visos jos mielos, džiu
gina, bet negaliu nepaminėti
dviejų, asmeninių. Pirmoji ad
resuota “Mano gimtajai Vil
niaus universiteto bibliote
kai, švenčiančiai 425 metų ju
biliejų”. Tai universiteto pro
fesorės Viktorijos DaujotytėsPakerienės dovanas - labai ge
rai išsilaikęs kun. K. Jauniaus
rankraštis, kurio tituliniame
įrašyta: “Mokslas Dvasiszkos
iszkalbos” “iszguldytas par
Kunigą Jaunį, Kauno semina
rijos mokytoji”. O kita dova
na - “The art book”, išleista
Londone 1994 m., skirta 500
žymiųjų dailininkų, padova
nota Dalios Kregždaitės, kuri
vienintelė pasivadino “Uni
versiteto absolvente”.
— Nuo šventės dovanų pe
reikim prie kasdienybės, jos
rūpesčių, kurie, kaip matyti,
atsispindi nepaminėtose pa
rodose.

— Pradėsiu klausimu: ar ma
tėte mūsų restauruotų darbų
parodą Rotušėje? (Atsakau tei
giamai). Ten rečiausi dalykai,
padaryti per 25-rius metus sky
riaus, įsteigto po bibliotekos
gaisro dar J. Tornau. Dabar
jame dirba 37 pasišventėliai kitaip jų nepavadinsi - nepali
kę bibliotekos labai sunkiu
metu. Esu be galo jiems dėkin
ga. O išgelbėti prikelti darbai
įvairūs - biblijos, žemėlapiai,
Bonos Sforcos laiškas, prieš
karinis apdovanojimas žemės
ūkio parodoje ir kt. Jie gyvuos
dar 425-erius...
Dabarties rūpestį nusaky
čiau vienu sakiniu: būti pa
žangios technologijos biblio
teka. Su tam tikru džiaugsmu
— Savo programą įvykdžiau
100%. Susitikau su visai, su
kuriais planavau pasimatyti:
Bostone - su kompozitoriumi
Jeronimu Kačinsku, Putnamesu dirigentu Vytautu Marijošiumi, Filadelfijoje - su dai
nininke Juoze Augaityte. Visi
jie, buvę S. Šimkaus ir J. Žile
vičiaus auklėtiniai, turėjo
man daug ką papasakoti. Visų
pirma esu dėkinga Mažosios
Lietuvos fondui, vadovauja
mam profesoriaus Klaipėdos
universiteto garbės daktaro
Viliaus Pėteraičio, už mano
mokslinės veiklos įvertinimą,
taip pat Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro pirmininkui
dr. Jonui Račkauskui už suteik
tą pastogę bei duonos kąsnį
ir galimybę patyrinėti archy
vinę medžiagą. Archyvo direk
toriaus Kazio Skaisgirio bei
jo talkininko Kazio Šablevi
čiaus dėka į Lietuvą parsive
šiu nemažai natų, muzikos įra
šų, šiaip daug vertingų isto
rinių dokumentų. Iš Putnamo
atvažiavusi į Niujorką nežinau
ką būčiau dariusi be Vytauto
Strolios - vieno iš muziko Juo
zo Strolios sūnų, kuris nepa
gailėjo nei laiko, nei pinigų
ir aprodė man miestą, taip pat
Cypress Hills kapines, amži
nam poilsiui priglaudusias
lietuvių pianistą bei kompo
zitorių Vytautą Bacevičių.

liautojams pagrindiniais nurody
mais bei žemėlapiais, miestų pla
nais. Išleido Bradt Publications,
UK ir The Globe Pequot Press
Inc., 6 Business Pk. Rd., P.O. Box
833, Old Seybrook, Conn. 064750833, USA. Red. Inara A. Punga,
— Kokiomis mokslinėmis
Rasa Avižienis, William J. H.
Hough. Į akis krinta nemažai klai kryptimis daugiausia domima
dų lietuviškuose pavadinimuose si Jūsų katedroje, fakultete
ir visam universitete?
ir pavardėse. Kaina-$14.95 (JAV).
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Kalbamės su jos ilgamete direktore Birute Butkevičiene
GENOVAITĖ GUSTAITE

«

Pirmoji lietuviška knyga, išspausdinta Karaliaučiuje 1547 m. Tai Martyno
Mažvydo “Katechizmusa prasty žadei”. Jo egzempliorių turi Vilniaus
universiteto biblioteka
Nuotr. V. Naujiko

galima pripažinti, kad nuo šaulyje. Per fondo gyvavimo
1993-ųjų visą gaunamą litera trisdešimtmetį ne sykį iškilo
tūrą apima elektroninis kata grėsmė jo finansavimui, eg
logas, kuris prieinamas vi zistencijai, bet universitete,
siems universiteto kompiute respublikos vyriausybėje ne
trūko žmonių, supratusių jo
riniame tinkle esantiems var mokslinę, kultūrinę reikšmę
totojams, per LITNETĄ - Lie ne tik universitetui. Tai pir
tuvos akademinėms įstaigoms. miausia rektorius J. Kubilius,
Be to, katalogas prieinamas bibliotekos direktorius J. Tor
per INTERNETĄ. Šiuo atžvil nau, vyriausybėje-A. Drobnys.
giu esame pirmieji Lietuvoje,
— Prieš metus, pėr 415-ųjų
Baltijos valstybėse. Kompiu
terinę įrangą 1992 m. universi universiteto metinių minėji
tetui padovanojo norvegai! mą, rektorius R. Pavilionis
1992-aisiais Vokietijos vyriau mūsų pokalbyje labai riteriš
sybė paskyrė 2 mil. markių kai išsireiškė, kad didysis jo
naujausiai literatūrai įsigy kadencijos rūpestis - naujo
ti, prašydama ją pasirinkti bibliotekos pastato statyba.
patiems. Padarius tai, ji at
— Nauja biblioteka - didelis
siuntė įvairių mokslo sričių
dalykas. Ir dėmesys jam nuola
naujausius katalogus vokiečių,
tinis. 1993-aisiais parengtas
anglų kalbomis.
pastato projektas, kurio auto
Mūsų biblioteka taip pat riai trys architektai - E. Gu
zas, S. Malikėnas ir R. Perkausvienintelė iki šiol Lietuvoje,
Baltijos valstybėse, depoziti kas. Projektą architektų tary
ba jau patvirtino, statyti tiki
nė biblioteka. Jos atsiradi
masi pradėti 1997 m. Rekto
mas, gyvavimas neatskiriamas
riaus pastangomis bibliotekos
nuo ilgamečio bibliotekos di
rūmų statyba įtraukta į valsty
rektoriaus Levo Vladimirovo
bės investicijų planą. Tai dide
veiklos. Labai greitai po išrin
lis dalykas. Naujoji kito tūks
kimo JT bibliotekos direkto
tantmečio biblioteka turėtų
riumi (1946 m.) mūsų bibliote
ka pajuto jo malonę: 1965 m., iškilti studentų miestelyje Sau
lėtekyje. Jos atidarymas reikš
ėmėme gauti Jungtinių tautų,
senosios bibliotekos naujos is
jos padalinių spaudinius. Pas
torijos pradžią.
tarieji, tarp jų UNESCO, pa
sirodė labai reikalingi Lie
Padėkojusi už pokalbį išeinu
tuvai atgavus nepriklausomy iš nedidelio, jaukaus kabine
bę, kai mūsų valstybės vyrams to, įsikūrusio buvusioje obser
teko ruošti naujus įstatymus, vatorijoje. Ant senos spintos
susipažinti su tuo, kas yra pa- ilsisi kaugė įvairiaspalvių,
sudžiuvusių rožių, gautų įvai
riomis progomis, neišmestų.
— Fakultete, kuriame dirbu, Ant krėslo nusvirusi plati,
daugiausia domimasi muzikos puiki juosta, dovanota Klai
pedagogikos klausimais, liau pėdos universiteto, su įrašu
dies muzikos tradicijų puo “Vilniaus universiteto biblio
selėjimu, atlikėjiška veikla. tekai 425”; čia pat Kauno uni
Jau antri metai jame ruošiami versiteto dovana - labai dai
muzikos pedagogikos magist lus, liaudiškas, spalvotas me
rai - kol kas vieninteliai džio raižinys. Visa tebedvelLietuvoje.
kia sukakties dvasia.
— Kokios didžiausios kultū
rinės, architektūrinės ir muzi
kinės naujovės ar permainos
įvyko Jūsų uostamiesčio gyve
nime paskutiniaisiais metais?

— Pastaruoju metu Klaipė
doje ypač suaktyvėjo muziki
nis gyvenimas. Lietuvos kom
pozitorių sąjungos Klaipėdos
skyriaus iniciatyva jau bene
penkeri metai iš eilės rudenį
yra rengiamas muzikos festi
valis “Marių klavyrai”. Šiuo
laikinės muzikos draugijos
pastangomis pavasarį vyksta
festivalis “Kopa”. Jau įpras
ta, kad šiuose renginiuose da
lyvauja ir atlikėjai iš užsienio.
Klaipėda po truputį auga, ple
čiasi. Dygsta naujos švento
vės, įsisteigė daugybė parduo
tuvių. Jau nereikia žvilgčioti
į laikrodį ir nuogąstauti, jog
nespėsi nusipirkti duonos.
Prekyba maistu daug kur vyks
ta ištisą parą. Kitas klausi
mas - prekių kainos. Jos taip
pakilo, jog vietomis pralenkė
net pasaulines. Tai ypač aki
vaizdu
pabuvojus Šiaurės
Amerikoje...

