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Kai dienos trumpėja ir nusmukę debesys skaudžiai
remiasi į juodas medžių šakas, kai ištuštėja gatvės ir par
kai, - galime jaustis lyg būtume nubausti: kentėkite, nes
pirmoji šalna nugnybo ir žiedus, ir džiaugsmus.
ET tegu liūdi tie, kuriems šiuo laikotarpiu nebė
ra ko per daug laukti. Krikščioniškasis pasaulis
džiaugiasi, nes laukia. Ne gyvų žiedų, ne pakylan
čios ir greit nusileidžiančios saulės. Krikščioniškasis
pasaulis laukia Saulės, kuri niekada nenusileidžia. Ad
ventas - laukimo laikas, džiugi naujiena, pasipuošianti
džiaugsmo švente - Kalėdomis. Ir kas besuskaičiuos kiek
tų džiaugsmo išraiškų, kiek įvairiausių lūkesčių! Štai
vaikams vienokie, suaugusiems kitokie; vargšai laukia
ištiestos rankos, turtuoliai naujų linksmybių; prekybi
ninkai daugiau klientų, mokiniai ir tarnautojai atosto
gų. Visas tas sujudimas - ruoštis tai didžiajai džiaugsmo
šventei. Prisiminti savo artimuosius, pasakyti jiems ne
kasdienišką gerą žodį, pasiųsti gražų atviruką, papuošti
namus lemputėmis ir vainikais - tiek daug tradicinių už
siėmimų ir šventę simbolizuojančių vaizdų. Toje ruošo
je, spalvingame margumyne ir žmogus kažkaip savo nuo
taika pakyla, nes tas laukimas kasdienybę papildo kito
kiais reikalais. Susidaro kažkokia darbų darbelių gran
dinė, kurios niekas nenori ar negali nutraukti. Papro
čiai, tradicijos ir sekimas, ką kiti daro, atrodo, ištiesia
Panevėžio apskrities Upytės Šv. Karolio šventovė statyta 1878 m. Tai puikus medinės architektūros baroko statinys
tik vieną taką, kuriuo tarsi privalome žengti. Dingsta ir
Nuotr. H. Paulausko
niūrios juodos medžių šakos, kai užsidega eglutės. Did
miesčiuose džiaugsmas išsilieja triukšmingais Kalėdų
senelio paradais, sutraukiančiais tūkstančius žiūrovų,
šimtus dalyvių. Šventiška nuotaika visaip pabrėžia tą
Kalėdų laukimą - rengiami specialūs pobūviai, ūžia,
Diskusijos lenkų spaudo spaudos, radijo ir televizijos tūriniams ir visuomeniškiems
linksminasi miestai ir sodybos.
je apie Vilniaus srities “Ar- žurnalistams esmę triukšmo, reikalams, paskęsdavo lenkų
mia Krajowa” dar vis nesibai sukeltoj su kai kurių grupių veikėjų kišenėse. LDDP val
AI Vakarų pasaulis, kur socialinio gyvenimo aukš
gia. “Zeszyty Historyczne” 113- palaiminimu, ryšium su Vil džia šiuo klausimu tyli. Ji
toji pakopa kuria savo papročius ir pasiūlas. Kon
toje laidoje (1995 m.) W. Kijuc niaus rajono švietimo vado tikisi, kad sekančiuose rin
kurencija ir veržlumu paremti verslai stengiasi
patraukti, sudominti žmones - tik dairykis, net susiparašo:

vės Danguolės Sabienės at kimuose į seimą lenkai, kaip
žinti su viskuo nespėji. Tačiau visa tai matant reikėtų
“Norint suprasti padėtį Lie leidimu, ir faktais įrodė, kad ir anksčiau, juos parems.
nepamiršti, kad ne visur taip. Daugelio kraštų krikščio
tuvoje, reikia grįžti į 1941 m. tai įvyko ne dėl lietuvių dis LDDP valdžios įgaliotinio Vil
nys viso to neturi, bet Kalėdų taipgi laukia. Adventas
birželio 22 dieną, kai Lietu kriminacijos, bet dėl korupci niaus rajonui A. Macaičio ir
savo prasme visur tas pats - jokie papročiai ar skirtingas
vos ir Vakarų Gudijos padan jos ir buvusios vadovės finan Lenkijos ambasadoriaus Lie
gyvenimo būdas to pakeisti negali. Šia proga vertėtų pri
gėse pasirodė su juodais kry sinių machinacijų. (...) Su tuvai, kaip rašo tas pats laik
siminti ir senųjų savo tėviškių Adventą. Senesniems gal
raštis, nuomonės šiuo klausi
žiais lėktuvai. Visoje Euro sirinkusieji taip pat išgirdo
ne vienam dar skamba šventovių varpai, kviečiantys į
Vilniaus
raji&u
savivaldybės
mu pilnai sutinkapoje jie buvo nekenčiami, bet
ankstyvąsias rarotų pamaldas - toli toli per girgždantį
pareiškimą,
kad
spalio
5
d.
čia daugeliui jie buvo vilties
Slaptieji saugumiečių butai
sniegą. Ramiame gyvenime buvo ir ramus laukimas. O
rajono valdytojo
skelbėjai, nes, tarp kitko, smo Vilniaus
Saugumo tarnybos šalia ofi
šiandien krikščioniškame pasaulyje galėtume atrasti
gė ir į vagonus, paruoštus žmo sprendimas yra teisingas ir
cialių įstaigų pastatų dar turi
įdomiausių įvairovių, pasireiškiančių tuo pačiu prieš
neprasilenkia
su
teise.
Ki

nių trėmimui į Sibirą. Ne
slaptus butus, kuriuose susi
kalėdiniu laikotarpiu. Visa tai suprantama, ir papročius
prieštaraujant istorinei tie tais žodžiais tariant, Sabietinka su savo informatoriais
grupuoti į geresnius ir menkesnius nebūtų tikslu. Paga
nė
nebus
į
savo
pareigas
grą

sai, reikia pripažinti, kad šio
ir agentais. Pastarieji, atei
liau jie niekam ir netrukdo, jei neatitraukia nuo šio lai
žinta.
Jos
vietą
užims
vienas
se srityse Hitlerio kariuome
dami į viešą, žinomą pastatą,
iš
trijų
savivaldybės
numaty

kotarpio esmės, kurią yra būtina teisingai suvokti, nepa
nė buvo palankiai sutinkama.
galėtų save išduoti. Toronto
klysti kažkur, neišmaihyti puošmenų į šventą paprastu
tų
kandidatų.
Tikrasis hitlerizmo veidas
mą, kuris lengviausiai prieinamas kiekvienam žmogui.
Verta pridurti, kad tą pa lenkų dienraštis “Gazeta” š.
šiems žmonėms dar buvo neži
Skubėjimas ir parduotuvių triukšmas neturėtų tapti ga
čią
dieną su laikraštininkais m. lapkričio 17-19 d.d. laidoje
nomas. Gal šis palankumas ir
linga banga, blaškančia ir neleidžiančia susitelkti, pa
seimo
Švietimo, rašo:
didelė Lietuvos reikšmė kai susitiko
mąstyti apie pačias didžiausias laukiamų švenčių dova
“Sovietų laikais KGB turėjo
mokslo
ir
kultūros
komiteto
po kelio su prie Maskvos ir
nas - vidinę ramybę, taiką ir dar vieną galimybę dėkoti
didesniuose
Lietuvos mies
pirmininkas
Bronius
Genze

Leningrado vykstančiomis ka
Visagaliui už gyvenimą ir džiaugsmus, už visas sunkią
ro operacijomis buvo priežas lis. Plačiai kalbėdamas apie tuose po keliolika, o mažes
sias šaltų debesų dangas, kalbančias apie mažytį žmogų
tis, vertųsi vokiečius padary Sabienės atleidimą, jis ragi niuose po kelis slaptus butus.
ir didelę visatą. Šių dovanų parduotuvėse negalima nu
ti žymių nuolaidų. Lietuvoje no prokuratūrą šiuo reikalu Sovietų Sąjungai žlugus, KGB
sipirkti. Yra kitų būdų jas įsigyti. Tenka tik apie tai pa
galima buvo naudotis radijo susirūpinti ir jeigu paaiškė pareigūnai tapo tų butų savi
galvoti. Č.S.
priimtuvais, turėti mokyklas, tų, kad atleidimo motyvai bu ninkais; vieni juos įsigijo ki
tų asmenų vardu, kiti juos pir
Vilniaus universitetą, vieti vo tautiniai, reikėtų netgi
pagalvoti apie galimą Vil ko mirusių arba tiesiog išgal
nę
administraciją
ir
visų
pir

KANADOS ĮVYKIAI
ma santūriai vokiečių vado niaus rajono savivaldybės pa votomis pavardėmis. Kaip pa
stebi ‘Lietuvos rytas’, tai su
vaujamą policiją bei saugu leidimą”.
Jeigu lenkų veikėjams tik darė buvusiems KGB darbuo
mo tarnybą. Buvo steigiama
kariuomenės užuomazga — rai rūpėtų finansinės machi tojams galimybę sukaupti ka
Pirmuoju žingsniu istorinėn dos. Atrodo, himno giedoji greičiausia kovai prieš AK. nacijos, o ne “etninis valy pitalą nejudomo turto agen
tradicijon tapo lapkričio 22 d. mu parlamente buvo stengia Kai kurie to meto lietuviai mas”, jie galėtų jų ieškoti sa tūrai ‘Status’ ir kitoms ma
darbo pradžioj Kanados parla masi sustiprinti Kanados vie veikėjai ir šių dienų istori vųjų tarpe. Lenkų spaudoje žesnėms agentūroms įsteigti.
mente sugiedotas oficialus nybę.
kai mano, kad tai buvo bandy buvo daug rašoma, kaip pini Jos turi savo žinioje milži
Politinius Kvebeko referen
šio krašto himnas “O Canada”.
mas tęsti Lietuvos valstybin gai iš Lenkijos, paskirti kul niškas nuosavybes ne tik LieLig šiol darbo posėdžiai par dumo rūpesčius vėl atgaivino gumą audringomis mažai tau
lamente nebūdavo pradedami iš Floridos su šeima sugrįžęs tai dienomis. Vilniuje ir jo
Kanados himnu. Iniciatyvos Kvebeko bloko vadas Lucien srityje veikianti “Armia Kra
šiai būsimai tradicijai ėmė Bouchard. Jam buvo daromas jowa”, kurią lietuviai laikė
si Kanados reformų partija, spaudimas tapti separatisti 1920-1939 metų okupacijos tę
vadovaujama Prestono Ma- nės Kvebeko partijos va siniu, pagal Londono vyriau
nningo. Esą ji buvo paskatin du ir pakeisti iš politikos pa sybės instrukcijas laikėsi 1939
ta priekaištų, kad jos nariai sitraukti iki 1995 m. pabaigos metų Lenkijos sienų neliečia
nėra tikri kanadiečiai. Mat įsipareigojusį Kvebeko prem mumo bei Vilniaus ir jo sri
jų mintys kartais būna pana jerą J. Parizeau. Galutinį spren ties lenkiškumo, o lietuvių
šios į Kvebeko separatistų. To dimą šiuo klausimu L. Bou- administraciją ir policiją lai
kioje nuotaikoje Kanados par chardas buvo pažadėjęs pada kė vokiečių bendradarbiais.
lamento nariai priėmė komp ryti atostogų metu Floridoje. Tokios diametralios pažiūros
romisinį susitarimą kartą į Daug kas tikėjosi, kad jis at turėjo privesti prie konflik
savaitę, trečiadieniais, po sisakys sunkios politinės kar to”.
sėdžius pradėti “O Canada” jeros, pernai dėl pavojingos
Vilniaus rajone
ligos netekęs kojos. Tokiam
himnu.
dideliam
L.
Bouchardo
posū

Savivaldybinius
rinkimus
Pirmajam himno giedojimui
betgi buvo užrakintos Kana kiui nepritarė ir jo žmona su Vilniaus rajone laimėjusi Lie
dos parlamento posėdžių sa dviem mažais ketverių ir pen- tuvos lenkų rinkimų akcija
atleido iš darbo gan daug lie
lės durys. Matyt, buvo vengia kerių metukų sūneliais.
tuvių, o į jų vietą paskyrė len
ma įsileisti žurnalistus bei
Dabar betgi paaiškėjo, kad kus. Daug dėmesio Lietuvos
kitus šio įvykio stebėtojus,
kad neįvyktų politinių išsišo L. Bouchardas priėmė separa lenkų ir lietuvių spaudoje
kimų. Himno giedojimui vado tistinės Kvebeko partijos kvie yra skiriama Vilniaus rajono
vavo iniciatoriams priklau timą tapti jos vadu ir tęsti ko švietimo vadovės Danguolės
vą už Kvebeko referendumą, Sabienės atleidimui. Lietu
santi reformininkų atstovė
spalio
30 d. pralaimėtą tikrai vos lenkų sąjungos organas
Deborah Grey. Himno giedoji
nedideliu
49,4% ir 50,6% balsų “Nasza Gazeta” š. m. lapkri
mas dėl užrakintų salės durų
buvo girdimas tik prie jos esan santykiu. Kvebeko partijos se čio 3 d. laidoje aprašo spalio
paratistai jau ruošiasi naujo 19 d. Lietuvos seime įvykusią
čiame koridoriuje. Posėdžių
vado rinkimui. Partijos taryba lenkų
frankcijos sušauktą
salėje tuo metu buvo mažai
atvykusių parlamentarų. Kve mėnesį laiko galinčią trukdyti spaudos konferenciją, kurio
kandidatų registraciją norėtų je lenkų veikėjai darė prane
beko bloko atstovas L. Plamonpradėti gruodžio 11 d. Jeigu šimus:
donas aiškino, kad jie atsistos,
Kauno karininką ramovė - įspūdingas Lietuvos prieškario nepriklauso
neatsiras
kitų kandidatų, L.
kai bus giedamas Kanados
“Kalbėdami paeiliui jie iš mybės laiką pastatas. Jo viduje dar daug netvarkos ir okupantą žaizdą
% (Nukelta į 3-čią psl.)
himnas, bet jo turbūt negie
aiškino salėje susirinkusiems
Nuotr. H. Paulausko
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Ruošiasi stoti į PPO
BNS praneša, kad lapkričio
10 d. Ženevoje prasidėjo de
rybos dėl Lietuvos įsijungimo
į Pasaulio prekybos organiza
ciją (World Trade Organiza
tion). Lietuvos delegacijai
vadovauja užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Algi
mantas Rimkūnas. Pirmajame
posėdyje buvo pateiktas Lie
tuvos užsienio prekybos me
morandumas, supažindinantis
organizacijos nares su dabar
tine Lietuvos ekonomine pa
dėtimi, vidaus bei užsienio
prekybos tvarka bei vykstan
čiomis reformomis.
Kontrolierių išvados
Kaip praneša ELTA, 1995 me
tais įsteigta seimo kontrolie
rių įstaiga šiais metais gavo
1,103 skundus dėl valstybės ir
jos įstaigų pareigūnų veiklos,
pasak jos vadovo Algirdo Taminsko. Išnagrinėta 370 skun
dų, iš kurių surasta, kad 176
pagrįsti. Įstaigos nariai pareiš
kė, kad būtina taisyti kai ku
riuos įstatymus, varžančius
kontrolierių darbą tikrinant
pareigūnų veiksmus. Daugiau
sia pažeidimų atsiranda dėl
nuosavybės teisių įstatymo.
Daromos klaidos, o dėl jų nu
kentėjusieji turi aiškintis teis
muose. Vietoj to už neteisin
gus veiksmus turėtų atsakyti
sprendimus priėmę pareigūnai.
Sprogimas “Lietuvos ryte”
ELTA praneša, kad lapkričio
17 d., arti vidurnakčio, “Lie
tuvos ryto” redakcijos priesta
te įvyko sprogimas. Sužeistų
nebuvo, tačiau nepataisomai
sugriauta dalis priestato ir
apgadintas redakcijos pasta
tas. Langų rėmai ir stiklai iš
byrėjo artimuose namuose,
ypač gretimai esančiame Vil
niaus banke. Spėjama, kad
sprogimo priežastis yra straips
nių spausdinimas apie nusi
kalstamų grupuočių veiklą,
apie privilegijuotų kalinių
lėbavimus kalėjime, buvusių
KGB darbuotojų neteisėtai
privatizuotus pastatus.
Lietuvos žurnalistų sąjun
gos prezidiumas paskelbė pa
reiškimą, reikalaujantį, kad
seimas įstatymiškai nusikal
timus prieš žurnalistus pri
lygintų nusikaltimams prieš
valstybę ir kad nedelsiant bū
tų priimtas Visuomenės infor
mavimo įstatymas. Taipgi ryž
tingų vyriausybės veiksmų
reikalavo “Laisvojo žodžio
fondas” pareiškime, kurį pa
sirašė įvairių žiniasklaidos

tuvoje, bet ir Rusijoje.
‘Lietuvos rytas’ mano, kad
bendrovės, surištos su ‘Status’u’, dabar užsiima informa
cijų rinkimu ir įvairių asme
nų Lietuvoje sekimu. Pati
agentūra turi 57-67% akcijų
privačioje lietuvių televizi
jos stotyje ‘Tele-3’, daug pra
bangių restoranų ir nelegalių
azartinių lošimų namų Vil
niuje”.

Taip komunizmo gynėjai, jo
skydas ir kardas, tapo kapi
talistais,
verslininkais
ir
milijonieriais. J.B.

priemonių vadovai ir redakto
riai ir paskyrė “Lietuvos ry
tui” 100,000 litų.