Kalbėjosikun. Kazimieras J. Ambrasas
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Pirmoji lietuviška knyga, išspaus
dinta Vilniuje 1595 m. Tai Mikalo
jaus Daukšos “Katekizmas”, laiko
mas Vilniaus universiteto biblio
tekoje
.......
Nuotr. V. Naujiko

Simfoninį kūrinį mišriam cho
rui su solistais, vargonais ar sim
foniniu orkestru Lietuvoj yra su
kūręs dešimtmetį Sibiro tremtyje
praleidęs kompoz. Benjaminas
Alekna, pasinaudodamas kun. dr.
Kęstučio Trimako evangeliniais
mąstymais “Ieškančiojo pėdsakais”.
Tas teškantysis yra Jėzus Kris
tus. Didelio muzikinio kūrinio
klavyras turi 846 gaidų puslapius.
Dabar atliekama šio religinio kū
rinio orkestracija.
Isolda Poželaitė-Davis, vieš
nia iš Australijos, Marijampolės
vidurinių mokyklų moksleiviams
yra įsteigusi metines premijas
už geriausius rašinius anglų kal
ba. Ketvirtajame konkurse pir
mąją 50 JAV dolerių premiją už
geriausią rašinį anglų kalba lai
mėjo Rygiškių Jono vidurinės
mokyklos moksleivė Simona Večerskytė, antrąją 30 JAV dole
rių — Giedrė Dūdaitė iš P. Armi
no vidurinės mokyklos, trečiąją
20 JAV dolerių — Laura Lileikytė iš V-sios vidurinės mokyklos.
Dailininkai Jolanta Garolytė ir Jurgis Janavičiai, Austra
lijos Sidnyje gyvenantys lietuviai,
šią vasarą lankydamiesi Lietuvo
je, surengė savo kūrinių parodas
Kaune ir Vilniuje. Jolanta yra
profesionali dailininkė, kerami
ką studijavusi dail. V. K. Jonyn > įsteigtoje Freiburgo taikomo
jo meno mokykloje ir Sidnyje
Australijos dailės mokykloje,
stadijas gilinusi Romoje ir Niu
jorke. Jurgis —. hidrografas, su
sidomėjęs poezija ir tapyba. 1984
m. jis sukūrė patirties įvykius
atspindintį piešinių ciklą “1941
m. vasara”, o pernai susidomėjo
Lietuvos piliakalniais, pamatęs
Pašlavančio piliakalnio nuotrau
ką A. J. Greimo ir S. Žuko kny
goj “Lietuva Pabaltijy”. Ta Paš
lavančio piliakalnio nuotrauka
jam tapo lietuviško piliakalnio
metafora, paskatinusia sukurti
tokių lietuviškų piliakalnių cik
lą. Ir Jurgis, ir Jolanta paro
doms Lietuvoje atsivežė po 60 sa
vo darbų. Jurgis — piliakalnių
ciklą, papildytą piešiniais, Jolan
ta — mišria technika popieriuje
atliktų Australijos gamtovaizdžių
ir grafikos pavyzdžių^ Dėl dide
lio svorio jai teko atsisakyti ke
ramikos darbų. Jolantos ir Jur
gio Janavičių kūrinių paroda kau
niečiams buvo atidaryta rugpjūčio
4 d. Kauno paveikslų galerijoje.
Iš Kauno jų parodos buvo perkel
tos Vilniun: Jurgio — rugpjūčio
23 d. “Lietuvos aido” galerijon,
Jolantos — “Vartų” galerijon rug
pjūčio 29 d.
Čikagos lietuvių opera veik
los keturiasdešmtmetį 1996 m.
balandžio mėnesį paminės Kazi
miero Viktoro Banaičio “Jūratės
ir Kastyčio” spektakliu. Ši ope
ra, pastatyta 1972 m. Čikagos lie
tuvių operos jėgomis turėjo net
keturis spektaklius. Jos dirigen
tas buvo Aleksandras Kučiūnas,
režisierė — Zita Kevalaitytė-Visockienė, choreografė — A. Valeišaitė, dailininkas — Adolfas
Valeška. Pagrindinius vaidmenis
atliko tenoras Stasys Baras, so
pranas Dana Stankaitytė, mezzosopranas Aldona Stempužienė.
“Jūrate ir Kastyčiu” 1996 m. ba
landžio mėnesį bus paminėta ne
tik savų solistų jau nebeturinčios
Čikagos lietuvių operos keturias
dešimtmetis, bet ir jos autoriaus
K. V. Banaičio šimtosios gimimo
metinės tą pavasarį.
“Jūratės ir Kastyčio” premjerą
Lietuvoje, skirtą Niujorke ją 1955
m. sukūrusio ir ten 1963 m. gruo
džio 25 d. mirusio Kazimiero Vik
toro Banaičio šimtosioms gimimo
metinėms, šią žiemą paruoš Kau
no muzikinis teatras ir ją pava
sarį atveš Čikagon. Mat šį kartą
talkinti Čikagos lietuvių operai
atvyks ne tik solistai, bet ir ba
leto šokėjai bei Kauno muzikinio
teatro orkestras. Čikagos lietu
vių operos valdybos pirm. Vytau
tas Radžius “Draugui” šį prane
šimą paruošusiam Juozui Končiui
aiškino, kad orkestro išsikvietimas didelių išlaidų neatneš. Esą
lig šiol brangus būdavo ameri
kiečių muzikantų samdymas.
Jiems tekdavo mokėti unijos nu
statytą aukštą atlyginimą ir už
grojimą spektaklyje, ir netgi re
peticijose. Šįkart repeticijų bū
tų reikėję daugiau dėl amerikie
čiams instrumentalistams neįpras
tos lietuviškos K. V. Banaičio mu
zikos. Sukaktuviniu renginiu rū
pinsis nauja Čikagos lietuvių ope
ros valdyba: pirm. Vytautas Ra
džius, sekr. Dalia Stankaitienė,
finansų sekr. Algirdas Putrius,
įvairias veiklos sritis tvarkysian
tys vicepirmininkai Jonė Bobinienė, Jurgis Vidžiūnas, Vytautas
Aukštuolis ir Romas Burneikis.

r

Skulptoriaus Antano Kmie
liausko iš granito iškalta Dievo
Motinos skulptūra “Pieta” jau
atvežta į Telšius. Ją, skirtą Rai
nių miškelyje nužudytų politinių
kalinių atminimui, buvo planuota
pastatyti ir atidengti dar prieš
šias Vėlines. Tačiau nebuvo su
spėta sutvarkyti žudynių vietos
aplinkos. Tad skulptūrą iki pen
kiasdešimt penktųjų žudynių Rai
nių miškelyje metinių 1996 m. bir
želio 23 d. saugos viena Telšių
įmonė. Skulptūros sukūrimą fi
nansavo JAV lietuviai Elena ir
Stasys Mineikos. Telšiškiai vilia
si, kad iki tų metų datos bus su
silaukta pakankamai lėšų ir skulp
tūros “Pieta” pastatymui finan
suoti.
Vilniaus dramos teatras, pra
dėdamas naująjį 1995-96 m. se
zoną, jam jau penkiasdešimt
penktąjį, spalio 3-8 d.d. suren
gė įdomų “Lietuvos dramos teat
rų susitikimą po 20 metų”. Jo di
džiojoje scenoje buvo vaidinami
spektakliai, rampos šviesą išvy
dę prieš keletą dešimtmečių. Ta
me teatrų susitikime jiems atsto
vavo: Panevėžio teatrui, dabar
jau gavusiam Juozo Miltinio var
dą, — Antano Vienuolio “Prie
blanda” (rež. Juozas Miltinis),
Kauno teatrui — Kazio Sajos
“Šventežeris” (rež. Juozas Jura
šas), Klaipėdos teatrui — A. Kopkovo “Dramblys” (rež. Povilas
Gaidys), Vilniaus Mažajam teat
rui — geriausias praėjusio sezo
no spektaklis “Nusišypsok mums,
Viešpatie” (rež. Rimas Tuminas),
Vilniaus jaunimo teatrui — rež.
Eimonto Nekrošiaus “Kvadra
tas”. Dramos teatrų susitikimus
užbaigė Vilniaus teatro pirmoji
šio sezono premjera, kuriai rež.
Irena Bučienė buvo pasirinkusi
Juozo Grušo “Barborą Radvilai
tę”.
Gražina Kliaugienė, menoty
rininkė ir Lietuvos dailės kritikė,
mirė Vilniuje rugsėjo 15 d. Ve
lionė, gimusi Panevėžyje 1944 m.
gegužės 16 d., mokėsi Vilniaus
universiteto medicinos fakulte
te 1964-68 m., meno istorijos bei
teorijos studijas Vilniaus dailės
institute baigė 1974 m. Velionė
parašė ir paskelbė daug straips
nių apie dailę. Aldona Dapkutė
savaitrašty “Literatūra ir menas”
pasakoja: “Gražina Kliaugienė
Lietuvos dailės kritikos istorijoje
atsistoja tuoj po Justino Vienuožinskio, kurio straipsniai jai pa
čiai visada buvo pavyzdys. Jos
niekada nežavėjo knyginės tiesos,
autoritetų gražbylystės apie me
ną. Ji pati pasižymėjo tokia gilia
įžvalga, skvarbiu protu, visada
jautė ir žinojo — tikras tas me
nas ar ne. Gražina Kliaugienė —
vienintelė dailės kritikė, nepripažinusi kompromisų ir nepasidavusi tarybinei konjunktūrai. Ir
jokiai kitai konjunktūrai, nes ra
šė ji visąlaik. Ji buvo tikra dailės
kritikė, negalėjusi dirbti jokio
kito darbo. Tai buvo jos gyveni
mo būdas. Drąsiai, atvirai saky
davo viską, ką mano. Ir ji visada
buvo teisi, o už atvirumą ir tie
są tuomet tekdavo labai brangiai
mokėti. Visu savo gyvenimu ...”
Lietuvos vaikų teatrų šventė
“Bildučiai”, trukusi dvi dienas
spalio pradžioj, įvyko Ignalinos
miesto kultūros namuose. Daly
vavo septyni vaikų teatrai iš
Anykščių, Vilniaus, Ukmergės,
Rokiškio ir Ignalinos. Jaunieji
jų aktoriai mokosi VI-XII klasė
se. Pirmosios dienos programa
buvo skirta mažiesiems. Ją su
darė suvaidintos muzikinės pa
sakos: Anykščių Vysk. A. Bara
nausko mokyklos — M. Janošo
“Panama labai graži” (rež. A. Pa
jarskienė), Ukmergės kultūros
centro — “Čipolino nuotykiai”
(rež. T. Kvieskienė), Rokiškio
savivaldybės — “Trys paršiukai”
(rež. I. Matelienė), Ignalinos
moksleivių namų — V. Venckaus
“Ką gali mergaitės” (rež. J. Nar
butaitė). Antrosios dienos programon buvo įjungti trys gerai pa
ruošti spektakliai vyresniems
moksleiviams ir suaugusiems:
Anykščių kultūros namų moks
leivių — S. Šaltenio pjesė “Škac,
mirtie, visados škac” (rež. A. Pa
jarskienė), Respublikinio vaikų
ir jaunimo centro improvizuota
pantomima “Šokantys mimai”
(rež. S. Bilkytė), Ignalinos mies
to kultūros namų moksleivių —
“Kadrija” (autorius S. Rannamaa, rež. J. Narbutienė). Šiems
trims moksleivių teatrams “Ge
nio” žurnalo redakcija paskyrė
specialias dovanas. Pertrauko
se tarp spektaklių šventės da
lyvių laukė suorganizuoti žai
dimai, loterijos ir vaišės. Vaikų
teatrų šventė buvo surengta rė
mėjų lėšomis.
V. Kst.
i
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Parapijos kredito kooperatyvas