Susitikimas Gudijoje
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius
Gudijoje susitiko su šios vals
tybės ministeriu pirmininku
Mikhailu Chyhiru lapkričio 10
d., rašo BNS. Įvyko pokalbiai
apie ekonominio bendradar
biavimo plėtotę. Lietuva suti
ko padėti Gudijai siųsti pre
kes į Vakarus per Klaipėdos
uostą. Yra galimybė, kad Gu
dija pirks daugiau elektros
iš Ignalinos jėgainės, nes A.
Šleževičius sutiko, kad būtų
sumokama ne tik pinigais, bet
ir agrikultūrine technika bei
trąšomis.
Lankėsi JAV gynybos
sekretorius
Lapkričio 20 d. JAV gynybos
sekretorius William Perry su
delegacija buvo nuvykęs į Lie
tuvą dviejų dienų vizitui. Jis
lankėsi ir kitose Baltijos vals
tybėse bei Danijoje, Makedo
nijoje ir Austrijoje. Susitiki
me su prezidentu Algirdu Bra
zausku buvo kalbama apie
konkrečias sąlygas, keliamas
valstybėms, norinčioms stoti
į ŠAS (NATO). Buvo aptarti Lie
tuvos ir Rusijos santykiai, pa
brėžta, kad JAV teigimu Lie
tuva turi ieškoti būdų išveng
ti bet kokių nesusipratimų
su Rusija.
Su Lietuvos krašto apsau
gos ministeriu L. Linkevičium
buvo pasirašyta sutartis del
slaptos karinės informacijos
pasikeitimo. Svečias pranešė,
kad JAV karinė šalpa Lietuvai
kitais metais bus dvigubai di
desnė, JAV karinėse akademi
jose studijuojančių lietuvių
bus 30 (dabar jų yra 10). JAV
kongrese šiuo metu yra svars
tomas įstatymas, numatantis
siųsti atliekamą karinę tech
niką ir ginklus Lietuvai,
skelbė BNS.
Nepriimta nepasitikėjimo
rezoliucija
Lietuvos radijas pranešė
per OMRI, kad po penkių va
landų svarstymo Lietuvos sei
mas lapkričio 14 d. slaptu bal
savimu atmetė nepasitikėjimo
ministeriu pirmininku Adolfu
Šleževičium bei jo vyriausybe
rezoliuciją. Valdančioji LDD
partija nusprendė nedalyvauti
balsavime, tuo užtikrindama,
kad pasiūlymas bus atmestas.
Už rezoliuciją, pasirašytą 52
seimo narių, balsavo 57, prieš 5, o trys balsavimo lapai buvo
sugadinti. Iš viso reikėjo 70
balsų, kad rezoliucija būtų
priimta.

Spaudos institucijų
nesumažėjo
Kaip rašo ELTA, Lietuvoje
žiniasklaidos priemonių yra
1822. Šiais metais užregistruo
ti 86 nauji laikraščiai (iš viso
jų yra 523), 77 žurnalai (iš vi
so 321), 130 leidyklų (iš viso
742) ir 26 radijo bei televizi
jos studijos. Vis dėlto ne vi
si leidiniai ir radijo (TV) stu
dijos veikia, pranešė Visuo(Nukelta į 7-tą psl.)

Šiame numeryje:
Kasmetinių dovanų belaukiant
Pasiruošimas šventėms neturėtų nustelbti esminio džiaugsmo
Lenkai apie Lietuvą
Lenkų valdomos savivaldybės iš darbo atleidžia daug lietuvių
Neužmirštuolės žiedelis Mykolui Krupavičiui
Rašytoja B. Pūkelevičiūtė prisimena prieš 25 metus mirusį prelatą
Gyvenimas prie vieškelio Europon
Po karo lietuviškasis žodis Lenkijoje buvo slopinamas
Ašaros, dainos ir maldos Sibire
Purve ropojančiam vabaliukui pavydėjo laisvės
Toronto “Aitvaras” Niujorke
Mėgėjų teatras tautos atgimime atliko didelį vaidmenį
Matematikos profesoriaus eilėraščiai
Rašytoja Alė Rūta apžvelgia Č. Masaičio poeziją
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Vatikanas ir žydai
1965 metų spalio 28 dieną
II Vatikano susirinkimas iš
kilmingai paskelbė deklaraci
ją “Nostra aetate” apie Kata
likų Bendrijos santykius su ki
tomis religijomis. Si deklara
cija tapo labai svarbiu doku
mentu pokalbiuose su nekrikš
čioniškom religijom, pirmiau
sia - su žydais. II Vatikano su
sirinkimas pareiškė: “Nors žy
dų vyresnieji su savo pasekė
jais reikalavo Kristaus mir
ties, dėl to , kas įvyko Jo kan
čios metu, negali būti kaltina
mi nei visi be išimties tada
gyvenusieji, nei mūsų dienų
žydai. Nos K. Bendrija yra nau
joji Dievo tauta, tačiau žydai
negali būti laikomi nei Dievo
atstumtais, nei prakeiktais,
lyg tai sektų iš Šventojo Raš
to. Be to, K. Bendrija, pa
smerkdama visus bet kurių
žmonių persekiojimus, prisi
mindama bendrą su žydais pa
veldą, ne dėl politinių prie
žasčių, o dėl evengeliškos mei
lės labai apgaili bet kuriais
laikais ir bet kieno žydams
parodytą neapykantą, perse
kiojimus, antisemitizmo pa
sireiškimus”.
“Nostra aetate” paskelbimo
30-mečio proga Vatikano ra
dijo žurnalistas Fulvio Cavarocchi kalbėjosi su Italijos
žydų bendrijų sąjungos pirmi
ninke Tullia Zevi.
— Kokia istorinė “Nostra
aetate” reikšmė ?
— “Nostra aetate” atspindė
jo gilų pasikeitimą Katalikų
Bendrijos laikysenoje žydų
atžvilgiu, sudarė pagrindą žy
dų ir katalikų bendravimui.
Ši deklaracija panaši į sėklą,
pasėtą daugiaamžėje, nesusi-

pratimų ir prietarų užteršto
je dirvoje. Ta sėkla davė gau
sius ir gerus vaisius. Susirin
kimo dokumentą pratęsė 1975
ir 1985 metų Vatikano doku
mentai, kuriuose kunigams ir
pasauliečiams buvo nurodytos
dialogo su žydais gairės.

Vatikano radijas
Didelį darbą atliko Vatikano
religinių santykių su žydais
komisija ir atitinkamos įvairių
vyskupų konferencijų komisi
jos. Pakanka paminėti Italijos
vyskupų konferenciją, kuri pir
moji pasaulyje 17-ąja sausio
paskelbė dialogo su hebraizmu diena. Drįstu tikėtis, kad
šiuo pavyzdžiu paseks ir kitos
vyskupų konferencijos.
— Kokios Katalikų Bendri
jos ir hebrajų dialogo perspek
tyvos ir kokios su tuo sieja
mos viltys?

— Bendrų darbų labai daug.
Žmogaus teisės, kova su nuo
lat gyvu nepakantumu ir prie
tarais... Visoje Vakarų Euro
poje daugėja imigrantų, ir šis
procesas sukelia rasizmą, ne
pakantumą, norą atsiriboti re
akcijas. Visi geros valios žmo
nės turi reaguoti į šiuos reiš
kinius. Totalistinių režimų
žlugimas Vidurio ir Rytų Eu
ropoje ne tik pažadino didelį
laisvės, demokratijos ir ver
tybių troškulį, bet ir atgaivi
no tautų neapykantą, tautinius
sankirčius... K. Bendrijos au
toritetas Vidurio Europoje
labai didelis. Norisi tikėti,
kad jos balsas bus girdimas,
kad jos veikla prisidės prie
šių mūsų laikų negerovių įvei
kimo. Inf.

vakaras
Stipendijų
Didžioji Amerikos LF pelno dalis švietimui
A. ŠMULKŠTIENĖ

Ir šiemet, spalio 21 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte,
IL, įvyko tradicinis Amerikos
lietuvių fondo vajaus pokylis,
kuriame dalyvavo gausus LF
narių būrys bei daug svečių.
Pokylį pradėjo Ramona Ste
ponavičiūtė, LF t-bos ir v-bos
narė, visus pasveikindama pa
gal “Čičinską” sueiliuotais
posmais. Ji pakvietė kun. Al
girdą Palioką, SJ, sukalbėti
maldą, po kurios visi vaišino
si skania, Aldonos Šoliūnienės pagaminta, kelių patieka
lų vakariene.
Po jos R. Steponavičiūtė pri
statė pokylyje dalyvavusius
JAV LB kultūros t-bos premi
jas laimėjusius: žurnalistikos
— “Draugo” vyr. red. Danutę
Bindokienę, meno — skulpto
rių Ramojų Mozoliauską ir
muzikos — garbės premijų

laureatus, solistus Stasį Ba
rą, Algirdą Brazį ir Joną Vaznelį.
Gilius Kisielius pranešė
apie jo tėvų (Ritos Baraitės
ir Tomo Kisieliaus) įsteigtą
stipendiją, pagerbiant Eleną
ir Stasį Barus. (St. Baras ne
seniai atšventė 75-jį gimta
dienį ir greit bus jų 50 metų
vedybinė sukaktis). Visi sugie
dojo jiems “Ilgiausių metų!”
Studentams įteikti stipendi
jas R. Steponavičiūtė pakvie
tė LF t-bos pirm. Mariją Re
inienę ir LF pelno skirstymo
komisijos pirm. adv. Dainą
Kojelytę.
M. Reinienė savo žodyje pa
brėžė, kad LF remia lietuviš
ką jaunimą, švietimą bei kul
tūrą ir didžiąją pelno dalį ski
ria liet, švietimui. Sį vakarą
yra įteikiamos stipendijos stu
dijuojančiam jaunimui. Yra
Daskirta 114 stipendijų — vi-

Neužmirštuolės žiedelis Mykolui Krupavičiui
1995 m. gruodžio 4 d. sukanka 25 metai nuo prelato MYKOLO KRUPA VIČIAUS mirties
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Visi puikiai žinom, kad jis
buvo ne vien dvasininkas, bet
ir plataus masto visuomenės ir
politikos veikėjas, Lietuvos
seimų narys, Krikščionių de
mokratų partijos lyderis, Že
mės ūkio ministeris; žinom,
kad jis pravedė Lietuvoje že
mės reformą, o vėliau, okupa
cijų metais, tapo VLIKo pirmi
ninku; žinom, kad jis buvo ko
vingas kalbėtojas, daugelio re
liginių ir sociologinių raštų
autorius.
Tačiau šia proga aš norėčiau
prisiminti visai kitokio pobū
džio paveikslėlį ir pažvelgti
į Mykolą Jeronimą Krupavičių
jaukioj, kabinetinėj šviesoj.
Man jį teko pažinti pačiame
gyvenimo saulėlydyje, bet ug
ninga jo asmenybė vis dar žai
žaravo minties taiklumu ir ža
vėtino humoro žėručiais.
1969-1970 metais aš gyvenau
Čikagoje ir talkinau Algiman
to Kezio filminiam užmojui,
vardu “Dvylika”, ruošdama
skriptus. Tai turėjo būti Lie
tuvių foto archyvo dokumenti
nis filmas apie dvylika iški
lių, vyresnio amžiaus ir įvai
rių profesijų žmonių. Šeši
“kandidatai” į mūsų filmo pir
mąją dalį buvo: Adomas Galdi
kas, Mykolas Krupavičius,
Vaclovas Sidzikauskas, Leo
nardas Šimutis, Mykolas Vait
kus ir Juozas Žilevičius.
Ne visi mūsų pasirinktieji
asmenys noriai sutiko filmuo
tis. Kai kuriuos teko ilgokai
įkalbinėti, o pats kiečiausias
buvo prelatas Krupavičius. Ka
dangi jis gyveno Čikagos pašo
nėje, mudu su Algimantu Keziu tikėjomės jo laikyseną su
švelninti ir karts nuo karto
nuvažiuodavom į Cicero. O ten
nuvykę, kokį nors vaizdelį ir
nufilmuodavom. Sykį prikalbinom prelatą ateiti gatve iki
namų, o paskui kambaryje at
sisėsti prie stalo - štai ir
užfiksuota! Kitą sykį išviliojom jį pro virtuvės duris į šei
mininkės darželį, kur žydėjo
daugybė puikių gėlių. Spalvo
tam filmui - pasakiškai gražu.
Bet prelatas, jau takeliu ei
damas, staiga suabejojo: “Ką?
Tarp gėlių? Aš juk esu realis
tas, man netinka vaikštinėti
tarp rūtų ir lelijų, lyg mergai
tei”. Šiaip taip pasiekėm komp
romiso: prelatas išeis pro du
ris, rūkydamas cigaretę. Aure,
realistas sau eina ir rūko; gė
lės jam tėra fonas...
Tad kelis vaizdelius turim,
bet į tikrą pašnekesį Mykolo
Krupavičiaus
neįkalbinam.
Ir vėl mudu važiuojam į Cice
ro. Algimantas veža butelį vy
no, o aš puokštę gvazdikų. Pre
latas vyno pusėn tik mosteli
ranka: “Nenoriu jėzuitų vyno!”
so 63,500 dol. Ji sakė: “Jauni
mas yra tautos ateitis. Įteik
dami tuos pinigus, mes deda
me ir tautos viltį į jūsų ran
kas”.
D. Kojelytė prisiminė, kaip
būdama studentė, įstojusi į
LF, dalimis mokėjo fondo įna
šų. Nuo to laiko daug kas pa
sikeitė, bet nepasikeitė tas
pats 100 dol. įnašas. Ji krei
pėsi į studentus, reikšdama
viltį, kad ir jie taps LF nariais.

Linkėjo jiems įsigyti ne tik
mokslo žinių, bet pasisavinti
ir tą dvasią, kuri sukūrė ir iš
augino LF. Buvo pristatyti po
kylyje dalyvavę studentai ir
įteiktos jiems stipendijos. Jas
gavo: dr. Artūras Bareika, Jur
gita Benetytė, Monika Špokai
tė, Rimas Gacevis, Irena ir Re-

O mano gėles jis maloningai
priima, ir aš jas įmerkiu mo
linėj puodynėlėj... Bent tiek.
Apskritai prelatas Krupavi
čius mane mėgo, nes aš buvau
dzūkiškos kilmės. Tad jis daž
nai sakydavo: “Eikš ir sėskis,
Birute - mudu, dzūkai, dabar
rūkysim, o tam zanavykui ne
duosim”. Aš stengdavausi mei
lumu jam atsiteisti ir sugal
vojau palyginimą: Mykolas
Krupavičius yra lietuviškas
kardinolas Richelieu. O prela
tas juokdavosi: “Vaike, dabar
esu senas, bet jeigu tu būtum
mane mačiusi Lietuvoj, kai sei
me kovėsi Barzdyla Rudasis ir
Barzdyla Juodasis!” (Aš žinau:
už ūkininkus, už vargo žmo
nes. Mykolas Krupavičius juk
buvo vadinamas “krikščioniš
ku bolševiku”, nes išparcelia
vo dvarus).
Tad ir vėl mudu su Algiman
tu prelatą kalbinam, pasako
jam apie dokumentinio filmu
ko svarbą. “Būkit toks geras,
sutikit. Juk Jūs esat oratorius;
truputį pašnekėti Jums vieni
niekai”. O Mykolas Krupavi
čius vis purto galvą. Pagaliau
aš sakau: “Ir šoksiu aplink
Jūsų kėdę, ir giedosiu Jums
liaupses, bet ant kelių, žinot,
prieš Jus nesiklaupsiu!” Pre
latui patiko:
— Taip ir reikia,.dzūkele, nesiklaupk! Gerai, kad tu turi sa
vigarbos!
Jau nepamenu, kelintą ciga
retę mudu rūkėm (zanavykui
Algimantui vis nepasiūlyda
mi), kai kalba pasisuko litera
tūros pusėn. Aš pasiguodžiau,
kad pirmoji mano knygutė
“Metūgės” suerzino pernelyg
uolius dorovės sargybinius juk taip atšiauriai išeivijoj
nebuvo sutiktas joks debiu
tantas. Tąsyk prelatas šypte
lėjo: na, o “Aštuoni lapai”
turbūt niekam nebus užkliu
vę?...
Kaipgi! Užkliuvo ir toj kny
goj vienas žodis!
Aš buvau aprašiusi, kaip iš
Seirijų į Kauną atvažiavo ma
no močiutė pasisvečiuoti, ir
kaip viskas mieste jai atrodė
nuostabu. O kai mama iškepė
trapių, burnoj tirpstančių žagarėlių, močidtė atsikando
skanėsto ragiuką, maldingai
pakėlė akis į dangų ir dzūkiš
kai atsiduso:
— Tai Dzie... kaip sakramen
tas...
Prelatas negalėjo tikėti: už
kliuvo žodis “sakramentas”?
Taip! Esama angeliško pamal
dumo būtybių, kurių švelnią
ausį tai įskaudino. Bet juk
mano močiutė išsirinko patį
gražiausią jai žinomą žodį tyrą ir šventišką - ne užgau
liojimams. O aš užrašiau jos
posakį autentiškai, nes tai bu
vo perlas! Tad dabar mano šir-

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ kalbina filmuotis prelatą MYKOLĄ
KRUPAVIČIŲ; Cicero, 1969 m.
Nuotr. Alg. Kezio

kymas bus labai trumpas.
Smarkiai susilpnėjo širdies
veikla. Kai tik atsiras ligoni
nėj laisva vieta, teks ją užim
ti. Jei iš jos sugrįšiu gyvas, pa
sistengsiu atlikti tas pareigas,
kurias nurodei laiško priede.
Taurioji Dainavos žemės
Dukra, Tavo laiškas rašytas
taip, kad nenusikalstum lie
tuviškajam raštui. Rūpestin
gai kiekviena raidelė atžymė
ta reikiamu ženkleliu. Kad
nenusikalstum lietuviškumui,
net savo siuntėjos adresą at
sispausdinai lietuviškoj spaus
tuvėj. Nepasekei mūsų lietu
viškų moterų pavyzdžiu ir ne
išvirtai “Pūkelevičium”. Džiu
gu, girtina ir idealu. Bet man
savo masto nepanorėjai pri
taikyti. Ant mano pražilusio
lietuviško pakaušio užmaukš
linai adrese svetimą nemėgia
mą "jarmulkę": “Right Reve
rend Monsignor”. Jei jau to
kia "jarmulkė” reikalinga, tai
mauk lietuvišką KUN. Trumpa,
sava ir miela bei lietuviška.
Nemanau, kad už tą pastabą
mane bartum. Noriu laikytis
Tavo kelio.
Sveikatos, sėkmės, įprasto
darbštumo ir kovingumo bei
Dievo palaimos linki dar šiek
tiek gyvasM. Krupavičius
1969.III.7
Likimas leido prelatui (kaip
Gaunu, gaunu laišką! Štai jis kukliai sakėsi - “kunigui”)
šitokį:
dar iš ligoninės sugrįžti, ir tą
syk jis labai jautriai Įrašė jam
Mano mieloji Dzūkele,
skirtą filmo šeštadalį.
Nuoširdžiai dėkoju už III.5
Nuo pirmųjų mūsų susitikimo
laiškutį su priedu. Mano atsa dienų man ypač patiko jo pasa

kojimas apie laisvės medį. Sy
kį, ankstyvą pavasarį, Mykolas
Krupavičius važiavo ministeri
jos automobiliuku - molėtu kai
mo keliu. Apsiniaukę; tarsi laš
noja lietus, tarsi pusiau snin
ga. Žiūri: ant kalnelio triūsia
du žmonės; vyras kastuvu verčia
žemes, o moteris laiko liauną
medelį. Skurdūs, nuo šalčio pa
šiurpę žmonės. “Ką jūs, žmonės,
ten kasat?” - klausia pro lan
gelį išsikišęs valstybės minis
teris. “Sodinam laisvės medį,” atsako vyras. Išlipo tąsyk ir mi
nisteris, ir jo šoferis - ir pagel
bėjo sodiečiams pasodinti lais
vės medį... Nes Lietuva jau lais
va! Nors jos gyvenimas dar var
gingas ir ašarotas, kaip toji šlap
driba ant molėto kalnelio.

Iš tėvų buvau girdėjusi, kad
Žemės ūkio ministeris Mykolas
Krupavičius buvo visiems pri
einamas. Jo laukiamajame
sėdėdavo ūkininkai ir trobel
ninkai, našlės su vaikais ir
skrybėlėtos dvarininkės. Jis
visus priimdavo, visų vargus
išklausydavo - niekad netapo
tolimas, nepasiekiamas “Eksce
lencija”. Buvo tikras krikščio
nis ir tikras demokratas. Gi
liai, skaudžiai mylėjo savo Tė
vynę ir jos žmones.
Mūsų filmo “Dvylika” pirmo
sios dalies premjera įvyko 1970
m. lapkričio mėn. 1 d., Jaunimo
centre, Čikagoje. Už mėnesio
prelatas mirė.
Minėdami jo mirties metines,
taipgi galėtumėm prisiminti ir
Mykolo Krupavičiaus 110-tąjį
gimtadienį: jis gimė 1885 m.
spalio 1 d., Balbieriškyje.

THE BEST WAY TO BOP OVER
TO THE BALTICS.

nata Kvantaitės, Danas Lap
kus, Venta ir Aras Norvilai,
Jurgita Šedienė, Rasa Stasiulytė, Haroldas Subačius, Ele
na Tijūnėlytė, Gintaras Vait
kevičius, Karilė Vaitkutė ir
Tomas Vilimas.
LF v-bos pirm. St. Baras
jautriais žodžiais dėkojo šei
mai už įsteigtą LF stipendiją,
sveikino visus studentus-stipendininkus, džiaugėsi, kad
šiandien LF jau yra sukaupęs
daugiau kaip 8 milijonus dol.
Jis pabrėžė, esą LF labai svar
bu, kad įsijungtų naujų narių.
Džiugu, kad šiemet kolkas iki
100 naujai įstojusių narių
trūksta tik 15! St. Baras dėko
jo visiems dalyvavusiems šia
me pokylyje, salės puošėjams,
pelno skirstymo komisijai,
valdybai ir tarybai, kurios
šiais metais sukaupė 1 milijo
ną dol.

Pabaigoje R. Steponavičiū
tė pristatė salės puošėjus, o
St. Baras dėkojo jiems, o ypač
Alei ir dr. Antanui Razmams,
ir kitiems talkininkams, ku
rie prisidėjo prie šio pokylio
rengimo. Šokiams grojo Sau
liaus Gylio vadovaujamas “Ži
burio” orkestras.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
JAV Lietuvių fondo tarybos pirmininkė MARIJA REMIENĖ (kairėje) ir LF Pelno skirstymo komisijos pirmtninKe
adv. DAINA KOJELYTĖ (dešinėje) su vąjaus pokylyje dalyvavusiais studentais, kuriems buvo Įteikti stipendijų
čekiai
Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus

dis džiūgavo, nes prelatas Kru
pavičius tą puikiai suprato.
Tais laikais aš verčiausi
prekyba: buvau nusipirkusi
Jono Karvelio įpėdinių par
duotuvę, vardu “Gifts Inter
national”. Mes prekiaudavom
ne tik gintaru, dovaninėm pre
kėm, medžio dirbiniais, bet ir
lietuviškom plokštelėm bei
knygom. Prelatas Krupavičius
buvo mano klientas. Ir labai
ambicingas: niekad neleisda
vo jam ką nors padovanoti,
visad tiksliai atsiskaitydavo.
Mano laisva diena buvo trečia
dienis; tąsyk aš važiuodavau
į Čikagos centrą pasižvalgyti.
Tad štai - vieną sykį grįžtu iš
miesto ir dar užeinu į parduo
tuvę. Mano pavaduotoja nepaprastai nudžiugo:
— Kaip gerai, kad tu atėjai!
Buvo užvažiavęs prelatas Kru
pavičius ir paliko keistą dė
žę, prie kurios mes čia visi
bijom prisiliesti.
Labai susijaudinusi ji nuve
da mane į šoninį kambarėlį.
Ogi guli ant stalo apskrita bisk
vitų dėžė, ant kurios užklijuo
ta popieriaus juosta ir užrašy
ta: “Sakramentas”.
Ak, tas prelatas! Ak, tas pokš
tininkas! Tik jis vienas galėjo
tokią išdaigą sugalvoti! Nuke
liu dangtį - tikrai: viduj sugul
dyta žagarėlių... Buvau girdė
jusi, kad Cicero ponios prela
tui iškepa įvairių skanumynų,
o jis mat - prisiminė mūsų pa
šnekesį, gražiai eilėmis sugul
dė cukruotus pyragaičius ir at
vežė man dovanų-“sakramen
tą”...
Deja, netrukus Mykolo Kru
pavičiaus sveikata smarkiai
sušlubavo, ir tąsyk jis sutiko
filmuotis. Aš skubiai siunčiau
paštu jam klausimus, kuriuos
mūsų filmo reporterė Ramu
nė Kviklytė jį pasiklaus pa
šnekesio metu. Ant voko norė
jau pažymėti jo titulą taip,
kaip daroma šiame krašte. Tad
susiradau Webster’io žodyne
Romos Katalikų Bažnyčios
prelatui vartojamą kreipinį:
“Right Reverend Monsignor”.

Greitas patarnavimas, neaukštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

TORONTO TO VILNIUS.
Žmonės, kurie su tuo nors kiek susipažinę, visuomet
savo skrydžiams į Vilnių pasirinks Finnair. Mes
skrendame per Helsinkį, pačiu patogiausiu keliu
į Baltijos kraštus. Nėra jokios spūsties orauostyje.
Labai greitas persėdimas. Savo saugiu, punktualiu,
nesudėtingu patarnavimu Finnair pagarsėjusi jau
daugiau kaip dešimt metų. Jau šiandien kreipkitės
į savo agentūrą dėl ekskursinių (Finncharter)
skrydžių.

FINNCHARTER LTD.

FINNCHARTER IS A SUBSIDIARY OF FINNAIR

GATEWAY TO THE WORLD
Our Blue Wings Tours brochure is now ready, so get your copy today.
Contact your travel agent or call BlueWings Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8651.
* Finnair flights from New York, with Air Canacja connection to and from Toronto, Montreal and Ottawa.
For more information, call (416)222-0203 or 1-800-461-8651. Some restrictions apply. Applicable airport taxes not included.
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Kanados įvykiai

vijais”, “bedieviais”, “girtuok
liais”: “Jūs okupacijos metais
bendradarbiavote su vokie
čiais, dabar reikalaujate pa
maldų, bet ne dėl tikėjimo.
Esate bedievių kurstomi. Jei
gu leisiu lietuviškai atnašau
ti Mišias, reikalausite moky
O gal akmenys nesako mums ti tikybos lietuvių kalba. Bi
visos tiesos apie čia gyve jau, kad sukelsite šventovėje
nusius žmones? Netoli sava muštynes”
(“Aušra”
1994,
norių kapų stovi senas kry nr. 18).
žius, kuriame darkyta lenkų
kalba užrašyta: “Jiži MaksiSovietinis požiūris
movič, zm. 1912. Prosza zmoTuo metu Rakelijos-Aradvic Zdrova Maria” (Jurgis Mak
nykų
plentas dar buvo tylus
simavičius, miręs 1912. Pra
šome sukalbėti Sveika Mari ir ramus, pakelėse ganėsi avys
ja). Tai mano prosenelio ka ir karvės. Tik retkarčiais pra
pas. Mano prosenelis Jurgis važiuodavo juodos volgos, ve
ne tik nebuvo lenkas, bet ir žančios “atsakingus Tarybų
draugus”
megzti
lenkiškai nebuvo pramokęs Lietuvos
draugystės
su
“
atsakingais
nė žodelio. Akmenys taip pat
Liaudies Lenkijos draugais”.
kartais meluoja ...
Seinijos srities Alnos ežeras nuo Aradnykų tilto. Kitoje ežero pusėje - Lietuva

Aplankius lietuvių gyvenamas vietoves Seinijoje, aiškiai matyti jų rūpesčiai, ypač
tautiniai. Lietuviškuose kaimuose, kur nebuvo nei karo, nei maro, lietuvių
skaičius mažėja, lenkiškai kalbančių didėja
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ,
Varšuva

Nuotr. Vyt. Jasinevičiaus

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.)

Graibėme bulvytes
Ir naujame lageryje greitai
bėgo dienos, mėnesiai, metai.
Šiame nuošalume kalinių gy
venimas virte virė. Moterų
ypač buvo daug, - iš viso 1,300.
Už medinės tvoros buvo vyrų
zona, visai panašiai, kaip
penktoje kolonijoje.
Kai mus varydavo rytais į
darbą, kai kada ir vyrus vary
davo. Ilgai nusitęsdavo pilka
nukamuotų žmonių kolona,
apsupta blizgančių šautuvų
durklų. Pamačiusios vyrus,
kriminalistės imdavo šaukti
ir juos pravardžiuoti, kolioti, o jie atsakydavo tuo pa
čiu. Sargybinių vyresnis už
rikęs juos nutildydavo.
Vienu metu mes pastebėjo
me, kad netoli mūsų barako
yra išmetamos iš virtuvės
kartu su žemėmis mažytės bul
velės. Mes jas susirinkdavo
me ir nuplovusios virdavomės
savo konservinėse dėžėse, ku
rias jau neprisimenu kur ir ka
da buvome gavusios. Tas ma
žas bulvytes mes pakilusios
anksti rytą dar tamsoje grai
bydavome iš šlapių žemių ir
rinkdavome į dėžes, o virti ga
lėjome ant didelės plytos, kuri
buvo tik tam pastatyta, kad
kas turi ką nuosavo galėtų ant
jos išsivirti. Tos bulvelės ne
žuvo purvyne — jos buvo mūsų
kai kurių labiau badaujančių
moterų priedas prie valdiškos
normos.
Pietų ir šiame lageryje ne
buvo. Sakė kai kurios, kad šis
lageris vadinamas “štrafnoi”
(bausmės) už tai, kad kaliniai
negali atlikti darbo normos.
Ne visi dirba, o simuliantus
irgi reikia maitinti. Taip ir

išnaudojo silpnesnius kali
nius. Veltėdžių čia buvo gana
daug, jos vengė darbo ir nie
kas jų negalėjo priversti, nors
kartais gaudavo karcerio po
kelias paras, bet vistiek nesitaisė, tik dar labiau įžūlėjo.
O mes dirbome, lietuvės ir uk
rainietės, nuo mūsų varvėjo
prakaito lašai ir kartais kar
ti ašara...
Maldos

Nuotr. Ž. Makauskienės

Gyvenimas prie vieškelio Europon

Adomui Pakutkai iš Rakelijos jau gerokai per 80. Jis gi
mė, užaugo, gyveno ir tikriau
siai numirs Rakelijos kaime,
kurio laukus, pievas ir žmones
atskyrė siena. Jei garsiau rik
tels! Adomo kieme, išgirs tave
kaimynas anoje sienos pusėje
— Lietuvoje.
Adomas trejus metus mokėsi
Kučiūnuose, vėliau dar kele
rius metus Aradnykuose, kur
tuomet, prieš Antrąjį pasau
linį karą, lietuvių vaikus mo
kė kunigas Ramanauskas.
Adomas prisimena tuos lai
kus, kai čia, pasienyje, siau
tėjo Lenkijos KOP kareiviai, o
jis su tėvu į okupuotą Lietuvą
per žalią sieną nešė druską ...
Po Antrojo pasaulinio karo
lenkų kareivius pakeitė ru
sai, kurie, kaip ir anie, ne
leido prisiartinti prie sienos,
pakalbinti anapus likusius pa
žįstamus bei gimines. “Kad ir
užkalbyt ten jau neliko ko —
kai pradėjo varyt į kolchozus,
iškėlė visus iš pasienio” — sa
ko Adomas.
Sąjūdžio laikais, kai Mask
va Lietuvai įvedė blokadą,
JAV Lietuvių fondo steigėjai tradiciniame vajaus pokylyje 1995 m. spalio Adomas Pakutka kartu su ki
21 d. Lemonte, Ii. Iš kairės: dr. G. BALUKAS, adv. A. RĖŽELIS,dr. J. VA tais nešė į Lietuvą maišelį
LAITIS, dr. A. RAZMA ir dr. K. AMBROZAITIS

psl. 3

sakų. Tiesa, vienas yra: tai
prieš keliolika metų Seinų
krašto lietuvių pastatytas ant
kapis Lietuvos savanoriams,
1920 m. kovojusiems su len
kais, kad šis žemės lopinėlis
atitektų Lietuvai.

(Atkelta iš 1-mo psl.l
Bouchardas naujuoju Kvebeko
partijos vadu galės būti išrink

jos vadu bei nepriklausomy
bės siekiančio Kvebeko prem
jeru, nebus galima atidėlioti
tas 1996 m. sausio 12 d.
L. Bouchardas atsisakė se dabartinių reikalų. Ministeparatistus anksčiau gundžiu riui pirm. J. Chretienui taip
sio skubaus trečiojo referen pat didelį rūpestį kelia Kana
dumo. Jiems atrodė, kad nega dos ekonominės problemos.
lima delsti, kai antrasis refe Oficialusis revizorius Denis
rendumas Kvebeko nepriklau Desautels pranešė Kanados
somybės klausimu buvo pra parlamentui, kad jos penkiose
laimėtas tik 1,2% balsų. Šiuo srityse naujų darbų progra
metu L. Bouchardas jau yra at moms buvo išleista puspenkto
sisakęs ir skubėjimo taktikos. bilijono dolerių. Tačiau jos
Tenka sutikti, antrasis refe buvo neišbandytos ir nesėk
rendumas spalio 30 d. liudija mingos. Suplanuotų naujų dar
gerokai padidėjusį nepriklau bų beveik nematyti, o lėšos
somybės siekiančių separatis jiems suorganizuoti jau buvo
tinių kvebekiečių skaičių, bet paskirtos ir sunaudotos.
Tad dabar vėl tenka grįžti
jis vis dar nėra pakankamas.
prie
ekonominių Kanados
Kvebekiečių balsai, remian
čių nepriklausomą Kvebeką ir problemų, dėl jų atidėjus ant
norinčių, kad jis pasiliktų rojo referendumo pažadus
federacinėje Kanadoje, yra kvebekiečiams. Atidėti vėles
pasiskirstę beveik vienodai. niam laikui teks Kvebeko pran
Skirtumą tesudaro beveik vie cūzų pripažinimą skirtinga
tautine bendruomene, Kvebe
nas nuošimtis rėmėjų.
Dėl šios priežasties L. Bou ko įjungimą reformuoton Ka
chardas, tapęs premjeru, pla nados konstitucijon. Ji vis dar
nuoja sutvarkyti ekonominius oficialiai nepasirašyta nė vie
Kvebeko reikalus, laimėti se no Kvebeko vyriausybės prem
kančius provincinio parla jero.
L. Bouchardas, Kanados par
mento rinkimus ir tik tada
paskelbti trečiąjį Kvebeko lamente dar einantis Kvebeko
nepriklausomybės referendu bloko vado pareigas, į šį pra
mą. Jis sakosi nežinąs, kiek nešimą reagavo aštria pasta
bus laiko iki to referendumo, ba. Pasak jo, tie atidėliojimai
nereikšmingi. Mat jo vadovau
dvejetas ar trejetas metų?
jama Kvebeko vyriausybė nie
Kanados ministeris pirm. J. kada neatisakys nepriklauso
Chretienas, sugrįžęs iš kon mybės siekių dėl federacinės
ferencijų, ilgos viešnagės N. Kanados padarytų nuolaidų.
Zelandijoje, Australijoje ir Atrodo, ta įtampa su Kvebeko
Japonijoje, nesistebi L. Bou- separatistais vyks dar ilgus
chardo žadamais sulėtinti po metus. Tad iš tikrųjų reikia
litiniais žingsniais. Juk tapus imtis už referendumą svarbes
separatistinės Kvebeko parti nių ekonominių reikalų. V.Kst.