Visuotinis sporto darbuotojų
suvažiavimas

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo
9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; 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........... 5.25%
180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius....... 5.50%
2 metų term, indėlius....... 5.75%
3 metų term, indėlius....... 6.00%
4 metų term, indėlius....... 6.25%
5 metų term, indėlius....... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.25%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.75%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00%
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25%
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................... 4.00%

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

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.00%

2 metų .................
3 metų .................

8.00%
8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 7.50%

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 mortgičlus Iki 75%
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 59 milijonus dolerių

ŠALFASS-gos centro valdybos
pranešimu,
metinis
sąjungos
narių suvažiavimas šaukiamas
1995 m. lapkričio 18 d., šeštadie
nį Dievo Apvaizdos lietuvių kul
tūros centre, Southfield, MI, JAV.
Darbotvarkėje: atidarymas, komi
sijų
sudarymas,
sveikinimai,
1996 m. ŠALFASS-gos varžybinės
programos ir kalendoriaus su
darymas, V-jų Pasaulio lietuvių
sporto žaidynių pranešimai, pra
nešimas dėl Vl-jų Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių bei II-sios
Tautinės olimpiados ir šokių dainų šventės 1998 m. Lietuvoje;
sporto apygardų administracinio
pertvarkymo pasiūlymai, diskusi
jos, nutarimai, einamieji reika
lai, vadovaujančių veiksnių bei
sporto šakų pranešimai ir rinki
mai, klausimai, sumanymai ir ki
ti sportinės veiklos aptarimai.
Darbotvarkės ar kitais suvažia
vimo reikalais kreiptis į ŠAL
FASS-gos centro valdybos pirmi
ninką Audrių Šileiką, 150 Colbeck
St., Toronto, Ont., M6S 1V7, Cana
da, tel. 416 767-6520, faksas 416
760-9843. Inf.
Arvydas Sabonis sėkmingai žai
dė draugiškose rungtynėse Portland-Minesota. Nors jo komanda
pralaimėjo 99:95, jis surinko 20
taškų ir atkovojo 11 kamuolių.
Pirmose NBA pirmenybių rungty
nėse A. S. surinko 10 taškų.
Šarūnas Marčiulionis pirmose
NBA lygos pirmenybių rungtynėse
surinko 13 taškų.

ELECTRICAL
engineering

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:

. VĖSINIMO SISTEMAS

. ELEKTROS INSTALIACIJAS

Taisau visų rūšių

. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

(Atkelta iš 6-to psl.)

Daug mūsų sąjunga turi ir
rėmėjų (tai ir bankai, valsty
binės akcinės įmonės, respub
likos miškų urėdijos, įvairios
gamyklos, rajonų valdybos,
kultūros skyriai).

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.
Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

patarnauti.

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102,
Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000

Ir vėl krinta lapai...
Mes visad laukiame “Krin
tančio lapo” švenčių Jonavoje.
Įspūdingiausia turbūt buvo
šiemet (IX.23-24), nes kartu
vyko ir I KRS suvažiavimas,
kuriam buvo ypač gerai pasi
ruošta. Ataskaitiniame pirmi
ninko pranešime buvo išsakyti
patys šilčiausi žodžiai kurian
tiems, leidžiantiems knygeles,
suorganizavusiems klubus, dalyvaujantiems spaudoje, akty
vioje kultūrinėje veikloje.
Nejučiom pasineri į tą bendrą
šventinę nuotaiką, į šypsenų
šviesą. Šitiek draugų - plunks
nos brolių ir sesių. Čia vieno
das požiūris ir į garbaus am
žiaus sulaukusį žmogų, ir į jau
nutę kuriančią moksleivę ar
studentę, į kelias knygas iš
leidusį ar su nedideliu kūrybos
rankraščiu atėjusį į sąjungą;
vienodai vertinamas kaimo
ūkininkas, mokytojas, inžinie
rius, namų šeimininkė ar bib
liotekininkė, tremtyje užgrū
dintas ar kartu su Lietuva
kantriai kentęs tėvynėje.
Ilgai liks atmintyje išradin
ga vakaronė su kiškių iš visos
Lietuvos pyragais, su sodo ir
daržo gėrybėmis, kur liejosi
linksma muzika, šokis ir humo
ras. Liks naujo paminklo Abrao
mui Kulviečiui (skulptorius
Į SOLD Į

FAX 416 239-6228

COLDUJQLL
BANKCRU

DAIVA
DALINDA,
BBA, Broker

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI

tel. 239-7733
namų 766-5857

FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
"

3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis
į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANULIS
1678 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A9

RE/MAX

West Realty Inc.

(2 blokai į vakarus tel. 416 769-1616, namų tel. 416
nuo Lietuvių namų) ne§joj. tel. 41 6 802-1 029, FAX 416

231-4937,
769-1524.

KIPLING-RATHBURN rąjone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame
18 vaismedžių. Autobusas - tiesiai į Kiplingo požeminį, arti mokyklų ir
parko. Tuoj pat galima užimti. Prašoma kaina $209,900.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS
VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

PARAMA

Darius Kasperaitis praėjusiais
metais buvo susižeidęs nugarą ir
beveik visą sezoną nežaidė. Šiais
metais pasirašė naują sutartį su
“NY Islanders” trims metams ir
uždirbs milijoną dolerų permetus.
Kauno “Žalgirio” krepšininkai
Europos taurių varžybose nugalėjo
Kipro salos krepšininkus 100:82.
Šiose rungtynėse R. Kurtinaitis
surinko 24 taškus, D. Lukminas
22 ir K. Šeštokas 18. Blogiau se
kėsi kitoms Lietuvos komandoms:
Šilutė pralaimėjo Atėnų “AEK”
93:79 ir Šiauliai Milano “Stefanel” 81:74. A.S.

Arvydas Sabonis JAV
spaudoje
Lapkričio pradžioje “New York
Times” plačiai aprašė Arvydą Sa
bonį. Straipsnyje rašoma, kad jau
1986 m. “Portland Blazers” įtrau
kė jį į savo komandos žaidėjų są
rašus. Derybos iškviečiant Sabo
nį į JAV nebuvo lengvos. Įtakingų
talkininkų tarpe buvo net Kalifor
nijos senatorius Alan Cranston;
kreiptasi ir į M. Gorbočiovą, ta
čiau Saboniui nebuvo leista išvyk
ti. Artėjant 1988 m. olimpiadai,
Sabonis sunegalavo dėl sausgys
lių. Sovietų pareigūnai tada jau
leido jam gydytis Portland’e.
Pasibaigus olimpiadai ir kojai
pilnai nesustiprėjus, Sabonis
nutarė žaisti Europoje. “Portland
Blazers” ir toliau jo nepamiršo.
Pagaliau Sabonis įsidrąsino ir
šią vasarą su jais pasirašė 3 mil.
dolerių sutartį.
Straipsnyje minima Sabonio lie
tuviška kilmė ir sakoma, kad jo

MOKA:

JUOZAS USVALTAS, Baltiečių
atletų federacijos Šiaurės Ameri
koje (BAFNA) surengtose 30-tose
pistoletų šaudymo pirmenybėse
rugsėjo 23 d. laisvo stiliaus šau
dyme laimėjęs trečią vietą. Pir
menybės vyko latvių medžiotojų
ir žūklautojų klube “Berzaine”.
Varžybose geriausiai pasirodė
estai
Nuotr. B. Savicko
senelis taipogi pasižymėjo aukš
tu ūgiu. Minima ir Sabonio žmona
Ingrida, kuri buvo išrinkta “Miss
Lietuva”. Paduodami ir Arvydo Sa
bonio fiziniai duomenys: gruodžio
mėnesį jam sueis 31 m., jo ūgis
7*3“, svoris 300 svarų. Spalvingai
nupiešiami jo žaidimo duomenys:
puikus pastabumas, puikūs meti
mai, puikus kūno sudėjimas, pri
menąs Heraklą. Bet atkreipiant
dėmesį į jo pažeistą koją, sako
ma, - “statulos judrumas”. J.K.B.

Lietuvos kaimo rašytojai

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/|
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Veiklos žinios

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713
Amerikos didžiausia namų
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.
Prezidentė, turinti 16 metų
patyrimą, jums sąžiningai
patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS

atminimui. Kiekvienas tada
Vidas Cikana iš Šakių rajono) savo pasodintam ąžuolėliui
iškilminga atidengimo iškil ar apskritai tvirtybės simbo
mė Jonavoje, kelionė į Kulvą liams ąžuolams ir paskyrė sa
autobusu padėti ąžuolo vaini vo kūrinėlį. Taip ir gimė kny
kus ir gėles prie Abraomo Kul gelė “Giesmės ąžuolui”. Jos
viečio paminklo, atnaujinto sudarytojas - Kostas Fedarair pašventinto 1993 m.; liks vičius, mūsų gyvasis ąžuolas,
akcinės bendrovės “Jonavos visur suspėjantis, visus pa
baldai” vadovų, suorganizavu guodžiantis, skatinantis būti
sių mums vakarienę, nuošir savimi, galima sakyti, tuščia
me lauke nuveikęs tiek daug
dumas.
darbų mūsų kultūrai, kūrybos
“Giesmės ąžuolui”
plėtrai stiprinti.
Svarbu ir tai, kad visam lai
Tegul šlama augantis Jona
kui kiekvieno asmeninėje bib vos kalnely ąžuolynas, tegul
liotekoje pasiliks draugų bal nevysta gėlės prie Abraomo
sai eilių ir prozos rinkinėly Kulviečio paminklų Kulvoje ir
je “Giesmės ąžuolui”. Šis su Jonavoje, pažymėjus šio Lie
manymas išleisti vadinamąjį tuvos šviesuolio 450-sias mir
ąžuolų giesmyną kilo 1994 m., ties metines, tebūna ilgai mūkai “Krintančio lapo” šventės sų gyvuoju ąžuolu naujai I
metu II respublikinio konkur KRS suvažiavimo išrinktas
so dalyviai pasodino Jonavoje pirmininkas “Ūkininko” re
ąžuolyną šio Didžiojo Lietu daktorius poetas Kostas Fedavos ąžuolo Abraomo Kulviečio ravičius.

už asmenines
paskolas nuo............ 8.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų .............
7.50%
2 metų .................. 7.50%
3 metų .................. 7.75%
4 metų .................. 7.75%
5 metų .................. 8.25%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 7.50%
(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 103 milijonus dolerių

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. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
RW7/7£7OE

j Knygų rišykla
f “SAMOGITIA”

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.

meniškai įriša
knygas bei žurnalus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741

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

66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

Sutton
1

Kanados įvykiai

GROUP i

. .Ja

PAŽADU JUMS
24 valandų

(Atkelta iš 1-mo psl.)

apgailėtino išsišokimo, pra
ti Kanados dolerio vertė, liu nešė atsistatydinimą iš vy
dijanti investicijų sustabdy riausybės ir Kvebeko parti
mą dėl neaiškios pasitikėjimą jos vadų iki 1995 m. pabaigos.
prarandančios krašto ateities.
Tokį J. Parizeau elgesį pa
Tik tada referendumo vajun
įsijungė ir Kanados ministe- smerkė ir Kvebeko bloko va
ris pirm. J. Chretienas, jį lai das L. Bouchardas, iš jo perė
kęs bereikalinga užtikrinto fe męs referendumo ir derybų
deracinės Kanados laimėjimo su Kanada vadovybę. Atrodo,
maišatimi.
separatistinė Kvebeko parti
Antrąjį referendumą vis dėl ja dabar jį norėtų turėti savo
to laimėjo federacinės Kana vadu ir Kvebeko premjeru, ne
dos šalininkai Kvebeke, už ją delsiant skelbiančiu provin
pasisakę 50,6% balsų. Kvebeko cinio parlamento rinkimus ir
separatistams betgi teko 49,4%. trečiąjį referendumą. Šiuo
Tai iš tikrųjų labai menkas metu L. Bouchardas dar nėra
skirtumas - vos vienas nuo apsisprendęs. Mat jam tektų
šimtis ir dvi dešimtosios. Pir pasitraukti iš Kanados par
majame referendume, kurį lamento, kur jis su savo sepa
1980 m. gegužės 20 d. pralai ratistiniu Kvebeko bloku yra
mėjo R. Leveko separatisai, laikomas pagrindinės opozici
skirtumą sudarė 19%. Tai liu nės partijos vadu. Separatis
dija didelį nuotaikos pasikei tai pačiame Kvebeke neturi
timą pastarųjų penkiolikos kito populiaresnio kandidato
metų laikotarpyje. Nors ir ne į vadus.
žymiai laimėjusi referendu
Belieka laukti dėl ligos ko
mą, federacinė Kanada išliko, ją praradusio L. Bouchardo
o sustiprėję Kvebeko separa apsisprendimo, kuris jam ne
tistai pradeda skilti.
bus lengvas. Žvelgiant į ant
Skilimą atnešė referendu rojo referendumo rezultatus,
mą pralaimėjusio Kvebeko peršasi išvada, kad federaci
premjero J. Parizeau politiš nė Kanada išliko su reformų
kai nepateisinamas išsišoki pažadais, o Kvebekas skyla
mas. Pasak jo viešo pareiški dėl vadų krizės. V. Kst.
mo, nepriklausomybės refe
rendumą rėmė 60% Kvebeko
prancūzų, bet jis buvo pralai
mėtas dėl pinigo ir etninių
grupių balsų. Tai suerzino
Montrealio žydus ir etninių
grupių montrealiečius. Esą
nepriklausomybės siekiantis
Kvebekas turi vienodai ver
2261 Bloor Street West,
tinti visus savo gyventojus. De
Toronto, Ontario M6S 1N8
mokratinės provincijos prem
jeras, siekdamas nepriklau
Visais namų pirkimosomybės Kvebekui, gyventojų
pardavimo reikalais jus
neturėtų skaldyti ir skirstyti
informuos ir maloniai
politiniu požiūriu į etnines
patarnaus
grupes, savo nuomone skirtin
gas nuo Kvebeko prancūzų. Se
NIJOLĖ B. BATES
kančią dieną premjeras J. Pari
tel. 416 763-5161
zeau, neatsiprašęs įžeistų re
(24 vai. pager)
ferendumo dalyvių dėl savo

IMA:

5.25% už 90-179 dienų term, indėlius
5.50% už 180-364 dienų term. Indėlius
5.50% už 1 m. term. Indėlius
5.75% už 2 m. term. Indėlius
6.00% už 3 m. term. Indėlius
6.25% už 4 m. term. Indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.25% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
5.00% kasd. pal čekių
sąsk. virš 50.000
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel

416 236-6000

ANTANAS
pirkimo ar pardavimo klausimais
GENYS
sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

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

FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Tel. 1 -905-436-9903

Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Pęr 7 darbo dienas jūsę giminėms Lietuvoje tiesiai
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
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.

*♦♦***♦*♦♦**♦*♦*♦♦♦****♦*♦*******♦****♦*♦***

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS-KAUNAS
Naujos rudens - žiemos sezono kainos $950 plius mokesčiai.
**♦♦*♦♦♦♦*******#♦****************** * ♦ "į jį-* * *

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS.
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v. į
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, tsss Bloor st. w„
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570
ALGIS
FAX 416-538-9657
MEDELIS
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Toronto lietuvių pensininkų
klubo metinė šventė
1995 m. spalio 12 d., 12 v.p.p.,
Toronto pensininkų namuose
“Vilniaus” rūmuose įvyko pensi
ninkų metinė šventė - pokylis.
Erdvi “Vilniaus” rūmų salė, pa
puošta gėlėmis, sudarė malonų
vaizdų.
Augustinas Sukauskas, klubo
pirmininkas, pasveikino susirin
kusius, palinkėdamas visiems
geros nuotaikos ir pakvietė Aldo
nų Biškevičienę, parengimų pir
mininkę, tęsti šventės programų.
Pensininkų klubo choras “Dai
na”, vadovaujamas muzikės L.
Turūtaitės, jau gražiai pasirodęs
ir kituose Toronte lietuvių pa
rengimuose, padainavo keletu
dainų. Šioje rudens šventėje
įvyko ir staigmena: iš Vasagos
atvyko “linksmieji broliai”: A.
Kusinskas ir A. Ulbinas, kurie
padainavo ne tik solo dainų,
bet ir humoro duetų.
A. Sukauskas pasveikino tris
“Vilniaus” rūmų gyventojus, jau
sulaukusius 90 metų amžiaus,
palinkėdamas jiems dar daug
sveikų metų. “Ilgaamžiams”
buvo įteikta gėlių.
Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. A. Simanavičiui sukal
bėjus maldų prieš valgį, visi
vaišinosi. Po pietų kalbėjo advo
katas A. Pacevičius, paaiškin
damas reikšmę Ontario doku
mento: “Power of Attorney for
Personal and Property Care”.
Liga, nelaimė gali žmogų netikė
tai ir staiga ištikti ir suluošinti

fiziškai ir dvasiškai. Tuo atveju
asmuo nebegali nueiti į bankų,
pasirašyti čekį ar net pareikšt
savo pageidavimų žodžiu trum
pesnį ar ilgesnį laikų. Įgaliotas
is asmuo tada atlieka jo asmeni
nius poreikius, pageidavimus ir,
kol asmuo grįžta iš ligoninės
namo, jo turtas lieka apsaugo
tas. Nesant minėto įgaliojimo,
tų pareigų perima Ontario val
džia. O visi surašyti testamenti
niai palikimai galioja tik žmo
gui mirus. “Power of Attorney”
dokumentų gali surašyti advoka
tas arba ir pats asmuo, gavęs
pensininkų namų raštinėje blan
kų. Pats gali užpildyti bei įra
šyti vienų ar du patikėtinius.
Blankas turi būti pasirašytas
dviejų liudininkų.
Buvo ir laimikiais gausi lote
rija. Matėsi mezgėjų klubo primegztų kepurių, pasiūtų prijuos
čių, įvairių rankdarbių... Loteri
ja užtruko gana ilgai ir po gerų
pietų daugelį traukė poilsis. A.
Vaičiūnas dar pakvietė užeiti į
“Vilniaus” rūmų sodnelį, kur
buvo Prisikėlimo parapijos kle
bono pašventintas gana didelis
lietuviško stiliaus kryžius, pado
vanotas Petro Imbraso. Tas kry
žius gyventojams dažnai primins
Lietuvų ir jos Rūpintojėlį.
Šių šventę rūpestingai paruo
šė A. Biškevičienė ir visa pen
sininkų klubo valdyba.
Liuda Šileikienė

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
pfedengia pilnai ar iš dalie_s,.