*

žalojo atlūžęs krašto kietos
žemės gabalas, kuris sulaužė
jai stuburą ... Gydė, gulėjo
ilgai ligoninėje, bet atsities
ti negalėjo, vaikščiojo susi
lenkusi.
Blevyzgos

Taip sunkios lemties slegia
ma be paliovos meldžiausi,
ypač kai būdavo labai sunku,
imdavau silpti. Einant iš dar
bo nebuvo jėgų netgi akis į šo
Sekmadieniais mes meldė ną pasukti. Eidavome susika
mės, turėjome iš duonutės pa binusios už rankų lyg girtos,
sidariusios rožinius. Susėdu siūbuodamos į šalis. Mūsų val
sios lauke vasaros metu ant diškus, ištepliotus lagerio
pievutės kalbėjome maldas, numerių skaitmenimis drabu
žiemą — ant aukštų narų. Ba žius apldodavo dulkių sluoks
rake melstis būdavo sunkiau, nis.
nes visu smarkumu rėkė radi
Būdavo atvejų, kad atėjus į
jas.
darbą neatvykdavo laisvasis
Daug galvojau apie Lietu
meistras, kuris mums nurody
vą. Taip norėjosi nors sapne
davo darbą. Tada turėdavome
išvysti šventovę! Ir labai daug
laukti be darbo. Susikurda
kartų sapnavau ją — buvo visa
vo “blatniaškos” ugnį ir ten
švytinti nežemiška šviesa;
susėsdavo ratu. Na, ir prasi
kartą net dangus buvo atsivė
dėdavo tada jų “spektakliai”.
ręs viršum jos žibančių bokš
Tai
baisias dainas imdavo
tų, tik labai jau trumputė bu
staugti girtų balsais, tai ble
vo toji laimės prošvaistėlė.
vyzgoti, kad norėjosi pabėgti
Nelaimės
nuo jų arba užsikimšti ausis.
Kartą ėmiau ir nuėjau tolė
Kasant kanalus įvykdavo ne
laimių. Kartą kanalą kasėm liau. Ten buvo sukrautų me
pakalnėje, žemė pasitaikė džių krūva, ant kurių atsisė
smėlėta. Kai kasimas įpusė dau ir sėdėjau viena, kad ne
jo, nuo kalno pasipylė smėly girdėčiau tų baisių kalbelių.
no banga ir ūžtelėjusi taip
Siuntinys iš Lietuvos
staiga užpylė vieną merginą,
kasusią kanalo viduje. Ją už
Vienu metu jaučiausi gero
pylė smėlis iki pažastų. Kai kai nusilpusi ir labai malda
griebė kiti traukti iš smėlio, vau dangiškąjį Tėvą man pa
suplyšo jos drabužiai ir ją vi dėti. Sugrįžusi iš darbo kris
są išblyškusią atskubėjusi davau ant narų ir kai užsi
greitoji nuvežė į ligoninę. merkdavau, vaidendavosi mir
Tada mes visos labai išsigan tis. Atrodė ji čia pat atėjusi
dome.
ir savo kaulėtais pirštais už
Kitą kartą kanalą kasėme sikabinusi už narų ... Žino
per kelią. Vieną pasilenku ma, tai buvo mano nusilpusios
sią kanalo viduje moterį su vaizduotės padaras, bet tada

druskos — simbolinę Suvalkų
krašto lietuvių pagalbą sa
vo tėvynainiams Lietuvoje.
O kai Lietuva prisikėlė ne
priklausomam gyvenimui, ru
sų kareivius pakeitė lietu
viai, dingo spygliuotų vielų
tvora, o per Rakeliją ir Aradnykus einantis asfaltuotas
kelias tapo Lietuvos vartais
į Europą.
Riaušės šventovėje
Adomo tėvas meldėsi dar
Beržininkų šventovėje. Bet
pirmajame šio šimtmečio de
šimtmetyje Beržininkų šven
tovėje prasidėjo nesutarimai
tarp lenkų ir lietuvių. Nors
lietuvių buvo dauguma, bet
lenkai turėjo hierarchijos pa
ramą, todėl lietuviškai pa
mokslus buvo leista kunigui
sakyti tik vieną kartą per
mėnesį; visi giedojimai — len
kiškai. Bet ir tai, matyt, su
erzino lenkų tautybės para
pijiečius, nes jie pradėjo
triukšmauti per lietuviškus
pamokslus. Kilo riaušės, ne
susipratimai, , ir
lietuviai,
matydami nelaimėsią, atsi
skyrė, sudarė naują, jau gry
nai lietuvišką parapiją Ku
čiūnuose.
“Lietuviai pasistatė medinę
bažnytėlę, tik neturėjo klebo
nijos”, — prisimena Adomas
atrodė, kad teks čia numirti.
Ir tokiu sunkiu momentu atėjo
pagalba — pašaukė į kontorą,
kur gavau siuntinį iš Lietuvos.
Atsiuntė kaimynai Meldžiukai. Tiek džiaugiausi, kad ne
moku apsakyti. Kai tikrino,
kas įdėta, rožinio ir maldakny
gės nedavė. Suskaudo širdį,
norėjosi griebti ir neduoti,
bet žinau, kad vis tiek atimtų
ir dar gaučiau bausmės. Iš
maisto buvo įdėta duonos
džiūvėsių ir geltonų miltų, su
maišytų su riebalais. Radau
ir mažą gabaliuką lašinių, ku
riuo vaišinau drauges. Tas
mielas lietuviškos duonutės
kvapas priminė namus, prabė
gusį mielą gyvenimą savo
krašte ...
Sibirinė žiema

Tada buvo šalta, speiguota
žiema. Lagerį dengė sniego
kalnai. Sargybinių postai bal
tavo lyg kepurėmis dengti.
Plačioji Kama miegojo su
kaustyta storo ledo. Pakran
tėje juodavo fabrikų kaminai
su kylančiais į dangų tirš
tais rusvais dūmais. Tolumoje
ūžė sniegu užverstas miestas
Permė. Dangumi plaukė juodi,
gauruoti debesys. Pro tirštas
debesų skaras tik retkarčiais
suspindi saulės spinduliukas.
Suspindi ir vėl pasislepia.
Žiemos sunkumas visu svo
riu užgriuvo mus. Buvom apsivilkusios storais, ilgokais
“bušlatais”, vatinėmis kelnė
mis ir storomis kepurėmis,
apsiavusios veltiniais be ka
liošų, kurie buvo kreivi, išklypę, nevienodos išmieros ir
spalvos. Išėjus už lagerio var
tų, reikia leistis į slėnį slidžiu
taku. Mes ilgai negalvodamos
sėdamės ir čiuožiam žemyn.
Bausmės moterims
Kartą, grįžtant iš darbo, vie
nas iš sargybinių kažkodėl iš
šovė į viršų. Tuoj pat viena iš
“blatniaškų” nukrito nuoma
riu. Ėmė ją liga mėtyti, tuojau
užgriuvo laikyti jos draugės,
bet ir jas kartu judino. Taip

tai, ką jam buvo pasakojęs
tėvas. Ir važiavo sykį talka
pirkti medžių į Gibus. Lenkai
juos sustabdė, kojas pamuše,
sulaužė. Lietuviai Beržinin
ke buvo supirkę visas vėlia
vas, karūnas. Kai išsikraus
tė į Kučiūnus, viską lenkams
paliko.
Nuo to laiko Rakelija negrį
žo į Beržininko parapiją. Kai
tarp Lietuvos ir Lenkijos bu
vo nustatyta demarkacijos li
nija, Kučiūnai atsidūrė Lie
tuvos pusėje, Rakelija liko
Lenkijoje.
Adomas dar prisimena Ku
čiūnų parapijos kleboną ku
nigą Glavecką.
“Tai buvo labai protingas
žmogus, geras lietuvis. Mylė
jo draugauti su jaunimu, ruo
šė vaidinimus, vakarėlius”,
— pasakoja Adomas.
Kunigo Glavecko dėka šio
krašto jaunimas sudarė žymią
dalį 1918 m. įsteigtos Seinuo
se “Žiburio” gimnazijos mo
kinių. Daugelis jų kovojo 19181920 m. savanorių gretose.
Paminklai meluoja?
Nors prieš kelias dešimtis
metų Beržininko apylinkėse
dauguma gyventojų buvo lie
tuviai, parapijos kapinėse
veltui ieškosi lietuvių pėd-

Lenkų spaudimas

Kodėl taip greit tirpsta ir
nyksta lietuvių gentis prie Al
nos ir Beržinio ežerų, gyve
nanti prie pat Lietuvos, atgi
musios Lietuvos?
Kaip ir prieš 80 metų, taip ir
šiandien, užlipęs Rakelijoje
ant kalnelio pamatysi Kučiū
nų šventovės bokštus anapus
sienos. Deja, nėra šiandien
tokių kunigų, kaip kunigas
Glaveckas...

“Prieš karą, kaip buvo taip
buvo, bet Seinuose lietuviš
kai poteriavome. Ir mokyklas
lietuviškas turėjome. O po ka
ro viską panaikino”, — pasako
ja Adomas Pakutka.

Po karo lietuviams dar kiek
laiko leista buvo sava kalba
giedoti Seinų bazilikoje, bet
jau po metų, 1946-aisiais, už
draustas buvo lietuviškas žo
dis šioje šventovėje.
“Vieną sykį einu išpažinties.
Tai buvo gal kokiais 1960 me
tais”, — prisimena Adomas
Pakutka — “pagarbinau Dievą
lietuviškai. O kunigas man sa
ko: ‘Gadaj po polsku’ (kalbėk
lenkiškai). Aš jam sakau, kad
nemoku, o jis: ‘Nie denerwui
mnie, bo jestem chory’ (nener
vink manęs, nes aš sergu). Aš
ir dabar poteriaudamas pra
šau Dzievą, kad dvasiškiam
duotų atsivertimą”, — atsidūs
ta Adomas.
Lietuviai nesusitaikė su
jiems padaryta skriauda — 37
metus kovojo dėl teisės mels
tis lietuviškai Seinų baziliko
je. Jų kova sustiprėjo po 1965
metų, kai II Vatikano susirin
kimas nusprendė leisti apei
gas gimtąją kalbą. Nesulaukę
supratimo nei iš vietinio kle
bono, kuris buvo aršus lietu
vių priešas, nei iš Lenkijos
vyskupų, seiniečiai pradėjo
ieškoti teisybės ir užtarimo
kitur. Rašė prašymus, skun
dus, laiškus. Amerikos lietu
vių dvasininkų dėka jie pasie
kė apaštališkąjį sostą Romo
je. Seinų krašto lietuvių by
la išplaukė į tarptautinę are
ną. Patys lietuviai kiekvieną
sekmadienį, po lenkiškų Mi
šių, pasilikdavo šventovėje
ir giedodavo lietuviškas gies
mes.

kelioms minutėms praėjus už
migo. Reikėjo ją miegančią
nešti į lagerį. Nešėme pasi
keisdamos, bet ypač buvo sun
ku ant kalno.
Visas moteris, turinčias
nuomario ligą, varė į darbus
už zonos, niekas jų negydė.
Jos krisdavo susipykusios, o
pykdavosi ir bardavosi gana
dažnai. Net ir rikiuotėje ei
nant neiškęsdavo nesikalbė
jusios. Sargybiniai tada baus
davo visas kartu.
Vieną dieną, einant iš dar
bo, buvo apie šimtas moterų.
Jas visas sustabdė, nes kelios
eidamos kalbėjosi. Liepė vi
Tuometinis klebonas iš sa
soms sėstis į sniegą ir sėdėti,
ne ant kelio, bet šone, kur gi kyklos juos pravardžiavo “gal
lu. Sėdėjome, kol praėjo pyk
tis sargybinių vyresniajam.
Tada liepė keltis ir eiti.
Kitą kartą tai buvo pavasa
rį. Keliais tekėjo mėšlinas
vanduo ir visur žibėjo balos.
Mes, nenorėdamos prisemti
pusbačių, lenkėme jas ir su
siardė rikiuotė. Sargybinių
vyresnysis įširdo ir įsakė vi
soms sustoti. Mums sustojus,
jis sušuko: “Komanda gulti!”
Visos stovėjome, nepaklusome. Vėl tas pats: “Įsakau vi
soms gulti!” Mes dar bandėm
ir toliau neklausyti, bet kai
pasigirdo šūvis, iš baimės sudribom į mėšliną balą ...
Gulėdama purve, pamačiau
mažytį rausvą vabaliuką, ku
ris ropojo žeme ir jam pavy
dėjau laisvės ... Baloje ne
ilgai laikė, greit įsakė keltis
ir eiti į lagerį neardant ri
kiuotės. Ėjome; nuo mūsų dra
bužių tekėjo purvinas vanduo.
Širdyje virė kančia.
Zonoje mus pasitiko muzika
— groja vokietė akordeonu
maršą. Mus įleidžiant pro
vartus, laisvos “nadzorkos”
daro kratą — gal ką nešame
paslėpusios iš laisvės. Šį
kartą vos mus išvydusios iš
plėtė akis: “Kokioje gi baloje
jus išmaudė?” Ėmė kvatotis,
nes ir iš tikro ėmė juokas į
mus žiūrint. Tik mums buvo Beržininkų kapinės Seinijoje. Čia
nejuokinga.
(Bus daugiau) 1920 m. kovose su lenkais

“Mūsų santykiuose yra daug
naujo. 1994 m. tūkstantis mū
sų respublikos partinių dar
buotojų, įmonių darbininkų,
saviveiklininkų ir kitų aplan
kė Suvalkiją. (...) Manau, kad
draugystė, kuri jungia Lenki
jos ir TSRS tautas, jų tarpe ir
lietuvių liaudį, dar niekad am
žių istorijoje nebuvo taip gili
ir tikra, kaip šiandien. Ar jūs
kada matėte, kaip žmonės ver
kia atsisveikindami? O taip
yra, kai mūsų pionieriai atsi
sveikina po bendrų atostogų
jūsų harcerius”, — lenkų laik
raščiui “Krajobrazy” sakė
anuometinis LKP CK II sekre
torius Nikalajus Dybenka.

Vieni “stiprino” draugys
tę, o Adomas Pakutka iš Ra
kelijos daugiau kaip 10 metų
kas sekmadienį važiavo dvira
čiu 15 km į Seinus, kur, pasi
baigus lenkiškoms Mišioms,
lietuviškai “Marija, Marija”
giedojo kartu su keliasdešimčia kitų atkakliausių Seinų
krašto lietuvių. Vienas tokių
užsispyrėlių yra ir Vincas
Maksimavičius iš Rakelijos.

Ir vaikai kentėjo
“Keturiese: Petras Jankaus
kas, Juozas Masionis, Jonas
Marcinkevičius ir aš neleidom
savo vaikams priimti pirmosios
Komunijos su lenkiška grupe.
Kunigai užsispyrė ir nesudarė
lietuviškos grupės. Kiti, gir
dėjau, nuėjo į Punską, o mūsų
čia keleto vaikų nepriėmė. Po
dviejų savaičių pašaukė ir
priėmė tuos vaikus, tik išjuo
kė juos, kad anie (lenkai) tai
tikri Dievo vaikai, o lietuviai
— atsilikėliai,” pasakojo Vin
cas Maksimavičius.

Nepaisant įvairių provoka
cijų, įžeidinėjimų, šmeižtų,
Seinų lietuviai nepaliko savo,
savo tėvų ir protėvių švento
vės, kaip kad paliko Beržinin
kuose, ir nebuvo priversti pa
sistatyti sau naujos, kaip tai
padarė Kučiūnuose. Po 37-rių
atkaklios kovos metų 1983 m. į
Seinų baziliką buvo grąžinta
lietuvių kalba.
(Bus daugiau)
• Rašau todėl, kad be rašymo lyg
ko trūktų, kad jis yra lyg gyvenimo
atrama, kad nerašymas būtų tam
tikras nusikaltimas.
(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė)

palaidoti Lietuvos savanoriai, žuvę
Nuotr. Ž. Makauskienės

4 psi. • Tėviškės žiburiai

«

© LAISVOJE TEWJE
ATKURTA VAIKO DRAUGIJA
A. Mikalonytė su kitais ini
ciatoriais atgaivino prieškaryje
veikusios Lietuvos vaiko drau
gijos Alytaus skyrių. Pagrindi
nis šio skyriaus dėmesys bus
skiriamas kultūriniam vaikų
ugdymui. Draugijos skyrius ti
kisi susigrąžinti nepriklauso
moje Lietuvoje turėtą namą,
kuriame dabar įsikūrusi Lie
tuvos saugumo departamento
Alytaus apygarda.

GEDIMINO PILIS VILNIUJE
Su vasaros mėnesiais atnau
jintu Gedimino pilies bokštu
“Lietuvos aido” skaitytojus su
pažindina Aušrinė Šėmienė,
remdamasi Lietuvos valstybi
nio muziejaus direktorės Biru
tės Kulnytės pateiktais duo
menimis. Lig šiol lankytojus
labiausiai viliodavo Gedimino
pilies bokšto apžvalgos aikšte
lė. Cokoliniame aukšte dabar
jų lauks atnaujinta paroda. Mat
senosios parodos rodiniai ne
buvo keisti nuo 1960 m. Naujo
joje mažesnėje parodoje bus pa
trankų ir akmeninių šovinių,
rastų archeologiniuose kasinė
jimuose kalne ir aplink jį. Bus
ir Teodoro Valaičio skulptūra
“Sargybinis”, galinti tapti bokš
to simboliu. Rūdinius papildys
architektų Sigito Lasavicko ir
Napoleono Kitkausko Vilniaus
pilių maketai, skulptoriaus Ge
dimino Karaliaus “Geležinis vil
kas”. Didžiausia naujiena tur
būt taps bokštan įvestas vanden
tiekis ir kanalizacija, įrengtos
patalpos muziejininkams ir tua
letams. Anksčiau vandenį tekda
vo nešioti kibirais. Trečiajame
aukšte esančią salę papuošė
5.000 litų kainavęs šviestuvas,
iš šaliuočių ir medinių sijų pa
darytos lubos. Pasak direktorės
B. Kulnytės, architektai nesu
prato, kad čia tėra gynybinis
bokštas.
LIETUVOS KELIŲ MUZIEJUS
Pirmasis Lietuvos kelių mu
ziejus spalio 19 d. buvo atida
rytas Vievyje. Juo paminima
pirmojo modernaus Lietuvos
greitkelio Vilnius-Kaunas si
dabrinė sukaktis. Lietuvos ke
lių istoriją atspindės atnau
jintose valstybės įmonės “Auto
magistralė” patalpose surengta
paroda, turėsianti 560 kvadra
tinių metrų plotą. Šio muzie
jaus direktorius — Juozas Steponkevičius. ELTOS ir “Lietu
vos aido” pranešimu, darbui su
Lietuvos keliais jis yra atida
vęs beveik pusšimtį metų. Lie
tuvos kelių muziejui Vievyje
jau turima rodinių, priklausan
čių net XIX-tajam šimtmečiui.
Iš privačių žmonių yra surink
ta dar caro laikų pagrindinių
Lietuvos kelių žemėlapių, jiems
skirtų darbo įrankių, įrenginių
bei leidinių. Seniausia yra 1907