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Angelė Šimkienė - parengimų vadovė, Lidija
Balsienė - socialinių reikalų ir išvykų vadovė, Jonas Janušas - vicepirmininkas, Augustinas Sukauskas - pirmininkas,
Aldona Dargyte-Byszkievwicz - parengimų komiteto pirmininkė, Bronė Paliulionienė - revizijos komisijos sekretorė;
II eilėje: Zigmas Rėvas - liet, valandėlių parengėjas, Jonas Gudavičius - iždininkas, Emilis Bartminas - remontų ir namų
priežiūros koordinatorius, Stasys Jokūbaitis - rev. komisijos narys, Algirdas Vaičiūnas - “Vilniaus” rūmų administra
torius. Trūksta Lėlės Pocienės - sekretorės, Teodoro Stanulio - spaudos reikalų tvarkytojo, Vytauto Skrinsko - rev.
komisijos pirmininko
Nuotr. V. Gedvilaitės

Dviejų patriarchų ginčas
Tarp Maskvos ir Konstan čiųjų. Be to, ukrainiečių or
tinopolio ortodoksų patriar todoksų bendrija Kijevo pat
chų iškilo nauji nesutarimai riarchate savavališkai atsi
dėl tikinčiųjų bendrijų, no skyrusi nuo Maskvos, drauge
rinčių atsiskirti nuo Maskvos su jų egziline bendrija. Toks
ar jau atsiskyrusių.
Konstantinopolio elgesys esąs
Rusų ortodoksų patriarchas kišimasis į rusų ortodoksų
Aleksis II savo laiške Kons Bendrijos vidaus reikalus, ig
tantinopolio patriarchui Bar- noravimas Maskvos kanoniš
tolomiejui I kritikuoja jo rė kų direktyvų prieš atskilusias
mimą ukrainiečių ortodoksų ortodoksų grupes.
įvairiuose kraštuose ir kitų
Konstantinopolio
patriar
ortodoksų grupių Estijoje. chas Bartolomiejus I atsilie
Konstantinopolio
laikysena, pė į rusų patriarcho Aleksio
rašoma laiške, privedusi abie II laišką su dideliu kartėliu
jų ortodoksų Bendrijų ryšius ir nusivylimu. Jis prikišo jam
prie pavojingos ribos. Mask kišimąsi į tikybinius-politivos patriarchas Aleksis II ne nius konfliktus Ukrainoje,
sutinka su ekumeniniu pat įvėlimą Kanados ir Estijos
riarchatu, priėmusiu į savo ortodoksų, atsiskyrusių nuo
globą Kanados ukrainiečių Maskvos. Bartolomiejus I pa
ortodoksų bendriją 1990 m. aiškino savo laiške, kad jis,
ir ukrainiečių ortodoksų eg- būdamas
ištikimas
istorizilinę bendriją 1995 m. Pas
taroji nepalaiko jokių ryšių
su kitomis ortodoksų bendri
jomis. Šis “pripažinimas”,
anot Aleksio II, esąs tuo pro
blematiškas, kad kursto dar
RAŠO MISIJONIERIUS
didesnę nesantaiką tarp tikin-

ntam savo vaidmeniui ekume
ninio patriarcho visų ortodok
sų bendruomenių pasaulyje,
nuoširdžiai nori išsiaiškinti
visas problemas, rasti atitin
kamą sprendimą. Bartolomie
jus I atmetė visus priekaištus,
kad visos nuo Maskvos atsisky
rusios grupės Konstantinopo
lio bus pripažintos. Kanados
ukrainiečių ortodoksų bend
rija būsianti remiama, nes ji
palaiko “istoriškai nenutrau
kiamus ryšius su Motina Bend
rija”. Estijos apaštalinė orto
doksų bendrija tarp abiejų pa
saulinių karų buvusi kanoniš
kai įsteigta ekumeninio pat
riarchato. Stalino laikais, su
Maskvos patriarchato pritari
mu, prievarta ji buvusi prisi
jungta. Už šių dienų ortodok
sų savarankiškumo siekių sle
piasi daugeriopa ir ilga kan
čios istorija, į kurią privalu
atsižvelgti.
r y

SKAITYTOJAI PASISAKO

Toronto lietuvių pensininkų “Vilniaus” rūmų sodelyje šventinamas
kryžius. Prie kryžiaus - kun. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS, OFM, ir
“Vilniaus” rūmų vedėjas ALGIRDAS VAIČIŪNAS
Nuotr. V. Gedvilaitės

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$72 - K. Ramonas; $70 - M. Jasionytė; $50 - J. Rovas, D. V. Jakovickai; $20 - A. Mačionis, B. Stončius,
E. Sakas-Sluder, L. Abromonis;
$15 - E. Kvederienė, P. Volungė;
$10 - Z. Zaleskis, J. Kalėda, G.
Kaufmanas, K. Bagdonavičius, A.
Mačiulaitis, V. Gaižiūnas, B. Kišonas, E. Beržaitis, S. Zimnickas;
$5 - P. Yonelinas, V. Izbickas, A.
Masionis; $2 - A. Burbulevičius,
T. Murauskienė.

Garbės prenumeratų atsiuntė:
$100 - M. Gečas, B. S. Sakalas,
V. Staškevičius, dr. A. Valadka;
$80 - H. Butkevičius; $62 - A. Pili
pavičius; $60 - A. Mačiulaitis, V.
Povylius, A. Kusinskis, A. Rūta,
E. Ažubalis, A. K. Žilvyčiai, R. Sla
vickas, P. Regina, A. Vadeika.
Už dvejus metus garbės prenu
meratų atsiuntė P. Stosius.
Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$50 - J. Baliukas, L. Kybartas,
S. Kalytis, E. Tribinevičius, J. Ka
lėda, J. Kamaitis, dr. J. Mališka,
B. Budzinauskas, J. Zenkevičius,

K. B. Žutautas, K. Žolpis, Z. Ga
vėnas, A. Pavilonis, P. Pranis, F.
Kairys, K. Linka, Č. Norkus, P.
Volungė, O. Savickas, J. Januške
vičius, J. Gruzdas, O. Juodikis,
V. Kamantas, A. Juskys, J. Belazaras, R. Ayre, J. Vaseris, V. Senke
vičius, dr. R. Strikas, E. Kondratas, I. Gabalis, K. Bubliauskas,
V. Vaitiekūnas, J. Žadeikis, J. Gim
žauskas, R. Stepulaitis, J. Jocas,
P. Siūlys, O. Juodviršis, A. Lukošiūnienė, I. H. Stasiulis, J. Juozai
tis, G. Melnykas, P. RadzevičiūtėKlimas, A. Allis, O. P. Polgrimai,
E. P. Raudys, K. Poškus, A. Žukowski, S. Kažemėkaitis, G. Mig
linas, J. Kažemėkas, A. Baltrušai
tis, V. Gudaitis, M. Norkus, O. A.
Baltrūnas, L. Oleka, J. Laugalys,
L. Radzevičius, J. Bacevičius, L.
Griškonis, J. Raguckas, E. Mardosas, J. Nešukaitis, K. Ramonas,
L. Abromonis.
Nuoširdus ačiū už paramų lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės
bei rėmėjo prenumeratoriams ir
visiems, kurie, siųsdami regulia
rų prenumeratų, prideda ir aukų.

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

Paieškojimas
Mano giminės iš Lietuvos rašo
apie Vladislovų Čepaitį, gimusį
1911 m. Būtėnų kaime, Radviliškio
rajone, išvykusį iš Lietuvos 1944
iff. Paskutinis jo adresas 1958 m.
buvo: 10489 Rome Ave., Montreal
North, PQ Canada. Teiraujasi
sūnus V. Čepaitis, gyvenąs Rad
viliškyje, Gedimino 7a, butas 40,
Lithuania, tel. 5-32-89. Jei kas
turėtų kokių žinių apie paieško
mą asmenį, prašoma rašyti adre
su: V. Vainutis, 24 Grandmont
Cres., Sault Ste. Marie, Ont.
P6B 3V9, Canada.

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

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais

Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL
kaina $950 (kan.) -p mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -tmokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

Lietuvos laikraštyje “Apžval
ga” buvo įdėtas skelbimas vienuo
lijos, ieškančios kandidatų į kuni
gus. Skelbimas pasirašytas kunigo
J. Daglis iš Kanados (Box 1150,
Nipawin, Sask.). Pasiteiravus apie
tą jo skelbimą, gautas platokas
paiškinimas anglių kalba. Čia pa
teikiame jo ištrauką lietuvių kal
ba. RED.
“Kaip žinote, Kanadoje, ypač
vakarinėje, labai trūksta kunigų.
Mes esame eucharistiniai žmonės,
ir esame reikalingi kunigų tai
tarnybai - sielovadai. Kaip tarp
tautinė vienuolija mes norime su
daryti sąlygas jaunuoliams, išgirstantiems Dievo pašaukimą dar
buotis Kanados parapijose tarp
vietinių žmonių, veikti specia
liose tarnybose, būti kapelionais
ir 1.1.
Mes siūlome šią galimybę kaip
specialų Dievo kvietimą, Europos
jaunuoliams. Jeigu jie jaučia, kad
Dievas tikrai juos šaukia sielo
vados darbui Kanadoje, mes esa
me pasiruošę bendradarbiauti su
Dievo valia. Mano skelbimai mi
nėtame laikraštyje nėra kvietimas
nuotykių ieškotojams, ar turis
tams, o kvietimas jaunuoliams
patyrinėti savo pašaukimą ir pa

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Gintarė Sungailienė,
...... ......

--------------------------- ,

d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (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. Z 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
416 763-5677

(Prie Jane St.)

Šeimos gydytojas,

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

27 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.
2 Jane St., Suite 500
(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78
(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

Vilnius

Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

H DRESHER

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.

DRAUDA

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

1678 Bloor St. West

Toronto, Ont. M6P 1A9

Nemokamas namų įvertinimas

AMBER

2230 Lakeshore Boulevard West
Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza)

Tel: (416) 255-8603

***♦♦****♦**♦♦*
* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR,
LUFT HANSOS, KLM, ČEKOSLOVAKŲ, LOT bei kitų planinių
bendrovių lėktuvais
* Parduodame ir neplaninius (charterinius) skridimus, kaina į
Vilnių gegužės mėnesį pradedant nuo $699 (kan.)
* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus ir laivais

justi, ar Dievas šaukia juos dar
buotis Kanadoje.
Atlikus ilgą patikrinimą, gali
mi kandidatai prašomi sąžiningai
atsakyti, koks yra jų pašaukimas.
Tada jie yra laisvi pasirinkti vie
nuolinį gyvenimą vienoje iš dau
gelio vienuolijų (pvz. kaip mūsų)
arba, jei pageidauja, studijuoti
ir tapti kunigais, kurioje nors
Vakarų Kanados dalyje.
Keletas jaunuolių iš Azijos ir
Europos jau dabar apsisprendė tei
giamai atsiliepti į Dievo šauki
mą ir tapti kunigais Vakarų Kana
doje. Tai labai laimingi žmonės ir
geri studentai, besimokantys To
ronto, Otavos, Edmontono univer
sitetuose ir kitur.
Mano tėvas buvo lietuvis. Aš la
bai dažnai, lankiausi Lietuvoje ir
žinau, kad lietuviai yra puikūs
žmonės. Aš manau, kad daugiakultūrei mūsų visuomenei lietuviai
kunigai būtų tikra palaima. Dėl
to, kai mes galvojom apie jaunuo
lių kvietimą į šią dvasinę kelio
nę, aš negalėjau užmiršti Lietuvos.
Daugelis jaunuolių, kurie paklu
so Dievo kvietimui ir pasiryžo au
kotis specialioms tarnyboms Va
karų Kanadoje, yra atvykę iš Rytų
Europos”.
Kun. J. Daglis, m.s.J.,
Šventosios šeimos misijonierius

Dantų gydytoja

Juozas (Joseph)
NORKUS

West Realty Inc.

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL.
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame
naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

psl. 9

pirm. - pcnkt.

GLOBUS
arba

-$1.50

Darbo laikas:
9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.

Mūsų atstovai:
Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966
Montrealyje - Žaklina, Maris Kemzane, tel. (514) 637-9495

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda-$8.00 plius $15 pristatymas

1 kg

Fax: (416) 255-8220

plius $15 pristatymas

1 kg

Siuntiniai lėktuvu:
- $5.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite.
Siuntiniai nemuituojami.

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

Nekilnojamas
turtas
Patarnavimai
visose pirkimo ir
pardavimo srityse
Kreiptis į Valterį

ar Riek Drešerius

- 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

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

UŽSAKOME KELIONES ( LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050
Pervedame pinigus-JAV arba Kanados $ $: 5% plius $15 pristatymas
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis.
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų maisto siuntinius.

Nekilnojamo
turto
įkainojimas

- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor),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

— Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 5, mūsų šventovėje ir Gerojo
Ganytojo šventovėje pamokslus
sakė svečias iš Lietuvos, Ežerė
lio klebonas kun. Algirdas Kil
dušis.
— Lapkričio 12, sekmadienį,
po 11 v.r. Mišių Anapilio parodų
salėje bus KLK moterų draugijos
mūsų parapijos skyriaus susirin
kimas. Programoje — kun. E. Put
rimo įspūdžiai iš Lietuvos.
— Kanados lietuvių muziejuje
šiuo metu vyksta lietuviškų se
nienų paroda. Rūdinių tarpe yra
pora XVIII š. Lietuvos žemėla
pių. Bibliotekoje ir archyve ga
lite pasiskolinti knygų bei pa
siskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos ir apie lietuvius visame
pasaulyje. Lankymo valandos:
sekmadieniais nuo 10.30 v.r. iki
8 v.v., pirmadieniais nuo 1 v.p.p.
iki 8 v.v.
— Kaišiadorių vyskupijos Kiauk
lių parapijos klebonas ir para
pijiečiai šaukiasi pagalbos atsta
tyti Kiauklių šventovę, kurią sude
gino sovietų kariuomenė, besi
traukdama iš Lietuvos 1941 m.
(Tai yra prel. Gaidos gimtoji pa
rapiją). Aukas prašome siųsti mū
sų parapijon “Lithuanian Mar
tyrs’ Church — Kiaukliai” vardu.
Už jas bus išduodami nuo valsty
binių mokesčių atleidimo kvitai.
— Mišios lapkričio 12, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą
ir Kazimierą Budreckus, 11 v.r.
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už
a.a. Vytautą Senkų.

— Praeitų sekmadienį, lapkri
čio 5, mūsų parapijoj buvo atšvęs
ta šeimos šventė. Pritaikytus pa
mokslus sakė kun. E. Putrimas.
Per 9.15 ir 10,15 v.r. Mišias Silvija
ir Jonas Freimanai pasidalino
mintimis, kaip tikėjimas, malda
ir šeiminis gyvenimas padėjo iš
sigydyti iš vėžio ligos. Mišių me
tu buvo santuokos priesaikos at
naujinimas. Mišiose dalyvavo gi
taristai Larry Folk, Stasys Kuliavas ir Tomas Skrinskas, giedojo Adriana Karkaitė, Arūnas
Radtkė, Indrė Viskontaitė, pa
rapijos vaikai ir jaunimas.
— Laikas registruoti vaikučius
'Pirmai Komunijai. Pamokos pra
sidės lapkričio 12 d., po 9.15 v.r.
Mišių angliškai kalbantiems vai
kams ir po 10.15 v.r. Mišių — lie
tuviškai. Pamokos vyks T. Bernar
dino kambaryje.
— Spalio 29 d. pakrikštytas Darius-Juozas, Giedrio ir Vidos
(Ožinskaitės) Jankaičių sūnelis.
— KLKM Prisikėlimo parapijos
skyriaus metinė šventė — gruo
džio 3 d. Uždaros moterų reko
lekcijos, kurias praves kun. Ju
lius Sasnauskas, OFM, —gruodžio
8-10 d.d. Tėvų augustinijonų re
kolekcijų namuose, King City,
Ont, Marylake. Registruotis pa
rapijos raštinėje arba pas sky
riaus pirmininkę Ireną Vibrienę, tel. 762-8414.
— Mišios lapkričio 12, sekma
dienį, 8.15 v.r. — už a.a. Anelę ir
Praną Vaserius; 9.15 v.r. — už a.a.
Agotą ir Mykolą Ramanauskus;
10.15 v.r. — už Vėlinių novenai
Išganytojo parapijos žinios
pavestas sielas, a.a. Danutę Šalt— Lapkričio 12 d. pamaldas su mirienę ir a.a.. Romą Draudvilą;
Šv. Vakariene laikys kun. A. Žilins 11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius
kas; po pamaldų šventovės salėje parapijiečius.
bus moterų dr-jos susirinkimas.
— Lapkričio 19 d. pamaldų nebus.
Lietuvių namų žinios
— Lapkričio 26 d. pamaldas lai
— Sekmadienio, lapkričio 5 d.
kys kun. A. Žilinskas.
popietėje dalyvavo 194 asmenys.
— Pirmas Advento sekmadie Svečių knygoje pasirašė mjr. Arū
nis - gruodžio 3 d. Pamaldas lai
nas Dudavičius ir kpt. Artūras
kys teologijos studentė Hilda Lo
Babynas iš Vilniaus; p.p. Vilgarenz. Gruodžio 10 d. - kun. A. Ži liai, J. Giedraitis ir A. Vakselis
linskas su Šv. Vakariene.
iš Niujorko; G. Rugenius iš Til— Jaunimo pamaldos ir Kalėdų sonburgo, Ont., J. Stankai iš Con
eglutė - gruodžio 17 d. Pamaldas necticut, JAV. Pranešimus padarė
laikys svečias iš Čikagos kun. V.
ir su svečiais supažindino LN val
Aušra. Kartu bus ir atsisveikini dybos vicepirmininkas R. Juodis.
mas su juo, nes jis turi grįžti Į Lie
— Dėl asmeninių priežasčių ir
tuvą. Visos pamaldos vyks įprastu kitų įsipareigojimų LN valdybos
laiku - 11.15 v. ryto. E.J.St.
pirmininkas V. Dauginis atsista
Anapilio keltuvo vajui au tydino. Lietuvių namų valdyba ir
kojo: $100 — D. Zulonienė, Z. administracija dėkingi V. Daugi
A. Dobilai, B. V. Kišonai, L. niui už jo pastangas bei triūsą
Morkūnienė, E. P. Kripai; $50 Lietuvių namų labui. Linki jam
— J. Barzdaitienė, V. Jasiū- sėkmės tolimesnėje veikloje bei
nienė, V. K. Gapučiai, A. R. gyvenime. Nauju pirmininku iš
V. Drešeris, vicepirmiSimanavičiai (a.a. Liudo Mer rinktas
niku R. Juodis.
kelio atminimui). Iš viso kel
— LN valdybos posėdis įvyks
tuvui suaukota $41,818.
lapkričio
15 d., trečiadienį,
Šv. Jono lietuvių kapinėms au 7 v.v.
— Šį šeštadienį, lapkričio 11 d.,
kojo: $200 — P. Linkevičius, N.N.;
$100 — L. Rutkauskienė, V. Kubi 7 v.v. įvyks LN 44-asis tradicinis
lienė, J. K. Ališauskai, E. Pūkas, pobūvis. Programoje Toronto lie
B. Stankaitienė, G. O. Melnykai, tuvių vyrų choras “Aras”, vad.
L. Urbonas, U. Paliulytė, S. Čiži- muz. L. Marcinkutės ir “Gintaro”
kienė, B. Stalioraitienė, J. Žake jaunių grupė, vad. R. Yčienės.
vičius, B. Steponavičius, J. Luo- Šokiams gros V. Povilonis ir V.
manienė, D. Zulonienė, O. Skėrie- Ramanauskas. Įėjimas $8 asme
nė, L.L. Baumgardai, M. Gečienė, niui. Dėl bilietų kreiptis į T. StaA. Mačiulaitienė (a.a. Jono Mačiu- nulį 416 769-1616 arb LN raštinę
laičio V mirties metinių ir a.a. 416 532-3311.
— Filmas “Žemaičių piemuo”
Vito Blauzdžio II mirties metinių
proga); $80 — J. V. Rupniak; $75 — apie vysk. M. Valančių, jo gyveni
S. Domeikienė; $50 — A. Z. Stanči mą ir darbus bus rodomas sekma
kai, O. Dementavičienė, A. Zala- dienį, lapkričio 12,1.30 v.p.p.
— Lapkričio 26, sekmadienį,
gėnas, J. O. Kirvaičiai, A. Lesčius,
J. Jocas, V. Šukienė, A. Lukošie 2.30 v.p.p. įvyks Kariuomenės
nė, V. Jocas, A. Z. Vaičeliūnai, šventės minėjimas. Pakviestas
B. Galinienė, K. V. Gapučiai, S. Mykolas Abarius, Lietuvių šau
Kuzmickas, V. Jasinevičienė, P. E. lių sąjungos išeivijoje pirminin
Kripai, G. V. Butkiai, L. Einikie- kas pagrindiniu kalbėtoju. Meni
nė (a.a. Liudo Einikio V mirties nėje programoje - Toronto lietu
metinių proga), B. G. Čižikai, S. vių vyrų choras “Aras”, vadovau
Vyskupaitienė, A. Aleliūnienė, jamas muz. Lindos Marcinkutės.
— “Lokio” svetainėje muzikinė
B. Tamošiūnienė; $40 — V. Timošenko, L. Petravičienė, A. Dobie- vakaronė - lapkričio 24 d.
nė; $30 — A. Puterienė, K. DamAnapilio autoaikštės vajui
baraite-Janowicz; $25 — D. T.
Renkauskai, E. Girėnienė, V. Ja- aukojo: $100 — dr. R. S. Sapsiūnienė, A. Rūkas, A. Ledienė, liai, L. Rutkauskienė.
O. Ražanauskienė, G. Šutienė,
A. a. Monikos Bumbulienės
P. Vitas, M. Šakalinienė; $20 —
vienerių
mirties metinių at
A. Z. Dobilai, A. Sukauskas, E.
M. Kazakevičiai, A. B. Samsonai, minimui šeima “Tėviškės ži
Z. Čečkauskas, K. Vėgys, B. An buriams” aukojo $200.
tanaitienė, D. Laurinavičius, A.
A. a. Stefanijai VaitekūnieMasionienė, E. Jaška, J. Dimskis,
nei
mirus, užjausdama arti
P. Balasevičius; $15 — O. AdoLiuda Šileikienė
mauskienė; $10 — V. Gudaitis, V. muosius,
Ručienė, E. Bakšaitienė, R. Beke- “Tėviškės žiburiams” auko
jo $10.
rienė, P. B. Daržinskai.