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

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

Sudbury
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m. mokomojo pobūdžio knygelė
“Šosėjų remontas”. Daug stalų
su rodiniais parodai paruošė
akcinė Kauno bendrovė “Kelprojektas”. Jos rodiniai su
sieti su nepriklausomos Lietu
vos kelių raida. Gausios yra
nuotraukos bei kita archyvinė
medžiaga, įamžinusi jau nepri
klausomoj Lietuvoj suplanuoto
greitkelio nutiesimą.
PIRMASIS GREITKELIS
Kauną ir Vilnių jungiantis
modernus greitkelis, kurio si
dabrine sukaktimi dabar did
žiuojasi prisikėlusi Lietuva,
tiesti buvo pradėtas pokarinia
me sovietmetyje. Tiesimo darbai buvo užbaigti 1970 m. Dabar
tuo 104 km. ilgio greitkeliu per
parą pravažiuoja apie 9.000 automobilių, o Vilniaus-Grigiškių
ruože — apie 10.000. Šis kelias
buvo platesnis ir XIX š. pradžio
je, apsodintas dviem eilėm me
džių. “Lietuvos aido” atstovas
Kęstutis Akromas, skaitytojus
supažindindamas su tikrai di
deliais Vilniaus-Kauno greit
kelio nutiesimo darbais, pasa
koja: “.. . prieš 25 metus buvo
iškasta 5 milijonai kubinių met
rų grunto, atvežta 690.000 ku
binių metrų smėlio, 540.000 ku
binių metrų žvyro, 262.000 ku
binių metrų akmens skaldos,
paklota 52.000 kubinių metrų
betono, 395.000 tonų asfaltbe
tonio. Įrengta 15 sankryžų, pa
statyti 2 gelžbetoniniai tiltai,
18 viadukų, padaryta 171 gelž
betoninė pralaida. Skirtingų
lygių sankryžas perkirto naujos
konstrukcijos surenkamieji via
dukai iš įtempto gelžbetonio be
atramos skiriamojoje juostoje.
Greitkelis buvo modernus ne
tik prieš 25 metus. Jis yra pa
kankamai saugus ir šiandien,
kai transporto eismas tapo be
veik dvigubai intensyvesnis”.
Belieka pridurti, kad lietuviai
iš tikrųjų gali didžiuotis tokiu
Vilniaus ir Kauno sujungimu
dabar jau nepriklausomybę at
gavusiai Lietuvai.
LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA

Spalio 28 d. Vilniaus “Perga
lės” kino teatre įvykusiame at
stovų suvažiavime buvo įsteig
ta politinė organizacija, pava
dinta Lietuvos rusų sąjunga.
Steigiman įsijungė 515 atstovų
iš Vilniaus, Klaipėdos, Ignali
nos ir Šalčininkų. “Lietuvos ry
to” apžvalgininko ir reporterio
Edmundo Ganusausko praneši
mu, suvažiaviman iš Maskvos bu
vo atvykęs save verslininku lai
kantis svečias Dmitrijus Rogo
zinas, Tarptautinio rusų bend
ruomenių kongreso įsteigėjas,
susirūpinęs rusų teisių pažei
dimais buvusiose sovietinėse
respublikose. Jis jas dabar va
dina “artimuoju užsieniu”. Su
važiavimo dalyviams tartame
žodyje D. Rogozinas kalbėjo
apie Kazachstane, Abchazijo
je, Moldovoje ir Estijoje skriau
džiamus rusus, žadėdamas ne
užmiršti visų skriaudžiamųjų.
Priėmus organizacijos Lietu
vos rusų sąjunga programą ir
įstatus, jos pirmininku buvo
išrinktas trisdešimt šešerių me
tų amžiaus buvęs Vilniaus gais
rininkų
politrukas,
mokęsis
Smolensko pedagoginiame insti
tute, tapęs istorijos ir anglų
kalbos specialistu. Pasak jo,
pagrindinis Lietuvos rusų są
jungos siekis esąs dalyvauti po
litiniame Lietuvos gyvenime ly
giomis teisėmis su visais pilie
čiais. Tačiau tokiu atveju net ir
kai kuriems steigėjams kilo
klausimas, kodėl Lietuvos rusų
sąjunga laikoma ne politine par
tija, o tik organizacija? Ne vi
sus patenkino atsakymas, kad
dabar jau ne Sovietų Sąjungos
kompartijos laikai ir kad pava
dinimas neturįs reikšmės. V. Kst.

LEONAS BALTUŠIS

sujungti su Kremliumi, bet ei
davo per KGB centrinę. Tai
Lietuvos spauda skundžiasi, pasirodė nenaudinga 1991 m.
kad turizmas nedidėja tokiu Michailui Gorbačiovui, kuris
tempu, kaip norėta, bet tam su žmona Raisa buvo apsisto
yra daug priežasčių, būdin ję “Dačioje No. 1”, mažame
gų visai Rytų Europai. Labai kaimelyje Foros. Maskvos su
pasigendama tvarkingų ir šva kilėliai jį visiškai atskyrė
rių sustojimo vietų. Baisi ne ištisas 3 dienas nuo likusio
švara išvietėse. 1991 m., va pasaulio, nes KGB klausė su
žiuodami iš Varšuvos į Lazdi kilėlių nurodymų, o ne M. Gor
jus, radome (Lenkijoje) tik vie bačiovo.
ną poilsio vietą su išviete. Prie
Šiandien dvi iš tų “dačių”
Lazdijų viskas atliekama lau
yra
tvarkomos Valeri Klimovo
ke, šiek tiek paėjus nuo kelio.
firmos. Jis šios firmos vice
Amerikiečiai ir kanadiečiai
pirmininkas. Viešbutyje telpa
mėgsta Havajus, Floridą ir ki
34 asmenys. Kambarių kainos
tas vietas. O kaip rusai?
Kanados lietuvių bendruomenės XVI-tosios tarybos pirmosios sesijos, įvykusios 1995 m. lapkričio 4-5 d.d. Anapilio
— $140 iki $350 parai. Parūpi
sodyboje, Mississaugoje, Ont., suvažiavimo dalyviai - tarybos ir KLB krašto valdybos nariai, apylinkių pirmi
♦ * *
nama net ir asmeninė apsau
ninkai, Kanados lietuvių jaunimo s-gos atstovai ir svečiai
Nuotr. D. Pranaitienės
Šiandieninė Rusija yra di ga, bet kaina tada dar didesnė.
delių paradoksų kraštas. Dau
Kodėl žmonės važiuoja į Jal
guma gyventojų Rusijos “de tą, bet ne į Bahamas? V. Kli
mokratijos” yra visiškai nu movo atsakymas: “Čia yra ne
skurdinti, bet yra ir nema blogiau, o be to, 32 km nuo Jal
NUTARIMAI
šių metų gale, pritrauks lietuvišką kultūriniuose vienetuose, puose
žai turtuolių, padariusių di tos yra pagarsėjusi JusupovsSuvažiavimo dalyviai dėkoja už jaunimą iš viso pasaulio ir svars lėjant: a) vadovavimo kursų lan
delius
pinigus nesąžiningais ki pilis, kur galima miegoti
sveikinimus ir pranešimus; Lie tys savo ateitį.
kymą ir pritaikymą lietuviškai
būdais.
Dienraščio
“The toj pačioj lovoj, kurioje Jal
tuvos ambasados Otavoje reikalų
6. Sveikina Toronto apylinkės veiklai, 6) sudarymą sąlygų vado
Christian Science Monitor” tos konferencijos metu miego
patikėtiniui Jonui Paslauskui,
iniciatyvą rengiant Kanados lie vams bendradarbiauti ir išvystyti
korespondentas Peter Ford jo pats Stalinas”.
Lietuvos gen. garbės konsului Ha
tuvių dienas 1996 m., remia jas bendrus veiklos planus.
rašo: nužudyti žmogų Rusi
riui Lapui, PLB pirmininkui Bro
Čia F. Roosevelt’as, W. Churmoraliai ir finansiškai, ragina
12. Skatina krašto valdybą suda
niui Nainiui, X Tautinių šokių
joje ir praturtėti plėšikavi chill’is ir J. Stalin’as nubrai
kitas apylinkes tą tradiciją tęsti.
ryti
sąlygas
lietuviškos
kultūros
šventės organizacinio komiteto
7. Ragina valdybą sudaryti komi specialistams iš išeivijos ar Lie mu yra nuolatiniai reiškiniai žė naują pokarinės Europos
pirmininkei Jūratei Budrienei,
siją,
kuri rūpintųsi Kanados lie tuvos lankytis stovyklose, mokyk rusiško “kapitalizmo”. Jis sa žemėlapį. Už $350 jūs galite
KLF tarybos pirmininkui Pauliui
tuvių veiklos žinyno paruošimu lose bei kultūriniuose vienetuo vo straipsnį pavadino “Čia pasirinkti du miegamuosius,
Kurui, Tautos fondo atstovui Br.
Stalinas miegojo — dabar ga nes J. Stalinas kiekvieną nak
ir išleidimu.
se, išvystyti atitinkamą programą,
Laučiui, mjr. Arūnui Dudavičiui,
8 .Skatina krašto valdybą arti padėti mokytojams-vadovams ir lite ir jūs”. Straipsnis vertas tį miegojo skirtingame kamba
KLB muziejaus-archyvo vedėjai dr.
dėmesio.
Rasai Mažeikaitei, ŠALFASS pir moje ateityje sudaryti vaikų šven teikti medžiagą ar priemones jiems
ryje. Niekuomet nemiegojo ta
**♦
tės rengimo komitetą ir nustatyti tęsti darbą.
mininkui Audriui Šileikai, Vaikų
me pačiame dvi naktis iš ei
13. Ragina valdybą surengti mo
šventės rengimo komisijos pirmi datą 1998 metams.
J. Stalinas buvo gruzinas. lės. Vaizdas iš miegamojo bal
9. Tarybos daugumai nutarus, kytojų suvažiavimą ir telkti finan
ninkei Rasai Kurienei už puikiai
Jis savo atostogas praleisdavo kono — nepaprastai žavus.
kad PLB seimas turėtų vykti išei sinę pagalbą mokyklų metraščio
atliktą darbą, Anapiliui ir klebo
Gruzijoje. Nikita Chruščiovas
Pilis buvo pastatyta prin
vijoje,
KLB
valdyba
įgaliojama
ir švietimo priemonių bei medžia buvo kilęs iš Ukrainos ir mė
nui kun. Jonui Staškui už patal
co
Felikso Jusupovo, kuris,
seimo
atstovų
rinkimus
vykdyti
gos išleidimui.
pas ir paslaugas, buv. krašto val
go Jaltą. 1956 m. jam buvo pa žmonos prašomas (caro Mika
korespondenciniu būdu, kai PLB
14. Ragina valdybą atsižvelgti
dybai už įgyvendintus darbus ir
praneš PLB seimo vietą ir datą.
į pakartotinius prašymus atkreip statytas 8 kambarių praban lojaus II dukterėčia), paruo
pasišventimą, L. Našlėnienei ir
gus vasarnamis toli nuo žmo šė planą nužudyti Rasputiną.
10. Išreiškia didelį susirūpini ti dėmesį į apylinkių poreikius,
A. Stepaitienei už nenuilstamas
nių akių, kitas — svečiams. Bolševikmečiu čia atostogau
mą, kad Lietuvos prezidentas ir kuriems konkretūs siūlymai buvo
pastangas talkininkaujant valdybai.
vyriausybė per penkerius nepri padaryti praeitų metų nutarimuo
Neblogesnis kaip N. Chruščio davo tik labai aukšti KGB pa
Taryba:
klausomybės metus neparodė pa se (II.7).
vo, netoli nuo pirmojo vasar reigūnai. Dabar tai mažas
1. Sveikina naujai išrinktą krašto kankamo dėmesio ir pastangų mū
15. Ragina apylinkių pirminin namio. Pirmasis buvo pava viešbutis, tvarkomas Sergievaldybą ir linki ištvermės, energi sų tautos tremtiniams. Krašto kus ir šios sesijos sekretorius pa dintas “Dačia No. 1”, antrasis
jos ir optimizmo darniai bendra valdyba skatinama atkreipti dė ruošti savo pranešimus ir protoko “Dačia No. 2”. 1974 m. ten bu jaus Vasko, kuriame kartais
apsistoja
ir
užsieniečiai.
mesį į jų būklę ir toliau ieškoti lus, atsiųsti juos KLB raštinei iš
darbiauti ir vykdyti savo darbą.
vo apsistojęs (Dačia No. 2) Pelno jis neduoda, nes daugu
2. Reiškią gilų susirūpinimą lie būdų jiems konkrečiai padėti.
anksto, kad raštinė galėtų šią in
prez. R. Nixon’as su žmona ma lankytojų bijo “mafijozų”.
tuviškos kilmės šeima, jos visuo
11. Ragina valdybą remti asme formaciją išsiųsti Krašto tarybos
meniniu ugdymu ir švietimu. Tas nų paruošimą vadovavimui bend atstovams prieš sekantį suvažia Patricija.
rūpestis turi atsispindėti KLB veik ruomenėje, jos institucijose bei vimą. Inf.
Netoli nuo Jaltos yra caro
Amerikiečiai rusišką vasar
los pirmumuose, lėšų tvarkyme bei
namį dažniausiai įsivaizduo Mikalojaus II 1911 m. pastatyta
informacijos telkime, stengiantis
ja iš rastų pastatytą namą ap pilis. Caras čia praleido tik 4
sudaryti sąlygas šeimoms bendrau
Kanadai, šaulių surengtame Ka
Hamilon,
Ontario
snigtame miške su rusiška pir sezonus prieš jo ir šeimos su
ti lietuviškoje nuotaikoje, puose
riuomenės šventės minėjime Jau timi. Man, šio rašinio autoriui,
šaudymą. Vladimiro Lenino
lėjant tautines, kultūrines vertybes.
KLB HAMILTONO APYLINKĖS nimo centre lapkričio 18 d. pasa
paskutinį kartą tokioj pirty ir įsakymu ji vėliau tapo sana
3. Ragina valdybą sudaryti kul VALDYBA rengia Naujų metų su kė kalbą. Šventei pritaikytą inprie pat ežero teko maudytis torija, o dabar — muziejus.
tūros, švietimo ir visuomeninių tikimą Jaunimo centro salėje. Pra vokaciją skaitė AV parapijos kle
Ontario provincijoj, kai kir Pastarojo vadovė Liudmila
reikalų komisijas, kurios išvystys šoma iki gruodžio 18 d. rezervuoti
bonas kun. J. Liauba, OFM. KLB
Prokopova sako, kad muzie
veiklos gaires ir kartu su valdy stalus. Pobūvio vakarienės ir už apylinkės pirm. B. Mačys sveiki tome mišką 1948 m.' Stovykla
ba vykdys tarybos nutarimus.
kandžių (įskaitant ir šampaną) kai no ir padėkojo šauliams, jų va buvo netoli Martin, Ont., sto jus turi daug lankytojų, nes
4. Įpareigoja valdybą nedelsiant na asmeniui $32.50. Maistą ruošia
visi nori pamatyti kambarį,
dui K. Deksniui už minėjimo su ties. Stovyklos komendantu
paskirtį į X Tautinių šokių šven D. ir B. Mačiai. Rengėjai kviečia
rengimą. Minėjime dalyvavo Lie buvo didelio ūgio stiprus suo kuriame vyko konferencija ir
tės organizacinį komitetą du kraš visus Naujuosius metus sutikti
tuvos gen. garbės konsulas H.
mis. Šiandien žemėlapy Mar kuriame pusė Europos buvo
to atstovus, kurie vyktų į sekan drauge.
Lapas ir kiti ambasadorių atly tin stoties prie CPR linijos atiduota J. Stalinui.
tį komiteto posėdį.
dėję pareigūnai. J.K.
DR. ALFONSAS EIDINTAS, Lie
neieškokit — jos nėra. Kelei
5. Ragina KLB valdybą remti Lie
Prezidentas F. Roosevelt’as
tuvių jaunimo dienas, kurios įvyks tuvos ambasadorius JAV-bėms ir
HAMILTONO LIETUVIŲ PEN viniai traukiniai ten nebesu- gyveno ir valgydavo kambary,
stoja. Buvo ji kažkur tarp Ig kuriame kadaise caras žais
SININKŲ KLUBAS po vasaros
nace ir Raith, kur dabar 17 ke davo bilijardą. Lankytojai
atostogų vėl pradėjo savo veiklą.
Jų rengiamas pobūvis-koncertas
lias.
labai domisi caro šeimos nuo
♦♦♦
įvyks 1996 m. sausio 6 d., 4 v.v. Jau
traukomis, kurios buvo pada
nimo centro salėje. Progrąmą at
Dabar trys buvę valstybiniai rytos asmeninio caro fotogra
liks pensininkų choras, vadovau vasarnamiai Krymo pusiasa
fo ir išsaugotos rūsyje 70 metų.
jamas Aldonos Matulicz. Kviečia
lio pietinėje dalyje padary
Massandros pilis pastatyta
me visus. M.B.
ti prabangiais viešbučiais. caro Aleksandro III pagal
Statant visur naudota Kareli prancūzų stilių. Jam mirus,
Winnipeg, Manitoba
jos miškų beržai, ąžuolai ir ji tapo muziejumi, skirtu Alek
IMEKE KERR, mūsų veiklių visa kita, kas yra geriausio. sandrui III-jam. Įdomiausia,
jų parapijiečių Teklės ir Jono
Taip buvo stengiamasi įtikti kad straipsnis baigiamas abie
Timmermanų duktė, gyvenanti
Leonidui Brežnevui. Visi va jų vedėjų pavardėmis, telefo
Erickson, MB miestelyje, spalio
sarnamiai pastatyti ant kal nais ir adresais viliojant Va
25 d. įvykusiuose savivaldybių rin no su privačiais uostais, pri karų turistus. Mat doleris vi
kimuose buvo išrinkta į savival einančiais prie Juodosios jū
sur mielai laukiamas.
dybės tarybą, iš aštuonių kandi
ros.
Juose
įrengti
šildomi
ba

datų gaudama daugiausia balsų.
seinai, privatūs kino teatrai Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
A.A. BARBORA GIEDRAITIENĖ,
rūsiuose. Puikaus miško plo numerata oro paštu - 115 dolerių
sulaukusi 85 metų, po ilgos ligos
tas
— 26 ha.
visuose pasaulio kraštuose, įskai
mirė spalio 16 d. Gedulines mal
Visi telefonai juose buvo tant ir Lietuvą.
das laidotuvių koplyčioje ir pa

KLB XVI-tosios krašto tarybos pirmosios sesijos

maldas šv. Kazimiero šventovėje
atnašavo prel. J. Bertašius. Ve
lionės pageidavimu, palaikai su
deginti ir bus nuvežti laidoti Lie
tuvoje, kur gyvena velionės duk
terėčios ir sūnėnai. EKK
Kanados lietuvių bendruomenės XVI-tosios krašto tarybos pirmosios sesi
jos suvažiavime 1995 m. lapkričio 4-5 d.d. Anapilio sodyboje, Mississaugoje,
Ont. Priekyje iš kairės: prof. dr. VALDAS SAMONIS, ARŪNAS STAŠ
KEVIČIUS iš Montrealio ir KLB Toronto apylinkės pirm. DANUTĖ
GARBALIAUSKIENĖ
Nuotr. D. Pranaitienės

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ 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
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.V. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,

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.
Siunčiama suma

AMER. DOL.
$.........................

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

KAN. DOL.

$.........................

Paslaugos 4% ar 3%

OFFORD
^REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St.,

Pristatymas į rankas

IŠ VISO

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
i
(Esu “Union Gas"
/Ą)
atstovas)
liflr

. $12.00
$............ ....... 00

..............
$...........

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

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

Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

$15.00

Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar
00
tik dėl informacijos apie
namus, vasarnamius,
...............................
ūkius, žemes Wasagos.
Staynerio ir Collingwoodo apylinkėse kreipki
tės;
,

Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121 ar
(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp a y
a „ LIETUVIŲ KREDITO
JL ALKA kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
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%
2m.ind............................ 6.25%
3 m.ind..............................6.50%
4 m.ind.............................. 6.75%
5 m.ind.............................. 7.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 13.00%
neklln. 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. dot. ir Kanados
valdžios iki $60,000
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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Toronto “Aitvaras” Niujorke
PAULIUS JURKUS

Malonią staigmeną padarė
Toronto “Aitvaro” teatro at
silankymas Kultūros židiny
Bruklyne, NY, 1995 m. spalio
29, sekmadienį. Suvaidino Fe
likso Jokūbausko 3 v. komedi
ją “Paskutinis iš Varlynės”.
Veikalas specialiai Toron
tu! parašytas ir atrinktas
konkurso keliu, vaidintas To
ronte, gal ir kitur. Niujorke
“Aitvaras” lankėsi bene pir
mą kartą. (Hamiltono “Auku
ras” yra čia buvęs keletą kar
ty).
Dramos konkursai ne visada
pasiseka. Komisijos nariai,
kurie atrenka veikalą, būna
įvairių pažiūrų į dramą, taip
nubalsuoja, kad išrenka nebū
tinai patį geriausią veikalą.
Pavyzdžiui, 1930, Vytauto Di
džiojo, metais buvo paskelb
tas dramos konkursas Vytauto
tema. Kas tą konkursą tada
laimėjo, dabar niekas neži
no, bet visi žino Balio Sruo
gos dramą “Milžino paunksmėje”. Veikalo tituliniame
lape parašyta, kad dramos
konkurso nelaimėjo. Veikalas
nepremijuotas, bet žinomas ir
laikomas geru dramos veika
lu.
Gerai, kad Torontas įsteigė
“Aitvaro” teatrą, kuriam va
dovauja Aldona Dargytė-Byszkiewicz. Šis teatras 1996 m.
minės savo veiklos 25 metų
sukaktį. Jis jau turi savo
veiklos gražią istoriją, yra
vaidinęs gana daug veikalų,
laimėjęs pripažinimų, pažy
mėjimų, daug kur gastrolia
vęs.
Pažiūrėjęs šią komediją,
pamatai, kad čia nei kome
dija, nei drama. Tai apysa
kaitė, užkelta ant scenos.
Skelbė, kad čia vaizduojami
Lietuvos santykiai su išei
vija. O vaizdavimas toks. Lau-

Iš komedijos “Paskutinis iš Varlynės”: JUOZAPAS MAKNYS (Vidmantas
Žilinskas) ir MYKOLAS KUPRYS (Vytautas Štuikys) Nuotr. Vyt. Maželio

Iš komedijos “Paskutinis iš Varlynės”: MARIJONA KUPRIENĖ (Aldona
Barbatavičienė) ir MYKOLAS KUPRYS (Vytautas Štuikys) Ntr. Vyt. Maželio

Čia kvepia gerumu...
Pakvimpa dobilų
Pirmu atolu,
Tyla ir grybais.
Gęstančiais miškais,
Giliu dumblu
Ir kranto moliu
Garuoja kūdros
Vakarais.

O vakarai,
Visi kaip vienas,
Malda suverti,
Slenkantys tarp pirštų,
Palaimina
Kiekvieną dieną,
Su ja gyvena,
Gimsta, auga,
Miršta.
Tie mūsų sodžiai!
Atminty gyvi
Ir maldos. Svirtim nugirgžda
Šulinio vanduo.
Prie tako tėvas
Skaldo malkas,
Išeis motulė
Iš gryčios tuoj.

Čia kvepia gerumu,
Tylia palaima,

Padžiautu vėju .
Virš stogų,
Tėvų namų
Gimtuoju kaimu
Ir užstalės
Senu dievu...

Rūpestėlis
Rūpestėlį
Paliksiu prie kelio. Te pernakt
Pailsės . . .
Pavargęs
Per ilgą dienelę.
Lašeliu
Mėnesienoj spindės.
Naktyje
Vienatve nusiprausęs, Sielvartingai
Panašūs abu,
Per dienelę
Širdy prisiglaus vėl
Nenusakomo
Jausmo vardu . . .

Valerija Vilčinskienė,
Mokyklos 4-4,
Gelgaudiškis 4461, Šakių raj.,
Lietuva

psl. 5

gi KULTMĖJE VEIKLOJE

kia tautiečiai atvykstant bro
lio iš Amerikos, jo gerai ne
pažįsta, palaiko svetimą už
brolį. Paskui viskas išsilygi
na. Nėra pagrindinės veikalo
idėjos, įtampos ir konflikto,
kurio paprastai laukiame iš
scenos veikalo. Čia tik kalbė
jimas apie gyvenimą, kartas
nuo karto įterpiant sakinį, ku
ris sukelia šiek tiek juoko. Ga
lima ir tokį veikalą vaidinti,
bet jis reikalauja gerų akto
rių su didele scenos technika.
Mėgėjam sunku tokį veikalą
vaidinti.

Čia vaidino mėgėjai. Ir ge
rai jie vaidino pagal savo su
gebėjimus, bet veikalo visuma
žiūrovui paliko blankų įspūdį.
Dar kai kas priekaištavo, kad
parinktas toks vardas “Pasku
tinis iš Varlynės”. Pavadini
mas grubus, neestetiškas. Gal
kur ir yra tokia vietovė Varlynė. Tegu ji ten būna, bet žiū
rovui norėtųsi pakilesnio var
do.
Veikale vaidino: Vytautas
Štuikys, Aldona ŠikšnienėBarbatavičienė, Vladas Slė
nys (turėjęs du vaidmenis),
Vidmantas Šilininkas, Rima
Saplienė, Teresė Šlenienė,
Alvydas Saplys, Benius Tar
vydas. Režisavo Algirdas Kynas, dailininkė — Aldona Karosaitė.
Įdėta daug darbo į vaidini
mą. Tai visus džiugina. Dirb
kite ir toliau, nes mėgėjų teat
ras turi gražią savo istoriją,
lietuvių tautos atgimime atli
ko didelį vaidmenį. Žmonės
vaidinimus mėgsta. Ieškoki
te naujų veikalų, kurie žiūro
vui būtų prieinami, supranta
mi, juos paliestų savo idėji
niu gilumu. Skelbkite ir kon
kursus. Tegu jūsų teatro už
danga atsiskleidžia bent kelis
kartus per metus ir parodo vis
naujus veikalus.
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LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS CHORAS 1931 METAIS TORONTE. Pirmoje eilėje - trys mergaitės, kurią vidurinioji
yra Yokubynaitė; antroje eilėje iš kairės: Marija Yokubynienė, Ona Kuniutienė, p. Butkienė, p. Kundrevcovienė, p. Užemeckienė, Elzbieta Frenzelienė, Ona Indrelienė; trečioje eilėje: Adomas Kuniutis, Augustas Frenzelis, 3,4,5- neatpažinti.
Jonas Margelis, Jonas Yokubynas, Viktoras Dagilis, p. Vedeckis, Antanas Butkus. Antros eilės viduryje - choro vadovas
Jonas Martinonis. Ši nuotrauka įdėta ir leidinyje “Lithuanians in Canada”. Ten šis choras pavadintas vardu “Kultūra”

Matematikos profesoriaus eilėraščiai
“Sugrįžki niekad neišėjęs”
ALĖ RŪTA

Pamačiusi knygos antraštę
pagalvojau: tai turbūt poeti
zuojantis mokslininkas aiškin
sis, kaip jis grįžta (konkrečiai
ar tik dvasiškai) į Lietuvą, nors
niekad iš tikro dvasiškai ir
nebuvo išėjęs... Tačiau, ne tai.
Taipgi prisiminiau prozinin
ko Mariaus Katiliškio romaną
“Išėjusiems negrįžti” (1958)
ir poetės Julijos Švabaitės po
ezijos rinktinę “Tu niekur ne
išėjai” (1991). Bet ir šie auto
riai temomis nesusisiekia su
prof. dr. Č. Masaičio nauja
knyga, stambia puslapiais
(apie 466).
Nors nepaminėta, bet reikia
spėti, kad tai profesoriaus ly
rikos rinktinė, nes atpažįstu
čia eilėraščius ir iš jo knygos
“Nuotaikų pėdsakai” (1992,
“Vaga”). Anas rinkinys buvo
mažesnis, daug eilėraščių skir
ta mirusiai žmonai ir anksti
netektai dukrelei. Šioje kny
goje temos pasikartoja. Knyga
gražiai išleista: kietais žals
vais viršeliais, su autoriaus
spalvota nuotrauka pradžioje,
su knygos redaktorės Antanės
Kučinskaitės geru biografiniu
straipsniu knygos gale. Tame
straipsnyje primenama, kad
Česlovas Masaitis gimęs 1912
m. Kaune, baigęs Biržų gimna
ziją, Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavęs matematiką.
Karo metu su žmona pasitrau
kęs į Vokietiją, vėliau į Ame
riką, 1956 m. Kentucky univer
sitete po studijų gavęs dakta
ro laipsnį. Amerikoje pasižy
mėjęs kaip mokslininkas.
Visi jo gabumai jau skleidėsi
dar Lietuvoje. Mėgo kalbas ir
literatūrą. Turėjo žurnalisti
nių gabumų. Spausdino straips
nius “Židiny”, “Naujojoje Ro
muvoje”, “Gamtoje”. Buvo ga
bus organizatorius, visuome
nininkas - ateitininkas, “Kęstu
čio” ir “Vyčio” korporacijų
narys. Vokietijoj - VLIKo vyk
domosios
tarybos
narys,
BALFo atstovas švietimui.
Tapęs mokslininku, buvo ak
tyvus Lietuvių katalikų moks
lo akademijos narys.

Dar Lietuvoje, dirbdamas
Vytauto Didžiojo un-te Kaune
ir vėliau Vilniaus un-te Ast
ronomijos katedros asistentu
(ar profesorium?), susipažino
su lituaniste Elena Balčiūnai
te; su ja karo metais susituo
kė. Turėjo Masaičiai vieninte
lę dukrą Nijolę, kuri, deja,
anksti mirė. Gal šeimos darna,
o gal nepaprasta meilė dukrai
įkvėpė Česlovą Masaitį poezi
jai; nors ir anksčiau rašinė
jo, tik nespausdino. Ir “Nuotai
kų pėdsakai” ir “Sugrįžki nie
kad neišėjęs” knygose mylimai
dukrai jausmas plačiai aidi,
kai kuriais eilėraščiais karto
jasi. Šiai knygai daug meniš
kumo teikia dailininkės Graži
nos Didelytės abiejų viršelių
piešiniai ir puikios vinjetės.
Knyga suskirstyta į 16 sky
rių. Dauguma eilėraščių da
tuoti, bet ne istoriškai sudės
tyti. Skyrių pradžioje kartais
trumpas posmelis, pavyzdžiui,
prieš VI skyrių “Ieškojimas”:
Prašau, į mano nebuvimo
paradoksą
įlašink, Viešpatie, savos bū
ties nors vieną lašą,
nes tuštuma būtim tiktai tavy
išnoksta,
tik tavo meilė nebūtį gyvenimu
išrašo.

Arba prieš VIII skyrių “Kaip
leidžias saulė”:
Tėve mūsą, kurs esi skausmo
jūroj
ir užgęstančio vakaro saulėj
liepsnoji viltim,
praradimo kančioj tu mums
meilę sukūrei,
kad Golgotoj atrastume Prasmę
kartu su tavim.

Knyga dvelkia religine nuo
taika. Ar apie Tėvynę rašoma,
ar apie mylimas dukrelę, žmo
ną, ar apie gamtą, - viskas “sub
specia aeternitatis”... Daug
mokslinių terminų iš fizikos,
matematikos,
astronomijos,
bet visur ir viskas ne tik die
viškoje šviesoje, bet ir su krei
piniais į Dievą, Viešpatį, Pa
saulio Kūrėją...

Skaitant lyg mokaisi iš pla
taus poeto pažinimo ir apsi
skaitymo; vietomis yra ir gra
žių sąskambių, net įdomių ri
mų, tačiau... lyg ir stinga po
etinio išgyvenimo. Daug eilė
raščių apie skausmą, liūdesį gražūs, jautrūs žodžiai, bet
kažkodėl neatliepia į panašų
skaitytojo liūdesį ar panašias
meditacijas netektyje. Žodžiai
lyg praslysta pro sąmonę...
Autorius Č. Masaitis yra la
bai žodingas lyrikas. Gal ir
pajustumei įdomių sinonimų,
metaforų, įvairių poetinių
puošmenų grožį, jei nebūtų
perkrauta, nesikartotų. Štai
barokinio vaizdo pavyzdys tik
vieno eilėraščio “Palaidota
legenda” (367 p.) ištraukoj:
...gieda numirusio sapno
nemirštančią tylą
tuščiąją erdvią nebyliaisiais
akordais,
paklystančiais sapno nakties
begalybėj.

Ir tik retkarčiais randi kny
goj eilėraščio paprastumą,
kaip “Partizano maldoj”:

Dieve, kurs laimini rytmečio
rasą,
Ir saugai paukštelį savajam
delne,
Tavo malonė paguodą man neša,
Kai mirusios viltys apgaubia
mane. (1947,19 psl.)
Profesoriui gal sunku išveng
ti mokslinių terminų verlibrinėj poezijoj. Su saiku būtų ir
gerai, bet kai per dažni, pabos
ta ir įkyri. Č. Masaitis, aišku,
labai lyriškos prigimties ir

didžiai išsilavinęs žmogus-eruditas. Ką jis berašytų, įdomu.
Tačiau būtų buvę gerai auto
riui poezijos tekstuose tauso
ti žodį, sumažinti knygos pus
lapių skaičių, sutrumpinti kai
kuriuos eilėraščius. Ir nuošir
džiai emocijai išreikšti, ir fi
losofinei išminčiai paberti, ir
religinei nuotaikai išsakyti
užtektų ir taupių žodžių lyrikos.
Žinoma, autoriaus privilegi
ja rašyti kaip jis nori. Prie šių
kritinių pastabų noriu ir pasi
džiaugti jo knyga, kurią iki ga
lo perskaičiau susikaupusi,
įsigilinusi.

Norėtųsi knygą pasiūlyti
visiems perskaityti, o ypač ne
va sumodernėjusiam jaunimui
Lietuvoje, kur kai kurių poe
zija tėra neskoningas tuščia
žodžiavimas. Č. Masaičio kny
goje yra bent prasmė, gera lie
tuvių kalba, žvilgsnis į Dievą,
į amžinybę, į kilnius dalykus.
Yra ir gerų, ir daug visiškai
neblogų posmų.
Šios knygos motto pirmame
puslapyje:
Sugrįžki, Viešpatie, vėl
į Tėvynę,
Sugrįžk, išjos dar niekad
neišėjęs,
Leisk jausti Tavo meilę
begalinę,
Kai viltį užpučia mums šiaurės
vėjai.
Česlovas Masaitis, SUGRĮŽKI
NIEKAD NEIŠĖJUS. Eilėraš
čiai. Lietuvių katalikų mokslo
akademija. Redaktorė - Antanė
Kučinskaitė, dailininkė Gražina
Didelytė. Išleido LKM akade
mija (Jakšto 9, 2600 Vilnius,
1994 m. Spaudė “Spindulio”
spaustuvė (Gedimino 10, 3000
Kaunas). Tiražas 2,000 egz.

Atsiųsta paminėti
TECHNIKOS ŽODIS, nr. 3, 1995
m., Pasaulio ir Amerikos lietuvių
inžinierių ir architektų s-gos trimėnesinis žurnalas, 28 psl. ir vir
šeliai. Red. Viktoras Jautokas,
5859 S. Whipple St., Chicago, 11.
60629. Metinė prenumerata $15
(amer.). Spausdina M. Morkųno
spaustuvė Čikagoje.
Į LAISVĘ, nr. 121 (158) 1995 m.
rugsėjis, rezistencinės minties ir
kultūros žurnalas, 72 psl. ir vir
šeliai; leidžia Lietuviškų studi
jų centras Čikagoje tris kartus per
metus; red. Juozas Baužys, 9240
Cliffside Ln., Orland Park, II.
60462-7790, USA. Prenumerata
metams $10 (amer.), spausdina
“Draugo” spaustuvė.