Po daugiau kaip 30 metų darbo Toronto lietuvių kredito koopera
tyve “Parama” 1995 m. liepos 1 d. pradėjau poilsio laiką. Jaučiuosi,
kad savo darbą atlikau su giliu tautiniu pareigingumu, nes turėjau pro
gą padėti ir patarnauti savo tautiečiams.
Nuoširdžiai dėkoju organizacijoms, advokatams, nariams ir
giminėms užgėlęs, dovanas bei jautrius atsisveikinimo žodžius. Mano
nuoširdi padėka “Paramos” bendradarbiams už jaukią išleistuvių
popietę, menišką dovaną ir malonius sveikinimus. Dėkoju pirmininkui
Dainiui Vaidilai ir valdybai už suruoštą pagerbimo puotą, gėles, dovaną
ir padėkos žodžius. Priežiūros ir Kredito komitetų nariams už dalyva
vimą mano pagerbime ir nuoširdžius linkėjimus.
Baigdama noriu pareikšti pagarbą Toronto lietuvių kredito koope
ratyvo “Parama" steigėjams, nes jų sugebėjimas žvelgti į ateitį sudarė
sąlygas padėti savo tautiečiams ir daugelį metų remti organizuotą
lietuvių veiklą.
Su gilia pagarba ir padėka Alvina Ramanauskienė

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS
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maloniai kviečia visus dalyvauti

"

MONTREAL

RUDENS ŠOKIUOSE. Į
kurie Įvyks 1995 m. lapkričio 18, šeštadienį, 6 vai. vakaro,

I

Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor St.W. (Vytauto Didžiojo menėje)

|

Muzikinę programą atliks pensininkų choras “Daina”.

’

Veiks baras, bus pyragai, kava, loterija. Šokiams gros smagi muzika. Įėjimas $8,

A

pensininkams - $7. Bilietus galima Įsigyti pas K. Balytą tel. 905 272-4947 arba prie įėjimo.
RENGĖJAI

|

Karuose žuvusių kanadiečių
karių kasmetinė prisiminimo
diena (Remembrance Day) —
šį šeštadienį, lapkričio 11 d.
Toronte iškilmė ir vainikų pa
dėjimas bus prie senosios
miesto rotušės (Bay-Queen
Streets) 10.30 v. ryto. Dalyvaus
Ontario provincijos guberna
torius H. Jackman, miesto bur
mistre B. Hali, kiti pareigū
nai. 11 vai. ryto — tylos minu
tė, žuvusių prisiminimas ir
pagerbimas. Gros orkestrai,
giedos chorai. Inf.
Kanados lietuvių bendruo
menės XVI-tosios krašto tary
bos pirmoji sesija įvyko lap
kričio 4-5 d.d. Mississaugoje,
Anapilio patalpose. Posėdžia
vo 46 naujai išrinkti tarybos
nariai, apylinkių pirmininkai
ar įgaliotiniai, 8 Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos nariai,
KLB institucijų atstovai, sve
čiai. Pranešimus padarė PLB
pirmininkas Bronius Nainys
ir X Tautinių šokių šventės
organizacinio komiteto pir
mininkė Jūratė Budrienė.
Sekmadienį vyko valdybos
rinkimai. Naują KLB valdybą
sudaro Julija Adamonytė, Ma
rytė Balaišytė, Kazimieras
Deksnys, Leonas Ehlers, Nata
lija Liačienė, kun. Edis Put
rimas, Algirdas Vaičiūnas,
Virginija Zubrickienė. Revi
zijos komisijon išrinkti Juo
zas Krištolaitis, dr. Česlo
vas Kuras, Vida Stanevičienė.
(Plačiau — kitame “TŽ” nr.).
Tautos fondo Kanados narių
susirinkimas, šauktas Tautos
fondo centrinės vadovybės,
susitarus su TF atstovybės Ka
nadoje pirmininku B. Laučiu,
įvyko 1995 m. lapkričio 5 d. To
ronto Lietuvių namų Gedimi
no menėje. Susirinkime daly
vavo apie 60 TF reikalais su
sidomėjusių žmonių, jų tarpe
trys svečiai, TF centrinės va
dovybės pareigūnai iš Niujor
ko: tarybos pirm. J. Giedrai
tis, vicepirm. A. Vakselis ir
valdybos pirm. J. Vilgalys. Su
sirinkimo tikslas, kaip buvo
kvieslyje nurodyta, “nutarti,
ar Kanados Tautos fondo na
riai nori likti Tautos fondo
nariais, ar kurti kitę sava
rankišką organizaciją”. Po
pranešimų, siūlymų ir pasi
sakymų labai įvairiais klau
simais viešu balsavimu pasi
sakyta už atsiskyrimą nuo
centro. Už balsavo 39, prieš
5. Kiti klausimai, kurių, atro
do, yra nemažai, turės būti ne
trukus išspręsti. Susirinkimui
pirmininkavo V. Skrinskas,
sekretoriavo H. Sukauskas. Dl.
KLB Sault Ste. Marie apylin
kės valdyba “Tėviškės žibu
riams” paremti atsiuntė $100
auką.
A. a. Stefanijai Vaitekūnienei mirus, užjausdama seseris
Bernadetą Stalioraitienę ir
Leonardą Radzevičienę su šei
ma Gabrielė Anužytė-Chvedukienė “Tėviškės žiburiams”
aukojo $25.
Toronto “Gintaro” ansamb
lis iš Ontario meno tarybos
(Ontario Arts Council) gavo
$5,000 paramą tautinių šokių
mokytojų paruošimui. Tam
darbui yra pakviesta iš Lie
tuvos Laima Kisielienė, se
kančios tautinių šokių šven
tės Lietuvoje (1998 m.) vyriau
sia meno vadovė.
Ontario meno taryba buvo
gavusi 14 prašymų iš įvairių
etninių grupių tautinių šokių
vadovų paruošimui. Parama
buvo paskirta 7 grupėms, iš
viso $20.000. Disha Art Aca
demy
(Scarborough)
gavo
$3,000; Indra Maha Dance Aca
demy (Willowdale) gavo $3,500,
Oriental Dance Troupe (Ot
tawa) — $1,500; School of Art
Flamenco (Toronto) — $4,000;
Soma Selepate (Ottawa) —
$1,000; Ukrainian Academy
of Dance (Toronto) — $2,000.
IEŠKAU auklės 2 vaikams, kuri
gyventų kartu. Turi mokėti lietu
vių, lenkų ir suprasti anglų kalbas.
Skambinti tel. 416 247-5944.

Toronto

Lietuvių namų 44-tasis

metinis

TRADICINIS

BALIUS

įvyks lapkričio 11, šeštadienį, 7 vai. vakaro,
Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor st. w.
PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”, vado
vaujamas muz. Lindos Marcinkutės, Toronto lietuvių
jaunimo ansamblio “Gintaras" jaunių grupė, vadovau
jama Ramonos Yčienės.
Šokiams gros Vaclovas Povilonis ir Valdas Ramanauskas.
Kokteiliai 6 v.v. Veiks baras, užkandžiai. Įėjimas $8 asmeniui. Sta
lai numeruoti. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311 ir
sekmadienio popietėse arba pas T. StanulĮ tel. 416 769-1616.
Visus maloniai kviečia —
. Toronto Lietuvių namai ir
visuomeninės veiklos komitetas

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus
metinis narių-rėmėjų susirinkimas įvyks

1995 m. lapkričio 19, sekmadienį,
Anapilio Parodų salėje.
Registracija 12.30 v.p.p.; susirinkimo pradžia - 1 v.p.p.
Susirinkimas yra viešas, todėl visi maloniai kviečiami atsilankyti.
Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

..,

Lietuvos respublikos ambasadorius Kanadai

dr. Alfonsas Eidintas
1995 m. lapkričio 19, sekmadienį,
2 valandą po pietų,

lankysis Toronte ir padarys

pranešimą

JADVYGA BALTUONIENĖ,

visuomenės veikėją, Lietuvoje
tarnavo bibliotekininke. Priklau
so KLK moterų draugijos Montrealio skyriui. Keletą metų bu
vo jos pirmininke. Skuodo gimna
zijoje buvo krepšinio sporto žai
dėja. Daugiau kaip 10 metų vado
vavo vyro rengiamoms skulptūrų
parodoms, važinėjo su juo po Ame
riką ir Kanadą. Vadovavo šešta
dieninės mokyklos sporto, vaidy
bos ir kitokiems renginiams. Montrealyje dirbo prekybos instituto
įstaigoje sekretore. Mokytojavo
keliolika metų šeštadieninėje
mokykloje. Suorganizavo Montrealio lietuvaičių studenčių chorą
ir jam vadovavo keliolika metų.
Turėjo keliolika koncertinių išvykų į Ameriką ir Kanadoje. Išvy
koms ji pati vadovavo. Yra nuola
tinė lankytoja buvusios Lietuvos
valstybės operos solistės Elzbie
tos Kardelienės Montrealio slau
gos namuose. Išaugino tris vaikus Vydą, Edmundą ir Donatą. Tebėra
veikli ir dabar. Kor.
Kun. Hermanas Šulcas, SDB,
vežiojamas hamiltoniečių p.p. Sta
nevičių ir jų dukros, spalio 25 d.
buvo sustojęs Montrealyje ir ap
lankė “Rūtos” klubą. Čia susiti
ko su pora buvusių mokslo drau
gų ir klubo nariams papasakojo
savo pergyvenimus Ruandos žu
dynių metu.
Desjardins tarptautinės plėto
tės programų 25 metų sukakties
paminėjimui spalio 17-21 d.d.

buvo sušaukti visų projektų direk
toriai ir svečiai į Desjardins cent
rą Kvebeko mieste. Čia dalyvavo
maždaug 40 įvairių kraštų atsto
vai iš Afrikos, Azijos, Pietų
Amerikos, Tolimųjų Rytų bei Ry
tų Europos. Per tas kelias dienas
buvo kai kurių kraštų direktorių
pranešimai ir įvairūs seminarai.
Regina Piečaitienė, atvykusi iš
Kauno, savo pranešime aiškino
su kokiais sunkumais susiduria
ma, norint įsteigti kredito koope
ratyvus Lietuvoje. Šiame suvažia
vime dalyvavo ir Lietuvos ūkinin
kų sąjungos pirm. prof. dr. Jonas
Čiulevičius.
R. Piečaitienės spalio 25 d. “Rū
tos” klube gana gausiai susirin
kusiems montrealiečiams aiškino,
kaip jai sekasi steigti kredito ko
operatyvus. Trys ar keturi turėtų
pradėti veikti dar šiais metais,
nors vis atsiranda kokios mažos
kliūtys, kuris viską sutrukdo. Klau
sytojai pateikė Reginai nemažai
klausimų apie dabartinį gyveni
mą Lietuvoje.
Likom Kanadoje. Paskutinę sa
vaitę prieš referendumą buvo su
rengtos dvi masinės demonstraci
jos “Už Kanadą”. Antradienį rin
komės į Verduno auditoriją, bet į
ją patekti nebebuvo galima, nes
salė, turinti 6000 sėdimų vietų,
pridėjus dar vieną tūkstantį sto
vinčių buvo perpildyta. Teko lik
ti lauke ir čia lyjant apie 5000 žmo
nių kantriai išstovėjo, žiūrėdami
į dideliame ekrane matomus ir
girdimus kalbėtojus.

Penktadienį suvažiavo, suskrido
didelės minios žmonių iš visų Ka
nados provincijų į Montrealio
centre esančią aikštę. Ne tik aikš
tė, bet ir gretimos gatvės buvo
pilnutėlės. Begalės vėliavų ir
plakatų. Daugelis turėjo užrašą
“Mes mylime Kvebeką”. Ir čia
pagrindiniai kalbėtojai buvo tie
patys: Kanados ministeris pir
mininkas Jean Chretien, sąjūdžio
“Už Kanadą” vadovas, buvęs Kve
beko premjeras Daniel Johnson
ir konservatorių partijos vadas
kvebekietis Jean Charest. Dėl
šios demonstracijos dalyvių skai
čiaus yra daug abejonių. Polici
ja sakėsi nežinanti, separatistai
sako, kad buvę apie 30 000, o kiti
spėja 150-180 000. B.S.

{40} LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija
1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

Lietuvių namuose, (1573 Bloor Street West),

Karaliaus Mindaugo menėje.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

te

Kanados lietuvių bendruomenės
krašto valdyba
A. a. Liudo Merkelio atminimui cevičienė, V. Puodžiūnas, G. Bal
pagerbti laidotuvių metu “Tremti čiūnienė; $5 - F. M. Timukai, $4 nių grįžimo fondui" aukojo: $50 - J. Janušas.
S. V. Piečaičiai, Anapilio moterų
Visiems aukotojams, šeimai ir
būrelis, dr. J. Sungaila; $20 - V. G. rinkėjai nuoširdžiai dėkojaButkiai, dr. A. A. Valadkos, G. Bal
KLK moterų dr-jos
čiūnienė, dr. C. B. Joniai, drs. M.
centro valdyba
J. Uleckai, dr. J. E. Čuplinskai,
A. a. Stefanijos Vaitekūnienės
V. Balsienė, dr. A. D. Barkauskai; atminimui pagerbti laidotuvių
$10 - M. Pakulienė, V. S. Aušrotai, metu Tremtinių grįžimo fondui”
dr. O. Gustainienė, B. K. Čepai aukojo: $100 - B. Stalioraitienė;
čiai, M. Racevičienė, V. V. Paš- $30 - N. Preibienė; $25 - A. P. Aukus, J. S. Andriuliai, I. Punkrie- gaičiai, G. L. Matukai; $20 - E. N.
nė, J. Pacevičienė, L. Baziliaus- Juknevičiai, S. Matulevičienė;
kas. Anapilio keltuvui aukojo: $10 - E. Girėnienė, E. H. Stepai$50 - S. V. Piečaičiai, dr. A. S. Pa- čiai, R. Sakutė, J. Pacevičienė,
cevičiai, G. D. Sakai; $20 - P. Čiur B. K. Žutautai, B. Čepauskienė,
lys; $10 - B. Dicevičienė, I. Paš- M. Tamulaitienė, Z. O. Girdauskauskienė.
kai, T. Renkauskienė; $5 - S. G.
Visiems aukotojams, šeimai ir Krašauskai. Lietuvos našlaičiams
rinkėjoms nuoširdžiai dėkoja“Vaiko tėviškės namai" aukojo:
KLK moterų dr-jos $20 - K. E. Šlekiai, E. N. Juknevi
centro valdyba čiai, T. V. Gražuliai; $10 - E. BeneA. a. Bronės Čirūnienės atmi tis, O. Ražauskienė.
nimui pagerbti laidotuvių metu
Visiems aukotojams, šeimai ir
“Tremtinių grįžimo fondui” auko rinkėjai dėkojajo: $25 - A. Katelienė, $10 - S. V.
KLK moterų dr-jos
Aušrotai, A. Lukošienė, L. Balsie
centro valdyba
nė; $5 - E. Girėnienė, F. M. Timukai. Lietuvos našlaičiams “Vaiko
tėviškės namai” aukojo: $20 - M.
Petersonienė, I. J. Ross;.$10 - J. Pa-

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

EUROPEAN CATERING
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.

Tremtinių grįžimo fondui aukojo:
Lietuvių namų moterų būrelis
savo garbės narių a.a. O. Indrelienės ir a.a. A. Jankaitienės atmi
nimui pagerbti - $100. V. V. Duobaičiai ir T. Z. Zaleskiai a.a. Albi
nos Kriaučiūnienės vienerių metų
mirties sukakčiai paminėti - $40.
Už aukas nuoširdžiai dėkoja KLK moterų dr-jos
centro valdyba
Elena ir Herbertas Stepaičiai
savo vedybinio gyvenimo sukak
čiai atžymėti “Tremtinių grįžimo
fondui” paaukojo $550.
Sveikiname gerbiamus sukaktu
vininkus ir nuoširdžiai dėkojame
už dosnią auką.
KLK moterų dr-jos
centro valdyba

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, vandentiekio
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas).
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui,
tel. 416 760-7181.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.

Tel. 416 533-7954

REIKALINGA auklė 2 mažiems
vaikučiams 6 dienom per savaitę,
kuri gyventų mūsų namuose ir at
liktų šiek tiek namų ruošos darbų.
Skambinti tel. 905 889-3566.

Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.
Res. 514 256-5355

Kanados lietuvių vaikų šventės, įvykusios 1995 m. spalio 14-15 d.d. Anapilio
sodyboje, Mississaugoje, Ont., dailiojo žodžio varžybų vertinimo komisija.
Iš kairės: V. Dailydie'nė, D. Keblinskaitė, V. Baliūnienė ir I. Ehlers
Nuotr. D. Pranaitienės