RAIMUNDO LAURINAVIČIAUS skulptūros ir kiti kūriniai parodoje,
kurią surengė KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius
Anapilio parodų salėje 1995.X.29. Kūrinių autorius yra žuvęs automobilio
nelaimėje prieš 25 metus. Nuotraukoje iš kairės: velionies brolis VIKTORAS
LAURINAVIČIUS, pusseserė ELENUTĖ ASTRAUSKAITĖ, pusbrolis
kun. EDIS PUTRIMAS

Dail. Jurgio Juodžio du didelio
formato aliejumi nutapytus sim
bolinių vizijų paveikslus “Pro
patria” (“Už tėvynę”) ir “Mirga
— mergelė karžygė” čikagiškė
“Laisvoji Lietuva” padovanojo
Vytauto Didžiojo karo muziejui
Kaune. Jie priklausė jau miru
siam statybininkui Valerijonui
Šimkui, leidusiam “Laisvąją Lie
tuvą”. Jurgis Juodis buvo kari
ninkas, tarnavęs aviacijoje, mo
kęsis Kauno meno mokykloje ir
dail. J. Vienožinskio studijoje,
baigęs Famous artists mokyklą
JAV Westporte, Conn.
Kuklų M. K. Čiurlionio šimtas
dvidešimtųjų gimimo metinių mi
nėjimą Čikagos lietuviams suren
gė veiklusis fotomenininkas Al
gimantas Kezys savo “Galerijo
je”, Stickney miestelyje prie
Čikagos. Minėjimas susilaukė
apie 70 dalyvių. Jie turėjo pro
gą išgirsti Valerijos ČiurlionytėsKaružienės garsajuostėn įrašytus
atsiminimus apie savo brolį M. K.
Čiurlionį. Įrašas yra padarytas
1971 m. gruodžio mėnesį Čikago
je, kai ji buvo atvykusi aplanky
ti savo sūnaus Jono Karužos ir lap
kričio 13 d. dalyvavo dail. V. Ka
siulio parodos atidaryme Jaunimo
centro M. K. Čiurlionio galeri
joje. J. Karuža, minėjime papil
dęs motinos atsiminimų įrašus,
kalbėjo apie plačią Čiurlioniu gi
minę. M. K. Čiurlionio gimimo
sukakčiai skirtą žodį tarė ir “Ga
lerijos” šeimininkas A. Kezys.
Meninę programą atliko vilnietis
baritonas Danielius Sadauskas,
padainavęs vysk. A. Baranausko
“Anykščių šilelį”.
Fotomenininkas Antanas Sut
kus, svečias iš Lietuvos savo ant
rąją parodą “Basų kojų nostalgi
ja” Čikagos ir apylinkių lietu
viams spalio pabaigoj ir lapkri
čio pradžioj surengė Jaunimo
centre, M. K. Čiurlionio gale
rijoje. Šiai parodai buvo panau
dotas taip pavadintas A. Sutkaus
nuotraukų ciklas, apimantis pa
prastus Lietuvos žmones pastara
jame trisdešimtmetyje. Į nuotrau
kas tada įtraukti vaikai dabar
jau yra išaugę, jaunimo atstovai
spėję pasenti, o vyresniosios kar
tos nariai — net ir numirti. Šia
paroda susidomėjo Čikagos meno
institutas, įsigijęs penkias A.
Sutkaus nuotraukas. Atstovauti
jam ir jo meninėms nuotraukoms
pasisiūlė inkorporuota Schneiderio galerija. Vilniečio A. Sut
kaus nuotraukas planuojama pa
rodyti Bostone, Niujorke ir ki
tuose JAV miestuose. Inkorpo
ruotoji Schneiderio galerija pri
ėmė ir kelias dešimtis A. Sutkaus
nuotraukų iš Lietuvos žmonių gy
venimo. Iš Čikagos jis išvyko Niujorkan įsijungti Lietuvos ir išei
vijos menininkų parodon Kultū
ros židinyje.
Dail. Mykolo Paškevičiaus še
šiasdešimt penkių kūrinių repro
dukcijų albumą, sudarytą ir re
daguotą Algimanto Kezio, kai
nuojantį 35 JAV dolerius, lietu
vių ir anglų kalbomis išleido “Ga
lerija”. Jos adresas — 4317 South
Wisconsin Ave., Stickney, IL
60402, U.S.A. Lietuvis dail. M.
Paškevičius, gyvenantis ir kurian
tis Kalifornijoje, yra beveik neži
nomas tautiečiams išeivijoje ir da
bar jau prisikėlusioje Lietuvoje.
Mat jis yra gimęs 1907 m. Rygoje,
dailę studijavęs Sovietų Sąjungo
je, gyvenęs Vitebske ir Minske.
Iš jo II D. karo vokiečių okupaci
jos metais pasitraukė ir jų taipgi
okupuoton Lietuvon. Trumpa tai
buvo viešnagė tėvų žemėje, nes
vėl teko bėgti nuo sovietų su lie
tuviais Vokietijon į pokarines DP
stovyklas ir emigruoti į JAV. Tad
nenuostabu, kad dail. M. Paškevi
čiaus nėra Bostone išleistuose iš
eivijos LE tomuose ir Vilniuje pa
sirodžiusiuose sovietiniuose to
muose lietuvių kalba. “Galerijos”
išleisto reprodukcijų albumo apvalke rašoma: “Mykolas Paškevi
čius daugiausia dirba akriliniais
dažais. Tapo portretus ir gamtos
motyvus. Jo stilius ekspresionis
tinis. Spalvos ir linijos judesio
pabrėžimas suteikia stiprumo ir
individualumo jo darbams. Spon
taniškas ir dailus teptuko potė
pis, taupumas ryškioms spalvoms,
saikingas abstraktumas — šio poe
tiško menininko saviraiškos bū
dingieji ženklai”. Daugiau infor
macijų apie albumą “Mykolas
Paškevičius” pateikia Algiman
tas Kezys “Pratarme”, Danas
Lapkus mintimis “Sielos ir for
mos menininkas”, Donald J. An
derson išvadomis “Iš nepermato
mos tamsos jis iškelia puikius švie
sos blyksnius”. Įdomūs ir paties
Mykolo Paškevičiaus atskleidžia
mi gyvenimo bruožai “Dailininkas
apie save”.

Valdo Adamkaus, JAV gamto
saugos pareigūno, premijas Lie
tuvoje šiemet laimėjo: pirmąją
— Vilniaus universiteto prof. dr.
Paulius Kavaliauskas už saugomų
plotų sistemos sudarymo ir įgy
vendinimo projektus, antrąją —
architekto dr. Vlado Stausko va
dovaujama grupė už paruoštus
Kuršių nerijos valstybinio par
ko planus, trečiąją — dr. Algir
das Valavičius už “Girios aido”
muziejų Druskininkuose bei kitus
aplinkosaugos darbus.
Klaipėdos universiteto Vaka
rų Lietuvos ir Prūsijos istorijos
centras Palangoje, “Vyturio” po
ilsio namuose, rugsėjo 25-29 d.d.
surengė konferenciją “Vokiečių
ordinas Baltijos šalių istorijos
vadovėliuose”. Torunės, Bonnos,
Stockholmo, Talino, Klaipėdos,
Rygos, Vilniaus ir Maskvos isto
rikai skaitė pranešimus šiomis
temomis: “Viduramžių riteriškų
jų ordinų reikšmė Europos isto
rijai”, “Vokiečių ordino reikš
mė Lietuvos Didžiajai Kunigaikš
tystei”, “Vokiečių ordinas Lie
tuvos mokykliniuose vadovėliuo
se”, “Livonijos ordino reikšmė
Estijos ir Latvijos istorijai”,
“Vokiečių ordinas lenkų-vokiečių mokyklinių vadovėlių komi
sijos diskusijose” ir kt.
Tradicinis “Druskininką poe
zijos ruduo” įvyko spalio 20-21
d.d. Renginys buvo pradėtas Kul
tūros centre konferencija “Metų
knygos ir literatūrinis procesas”.
Penktadienį taipgi įvyko ir daly
vių nenustebinę jaunųjų atlikti
poezijos skaitymai. Penktadienį
pradėtos konferencijos apie kny
gų leidybą diskusijos baigėsi tik
šeštadienio vidudienį. Pasak “Lie
tuvos aido” atstovės Ievos Dunajevaitės, poezijos leidyklų atsto
vai nutarė, kad reikėtų uoliau
platinti poezijos knygas skaity
tojams. Dabar viskas pasibaigia
tokios knygos išleidimu. Ji palie
kama spaustuvėse be skaitytojų.
“Įžangos” almanacho autoriai
paskutiniais jo egzemplioriais
apkrovė M. K. Čiurlionio pa
minklą, padėjo jų ir ant medžių
šakų, kviesdami praeivius pasi
imti. Taip buvo bandyta sudomin
ti skaitytojus. Jotvingių premi
ja buvo įteikta Sigitui Pamiškiui.
Eilėraščių konkursą M. K. Čiur
lionio tema laimėjo K. Platelis
ir V. Bložė.
Kaune baigiamos atnaujinti
sovietmetyje skulptūros ir vitražo
muziejumi paverstos Šv. Mykolo
Arkangelo (Įgulos) šventovės sie
nos. Jos vidų papuošė dvi da
bar jau Švedijoje gyvenančio
skulptoriaus Petro Deltuvos su
kurtos baltos skulptūros: popie
žiaus Jono-Pauliaus II biustas
jo apsilankymui Lietuvoje pri
minti ir Kauno Baltoji Madona.
Seniau buvo laikomasi tradicijos
Švč. Mergelės Marijos statulą
pastatyti toliau nuo besimeldžian
čių šventovės lankytojų. Dabar ji
pastatyta arčiau. Šios šventovės
rektorius yra poetas kun. Ričar
das Mikutavičius. Kauno Baltoji
Madona buvo pašventinta lapkri
čio pradžioje, nors ji pagaminta
tik iš gipso. Jai viena tremtinių
šeima, gyvenanti prie Uralo, yra
pažadėjusi atsiųsti balto marmu
ro. Jau š. m. rugpjūčio 16 d. “Lie
tuvos aide” korespondentas Leo
nas Peleckis-Kaktavičius rašė,
kad Šv. Mykolo Arkangelo šven
tovės papuošiman yra įsijungęs
ir skulptorius Arūnas Sakalaus
kas, 1994 m. valstybinės premi
jos laureatas, pasižymėjęs vys
kupui ir poetui Antanui Bara
nauskui sukurtu paminklu Anykš
čiuose.
Žurnalistas L. Peleckis-Kak
tavičius, remdamasis turėtu po
kalbiu su atostogavusiu skulpto
riumi A. Sakalausku, “Lietuvos
aido” skaitytojams tada pasako
jo: “Dabar visą savo dėmesį
skulptorius yra sutelkęs į du už
sakymus. Pirmasis — šešios skulp
tūros Mykolo Arkangelo bažny
čiai Kaune — pradėtas įgyvendin
ti, trečdalis darbo jau padaryta.
Gedulo ir vilties dieną bažnyčio
je atsirado vyskupo Mečislovo
Reinio skulptūra iš poliruoto gra
nito. Kitose nišose dar stovės Pra
no Dovydaičio, Stasio Šalkauskio,
Antano Maceinos, Šatrijos Raga
nos ir kunigo Stasio Ylos biustai.
Su kunigu R. Mikutavičiumi tebe
diskutuojama, kas stovės centri
nėje šventovės dalyje. Greičiau
siai palaimintojo Matulaičio ir
šv. Kazimiero skulptūros . . .”
Antrasis dar didesnis užsakymas
skulptoriaus Arūno Sakalausko
laukia Varniuose — “Žemaičių
žemės altoriumi” pavadintas pa
minklas didiesiems švietėjams
vysk. Merkeliui Giedraičiui ir
kan. Mikalojui Daukšai.
V. Kst.

6 psi. • TėviSkės žiburiai
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) R I S I K E II M ()
Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8

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 ................

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

8.00%
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 mortgičius Iki 75%
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 59 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

■“

BVL elSE
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS HEI HKiEKATION
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

FAX 416 239-6228

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
FAX 234-5187

namų 766-5857

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

^SPORTAS

TEODORAS STANULIS
Toronto, Ontario M6P 1A9

RE/MAX

West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel 416 231-4937,

(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų) ne§joj tel.

416 802-1029, FAX 416 769-1524.

KIPLING-RATHBURN rajone 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

MOKA:
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.).

IMA:
už asmenines

paskolas nuo............ 8.25%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................
4 metų..................
5 metų ..................
(fixed rate)

7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.25%

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

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

SKAITYTOJAI PASISAKO

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

1678 Bloor Street West

PARAMA

Veiklos žinios

dalyvių. Nutaręs kaip nors padė
ti sporto draugijai “Marlietas”,
Europos krepšinio pirmenybių
priklausančiai tarptautinei Vil
atrankos varžybose Lietuva nuga niaus maratono “Europos cent
lėjo Švediją, bet ta pačia pasek
ras - Vilnius” organizacijai. Rei
me pralaimėjo Belgijai. Šešių
kia medžiaginės paramos. Tuo rei
komandų grupėje pirmauja Pran
cūzija ir Belgija. Lietuva atsidū kalu jis jau išsiuntęs daug pra
nešimų bei prašymų spaudai, spor
rė trečioje vietoje. Lietuvai dar
liko žaisti su Šveicarija, o ant to organizacijoms, sporto drabu
žių bei įrankių gamybos firmoms.
ras ratas prasidės 1996 m.
Laiške taipgi pastebi, kad Lietu
Europos
futbolo
atrankos
voje esanti didelė biurokratija
varžybose Lietuva pralaimėjo Ita ir dar gana ryškus sovietinio mąs
lijai 4:0 (0:0). Lietuva pirmeny tymo būdas. Tai esą trukdo ką nors
bes užbaigė 3-je vietoje ir baig greičiau atlikti. Tačiau jis gavęs
minėse varžybose nedalyvaus. Lie raštiškus “Marlieto” gen. direkto
tuvos jauniai su Italijos jauniais riaus Emilio Misiulio įgaliojimus
sužaidė lygiomis 0:0.
atstovauti draugijai Kanadoje bei
Žydrūnui Ilgauskui ypatingą JAV-bėse ir rūpintis lėšų telkimu,
dėmesį rodo Minesotos “Timber reklama, tarpininkavimu bei kitais
wolves”. Krepšininkas yra įvestas su šiuo atstovavimu surištais rei
į kompiuterį, kuris tyrinėja jo kalais. Atstovo adresas: Vladas
gabumus, klaidas ir nustato pasi (Vai) Kukoraitis, P. Eng., 125 Ta VLADAS KUKORAITIS, maratono
ruošimų gaires. Kai kas mano, kad marac Trail, Aurora, Ont. L4G 5T1, bėgikas iš Kanados, dalyvavęs pra
eitą vasarą šeštąjame tarptautiniame
Ž. Ilgauskas bus antrasis Sabonis. Canada, tel. 905 727-4869.
maratone “Europos centras - Vil
Tuo tarpu jis yra Lietuvoje, ir jau
Iš su laišku prisiųstos informa nius”, priima taurę iš “Marlieto”
nuimtas gipsas.
cijos sužinome, kad šeštą kartą generalinio direktoriaus Emilio
Maratono bėgimuose Europoje surengtame maratone “Europos Misiulio
dalyvauja apie 10 lietuvių. Vilnie centras-Vilnius” rugsėjo 9 d. rung
tė Stef. Statkuvienė Reimso mara tyniavusių tarpe bėgęs ir Petras
Skautų veikla
tone pasiekė naują Lietuvos re Vainius, 52 m. amžiaus, iš JAV, jau
kordą 2.28:43. Dainius Virbickas niausia taikos bėgike vadinama
• A. a. Algio Jagėlos, skautų
ten pat buvo trečias 2.15:28. Liuk dvylikametė Sylvia de Wageler iš
rėmėjo, jau neturime, tačiau
semburge V. Birbilaitė buvo antra Belgijos, trijų vaikų motina mo
“Rambyno” tuntas jį prisimena ir
2.43:25. Panevėžietis P. Federenka kytoja iš Žiežmarių Aušra Kava
lieka dėkingas už paaukotą pa
atbėgo antras 2.16:00. A.S.
liauskienė, laimėjusi antrą vie lapinę.
tą moterų grupėje, nugalėtojas
• Knygai “Lietuviškoji skautija”
Grįžo pas savuosius
Rimantas Jakelaitis - ištvermin aukojo $250 - j.b. v.vl. dr. E. BirMaratono bėgikas inž. Vladas giausias vilnietis ir daugelis ki giolas, $25 - v.sk. A. Sergautienė.
Kukoraitis (žiūr. “TŽ” 47 nr.), ligi tų. Įdomu tai, kad šia sporto šaka Jiems nuoširdi padėka.
šiolei mažiau žinomas lietuvių susidomėjusių yra daug vyresnio
• Lapkričio 23 d. į amžinuo
tarpe, parašė “Tėviškės žiburiams” amžiaus vyrų bei moterų, įvairių
laišką, kuriame rašo, kad šią va profesijų žmonių. VI. Kukoraičio sius namus palydėtas a.a. Stasys
sarą atostogaudamas Lietuvoje atvejis vertintinas ne vien tik Dabkus, didelis skaučių-tų rėmė
dalyvavęs šeštajame Vilniaus ma sportine prasme - po daugelio jas ir nepamainomas fotografas.
ratone; labai nustebęs, kad įvykis metų maratonu jis grįžo pas sa Jis lankydavosi tuntų sueigose,
stovyklose, savo foto aparatu įam
susilaukęs per mažai žiūrovų ir vuosius. S.
žindavo ne tik skautišką, bet ir
kitų organizacijų veiklą bei įvai
rius renginius. Pastaraisiais me
tais pablogėjus sveikatai, beveik
nebegalėdamas vaikščioti, savo
namuose pasitenkino spauda, ku
nauji. Šią šventę mūsų šeima pri
DĖKINGI “LIETUVIŲ NAMAI”
rią mylėjo ir rėmė. Eidamas 79-sius
siminė ilgai.
BRANGŪS TĖVYNAINIAI,
metus, spaudžiamas netikėtų rū
nuoširdus ačiū už rūpestį trem
pesčių, lapkričio 21 d. baigė šios
Mes su vyru turime po 33 metus
tinių vaikaičių mokykla “Lietu Gyvename kaime kartu su vyro žemės kelionę. Laidotuvių na
vių namai” Vilniuje. Gavome ke tėvais. Auginame keturis vaikus. muose po maldų atsisveikinimo žo
turis siuntinius ir finansinę pa Verčiamės gyvulininkyste, o tiks dį tarė v.s. D. Keršienė, o rytojaus
ramą. Už viską nepaprastai dė liau - dirbame savo žemės skly dieną po gedulinių Mišių iš Prisi
kingi pedagogai ir mokiniai.
pelyje ir auginame šeimą. Kaip ir kėlimo šventovės palydėtas į Šv.
Praėjo mokyklos penkerių metų daugelis lietuvių, esame bedar Jono lietuvių kapines. Prie kapo
darbo sukaktis, pradėjome šeš biai, bet, kol turėsime sveikatos atsisveikinimo žodį tarė p. Ruktuosius metus. Šiuo laiku mo įdirbti žemę, tol gyvensime. Kol šienė ir dr. R. Mažeikaitė, primin
kykloje mokosi 160 mokinių. Ruo gauni pajamas iš žemės ūkio, pra dama, kad jo fotografijos, dova
šiamės išleisti 23-jų abiturien eina pusė metų ar net daugiau, notos muziejui, visuomet bus vetų laidą. Su nerimu laukiame, tai pinigų atliekamų daug nebūna. lionies
atminimas.
Sugiedota
kokia bus žiema, kad tik nespaus Todėl, gavę tokį šiuntinį, mes la “Marija, Marija”. Ilsėkis ramy
tų dideli šalčiai, kad nebūtų pro bai apsidžiaugėme, nes tai dide bėje, mielas rėmėjau, toli nuo
blemų dėl šildymo. Tiek to, mes
lė paspirtis šeimoje. Ir štai nese tėvynės. M.
pasiryžę viskam — kaip bebūtų,
niai sulaukėme kito siuntinio,
mokykla turi gyventi.
rŠOLDi
tik dar didesnio. Aš nežinau nei
DAIVA
Maloniai buvome nustebinti,
kaip padėkoti Viktorijai JagučansCOLDHJeUDALINDA,
kai gerb. kunigas Julius Sas kienei už tokią didelę materiali
□ANKeRD
BBA, Broker
nauskas per mūsų mokyklos penk nę pagalbą mūsų šeimai. Žinau,
RUĮMNTM. MAL UTAXI
mečio minėjimą pasakė labai
Tel. 416 231-5000
kad ji yra nuolatinė “TŽ” skaity
prasmingą kalbą ir įteikė p. M.
toja, todėl išdrįsau parašyti šį
FAX 416 233-2713
iPakulienės dovaną. Vėliau, kas
laišką.
rytą girdėdavom jį kalbant per
Amerikos didžiausia namų
Lilė Gailiuvienė,
Lietuvos radiją tikintiesiems.
pardavimo įstaiga Kanadoje!
Teneniai, Šilalės rajonas
“Lietuvių namų” pedagogai ir
Islington-Kingsway
mokiniai taria nuoširdžiausią
KREIVI SAMPROTAVIMAI
ačiū Kanados lietuviams už taip
Realty Inc.
Skaičiau 1995 m. spalio 17 d.
jaudinantį rūpestį mūsų mokyk
“TŽ” laidoje Viliaus Bražėno
Prezidentė, turinti 16 metų
la.
straipsnį apie George Soros.
patyrimą, jums sąžiningai
Būkite laimingi, mielieji! Ge
Ne tik man, bet ir daug kam V.
ros Jums sveikatos!
patarnaus.
Bražėno pažiūros į G. Soros asme
A. Rudys, mokyklos direktorius
nybę, tikslus ir veiklą sukėlė abe
Nemokamas
namo įvertinimas.
“Lietuvių namai”, Dzūkų 43, Vil
jonių. V. Bražėno samprotavimai,
nius, 2030, Lithuania
atrodo, yra paremti ekstremistine
2908 Bloor Street West,
dešiniąja ideologija, kuri netu
Etobicoke,
Ont. M8X 1B6
DVIEJŲ ŠEIMŲ RYŠIAI
rėtų būti priimtina “TŽ”.
Esu iš Lietuvos, Šilalės rajono.
Tame pačiame “TŽ” numeryje
Apie Jūsų laikraštį “TŽ” sužino
Turner & Porter
radau ir Antano Suraučiaus iš
jau iš vienos lietuvių šeimos, gy
Lenkijos samprotavimus, siūlan
laidotuvių
namai
venančios Kanadoje, su kuria
čius Salomėjos Nėries, Vlado
436
Roncesvalles
Ave,
jau antri metai susirašinėjame.
Mozūriūno ir Teofiliaus Tilvyčio
Jie net atsiuntė kelis savaitraš
Toronto 3, Ont.
bei kitų panašių reabilitaciją.
čio numerius. Su įdomumu visa
Tokią pažiūrą praktikuoja ir da
Tel. 416 533-7954
šeima skaitėme; domino lietuvių
bartinės Lietuvos valdžia, tik
gyvenimas Kanadoje. Apie Kana
daug platesne apimtimi. Reabi
dą daug sužinojome iš draugų
litacija yra taikoma visiems nukurie gyvena Collingwood’e. Tai
sikaltusiems, vienaip ar kitaip
Viktorijos ir Vyto Jagučanskų
mūsų tautai ir kraštui Sovietijos
šeima. Jie abu pensininkai, išau
laikais. Tokią linkmę pasirinkę,
ginę tris dukteris, dabar jau turi
nerasime nė vieno kalto parsi
6 vaikaičius. Tai vargo mačiusi
davėlio komunizmui.
šeima.
Faktas lieka, kad Saliute ir kiti
Mūsų šeima nelaukė siuntinių
yra tarnavę raudėnajam slibinui.
ir džiaugėsi kiekvienu laišku,
A. Suraučiaus parinktieji įrody
kartais parašytu ant gražaus spal
mai nepateisina jvisų jų padary
voto atviruko. Dažnai vaikus pra
tos skriaudos Lietuvai. Jei A.
džiugindavo lipdukais, įvairiais
Suraučiui tai nežinoma, tegu pa
paveiksliukais. Ir štai vieną dieną
siskaito apie jo kandidatų “atlei
į namus atkeliavo didelė karto
dimui” veiklą sovietmečio poli
ninė dėžė - siuntinys. Ir ko ten
tinėje, švietimo ir propagandi
nebuvo! Visokių drabužėlių, batų,
nėje srityje.
žaislų, saldumynų, prieskonių.
Alg. Eimantas,
Kai kurie drabužiai ir batai net
Ottawa, Ont.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS

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 M6P1A6

Telefonas 416 532-1149
Į^s^toGmA’ j Knygų rišykla

WIljf “SAMOGITIA”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus.

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

S
p vTEHnnUTEk
A
U Atliekame visus paruošimo
S ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

U
v
Ė

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

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien
ANTANAS
GENYS

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

r

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1 -905-436-9903
FAX 1 -905-728-5745

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

UNITY TRAVEL Bloor gatvės įstaiga perkeliama į Richmond
Hill. Visas užvestas bylas, kaip ir anksčiau, prižiūrėsiu aš pats,
Algis Medelis. Iki tolimesnio nurodymo naujus užsakymus pri
imsiu telefonu 905 882-5475 arba 1-800 718-6489. Skambindami
REIKALAUKITE manąs - tokiu būdu užsitikrinsite mano asme
nišką, stropią priežiūrą. Jeigu tuo metu įstaigoje nebūčiau palikit savo pavardę ir telefono numerį, ir aš Jums tuoj pat atskambinsiu. Keliones užsakom į visus kraštus: Lietuvą, Europą,
Šiaurės ir Pietų Ameriką, Karibų salas, Meksiką, Australiją ir
t.t. irt.t. MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAUSIOS, PATARNAVIMAS
TIKSLIAUSIAS. Reikalui esant, atvažiuosim pas Jus į namus.
ŠIS PERSITVARKYMAS YRA TIK LAIKINAS. NETRUKUS

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!

VĖL TURĖSIM įSTAIGĄ PATOGIOJE VIETOJE, KUR GALĖ
SIT VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS ASMENIŠKAI PASITARTI
AR PASIMATYT.

Laukiam jūsų!

Algis Medelis

UNITY TRAVEL,
Richmond Hill, Ontario

Tel. 905 882-5475 arba
1-800-718-6489

ALGIS
MEDELIS

Jaunimo veikla

Dalis Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovų suvažiavime, įvykusiame
1995 m. spalio 28 d. Hamiltone

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)
lijonų skolos išieškota tik
menės informavimo valdybos 4.2%. Indėlininkai kaltais pri
pirmininkas S. Vipartas. Pvz. pažino “Ateities” vadovybę ir
daugiau kaip 50 žurnalų ir tiek revizijos komisiją už neatlik
pat laikraščių neišleido nė tą vidinę kontrolę. Taip pat
vieno numerio per paskutinius kaltinamas Lietuvos bankas,
3 mėnesius. Jo nuomone, rei kad išdavęs leidimą jo įstei
kia taisyti įstatymą, kad bū gimui ir nepakankamai atlikęs
tų pritaikomi skirtingi reika pradinę, o vėliau ir krizės
lavimai skirtingoms priemo kontrolę. Indėlininkai pa
nėms; neįmanoma pvz. laikraš skelbtame pareiškime reika
čiams ir leidykloms taikyti lauja, kad seimas priimtų įsta
tas pačias taisykles dėl spaus tymą “Dėl nuostolių indėlinin
dinimo dažnio.
kams atlyginimo ne iš biudže
Protestavo banko indėlininkai
to lėšų, už prarastus indėlius,
Panevėžio “Ateities” banko laikytus LB licenzijuotose
indėlininkai rugsėjo pabai kredito įstaigose” bei patai
goje paskelbė griežtą rezoliu są dėl skubaus bankrotuojanciją dėl 5.6 milijono litų, ku čių kredito įstaigų civilinių
rių negrąžino prieš metus bylų išnagrinėjimo visuose
bankrotą paskelbęs komerci teismuose. Reikalaujama, kad
nis bankas. Nuo bendros 8 mi- indėliai būtų grąžinami ne
vėliau kaip iki 1996 m. kovo 31 d.
Visuotiniame
susirinkime
Dr. Gina J. Ginčauskaitė
indėlininkai kaltino Lietu
optometristė
vos seimą, jog bankrotavus
daugiau kaip 10 bankų ir ne
1551 Bloor Street West,
mažai kitų kredito įstaigų ne
Toronto, Ont. M6P 1A5
buvo nei svarstytos, nei tiria
(prie Lietuvių namų)
mos bankroto priežastys, ne
Priima pacientus pagal
pasinaudota konstitucine tei
susitarimą
se nustatyti baudžiamąją at
Tel. 416 532-7115
sakomybę. Indėlininkai ragi
Susitarus priima pacientus
nami
vienytis ir aktyviai gin
ir vakarais
ti savo teises. RSJ

Kanados lietuvių jaunimo
s-gos (KLJS) metinis suvažia
vimas įvyko spalio 28 d. Ha
miltono Jaunimo centre. Daly
vavo daugiau kaip 50 jaunimo.
Išklausyti valdybos pirminin
ko ir komisijų pranešimai. Pa
grindinė kalbėtoja psichologė
Marytė Balaišytė dalyviams
išdalino anketas, siekiančias
lengviau nustatyti darbo pa
sirinkimo kryptis.
Nutarta iki 1996 m. sausio
mėn. palikti senąją valdybą,
nes ji rengia Lietuvių jauni
mo dienas. Valdybą sudaro:
pirm. M. Stanevičius, kiti pa
reigūnai — L. Liaukutė, D. Batūraitė, D. Baršauskaitė, R.
Sakutė, A. Paulionytė, A. Paškus, A. Karkaitė, I. Viskontaitė ir Lietuvių jaunimo dienų
rengimo pirm. O. Stanevičiū
tė. Numatoma sudaryti infor
macijos komisiją, kuri rūpin
tųsi jaunimo profesijų ir įsi
darbinimo reikalais.

Mūsų pašto dėžutė yra To
ronto Lietuvių namuose. Ad
resas — 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6. Galite su
manim susirišti elektroniniu
paštu, adresas <u9205354@
muss.cis.mcmaster.ca>
Matas Stanevičius,
KLJS pirmininkas

Aukos Vasario 16 gimnazijai
Vokietijoje nuo rugsėjo 1994 m.
iki rugsėjo 1995 m.: $12,689 - dr.
dr. M. ir J. Uleckai; $10,000 - B.
Jackus; $4,049- Hamiltono būrelis
nr.l3irnr. 14 (per S. Dalių); $2,340Montrealio būrelis nr. 59 (per J.
Jonelį); $1,500 - Lietuvių kredito
kooperatyvas “Parama”; $1,200-J.
Varkavičius; $1,000 - Prisikėlimo
parapijos kredito kooperatyvas;
$300 - Išganytojo parapijos evan
gelikų moterų draugija; $100 - P.
Basevičius, P. Kaziukonis, Tėvai
pranciškonai (per kun. Augustiną,
OFM), G. D. Sakai, G. M. Šernai,
V. Skarzinskas, P. V. Sturm; $60 K. J. Batūros; $50 - J. Bakis, Z.
Didžbalis, S. Kuzmickas, V. Staš
Suvažiavimas baigtas kau kevičius, A. Zalagėnas; $40 - P.
kių vakaru, į kurį atsilankė Sturma; $30 - V. O. Narušiai, J.
daugiau kaip 300 jaunimo iš H. Ross, F. Timukas; $20 - M. J.
Hamiltono, Rodney, Missis- Astrauskas, H. Balčiūnienė, L. Bal
saugos, Toronto, Niujorko, sys, K. Batūra, V. Bireta, A. D.
Brazys, E. Bumeisteris, V. G. But
Čikagos ir Detroito.

kus, P. Čiurlys, J. E. Čuplinskai,
S. Dargis, I. Delkus, V. Gudaitis,
A. Lemezys, V. Marcinkevičius,
S. V. Matulaitis, F. Mockus, V.
Montvilas, J. Pacevičienė, A. B.
Samson, A. Saplys, kun. J. Staške
vičius, E. Steponas, E. Valeška,
R. Žiogarys; $16 - G. Balčiūnie
nė; $11 -1. Pūkienė; $10 - G. Jocas,
J. Karasiejus, A. Langas, A. Luko
šienė, M. Pamataitienė, M. Petro
nis, D. Pettai, A. Saulis, A. Valienė, S. Varanka, K. Žebrauskas; $5L. Stasiūnas, V. Otienė.
Didelis ačiū visiems aukotojams.
Taip pat dėkojame “Paramos”
kredito kooperatyvui už auką vie
no mokinio kelionei į Vasario 16
gimnaziją.
D. Šakienė, A. Karkienė
KLB švietimo komisijos narės
Vasario 16 gimnazijai remti

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

NORKUS

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR,
LUFTHANSOS, KLM, ČEKŲ, LOT bei kitų bendrovių lėktuvais
* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus:
į Las Vegas - gruodžio 10, sekmadienį, 4 naktims “Baily” viešbutyje
su kazino - kaina $346
į Puerto Platą (Dominikos respublikoje) - 7 arba 14-ai parų su maistu
ir nakvyne viešbučiuose
,_____
'
Kaina 7 paroms
14 parų
“ESPLANADA”
$638
$978
“CAYACOA"
$678
$978
“GRAN BAHIA”
$718
$1058
Išskrenda pirmadieniais, gruodžio 4,11 ir 18 d.d.

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis
Tel. (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)

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

Gintarė Sungailienė, p.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.: 416 530-1070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS,

d.d.s.

d.d.s.

d.d.s. M.S. Dip. Orth.

-

Telefonas
41 g 763-5677

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.'

AMBER

2230 Lakeshore Boulevard West

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

Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza)

Tel. 416 751-0082

Tel: (416) 255-8603

Fax: (416) 255-8220

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

GLOBES

LTD.

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

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

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS B

Svoris 30 kg. Kaina $185

Svoris 16 kg. Kaina $125

1. Vaisiai-bananai.
citrinos, mandarinai ........................... ...... 2 kg
2. Konservuoti ananasai ....................... (2) 508 g
3. Razinos .............................................. .... 500 g
4. Migdolai .............................................. .... 500 g
5. Šokoladiniai saldainiai ....................... ...... 1 kg
6. Šveicariškas šokoladas .................... (5) 100 g
7. Šokoladinis gėrimas ......................... (2) 100 g
8. Kava .................................................. (2) 300 g
9. Tirpi kava ......... .................................. .... 200 g
10. Kavos dalintojas ................................ .... 500 g
11. Cukrus ................................................ ...... 5 kg
12. Miltai ................................................... ----- 6 kg
13. Ryžiai.................................................. .... 800 g
14. Sviestas.............................................. ...... 1 kg
15. Sūris ................................................... ....... 1 kg
16. Augalinis aliejus................................. ........ 1 I.
17. Aguoninis tortas................................. ...... 1 kg
18. Rūkyta nugarinė ................................ ...... 2 kg
19. Rūkyta dešra ..................................... ...... 1 kg
20. Šprotai ............................................... (4) 250 g
21. Šampanas .......................................... .... 2 but.

1. Vaisiai-bananai,
citrinos, mandarinai..........................
....... 2 kg
2. Konservuoti ananasai ....................... ..... 508 g
3. Razinos ............................................. ..... 250 g
4. Migdolai............................................. ..... 200 g
5. Šokoladiniai saldainiai ...................... ..... 500 g
6. Šveicariškas šokoladas .................... (2) 100 g
7. Šokoladinis gėrimas ......................... (2) 100 g
8. Kava .................................................. ..... 300 g
9. Tirpi kava........................................... ..... 200 g
10. Kavos dalintojas ............................... ..... 500 g
11. Cukrus ............................................... ....... 2 kg
12. Miltai .................................................. ....... 2 kg
13. Ryžiai................................................. ..... 800 g
14. Sviestas............................................. ....... 1 kg
15. Sūris .................................................. ..... 500 g
16. Augalinis aliejus................................ ...... 0.5 I.
....... 1 kg
17. Aguoninis tortas .
18. Rūkyta nugarinė ............................... ....... 1 kg
19. Rūkyta dešra .................................... ..... 500 g
20. šprotai ............................................... (2) 250 g
21. šampanas ........................................ ..... 1 but.

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

Galimi priedai prie siuntinių. Pristatymas -$15.

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

1 kg

arba

-$1.50

Siuntiniai lėktuvu:
- $5.50 plius $15 pristatymas

plius $15 pristatymas

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 Europosšaliu produktu maisto siuntinius.

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 siuntimus 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

Toronto 416 535-5000

DRESHER

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.
Siuntiniai nemuituojami.

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

Dantų gydytoja

(prie Victoria Park Avenue)

1 kg

“Seawind crown” laivu išplaukia sekmadienį, gruodžio 10 dieną,
7 dienoms kaina $896

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

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,

ŠVENTINIS SIUNTINYS A

Nuo šiol greitai, patogiai ir geriausiomis kainomis galite nuskristi į
VILNIŲ per Paryžių arba Londoną AIR CANADA ir LAL oro linijomis.
Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio. Skridimai ne
tik iš Toronto, bet ir iš Montrealio, Vankuverio, Edmontono, Kalgario.
***************

Priima pacientus pagal susitarimą

(Prie Jane St.)

Šv. Kalėdų proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje

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

Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy”)

2373 Bloor Street West

Nemokamas namų įvertinimas

Vienintelis Kanadoje
lietuviškas kelionių biuras
kviečia keliauti kartu!

NAUJOVĖS!

b.sc., r.m.t
20 High Park Blvd., Toronte.

(Orthodontist)

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

Toronto, Ont. M6P 1A9

psl. 7

Ramona Girdauskaitė,

Dr. R. KARKA,

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
West Realty Inc.
1678 Bloor St. West

«

Registruota masažo terapeute

Dr. S. DUBICKAS,

Juozas (Joseph)

Virt)

Tėviškės žiburiai « 1995. XI. 28 - Nr. 48 (2387)

JAV ir Kanados dolerių perdavimas
4% plius $20 pristatymas iki $4,999
3% nuo $5,000

DRAUDA
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

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

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

Tel. 416-233-3334, 416-231-2661
FAX 41 6-233-0285

Siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:
Siuntinys nr.1
Siuntinys nr.2
Siuntinys nr.3
Siuntinys nr.4
Siuntinys nr.5

10 kg miltų, 10 kg cukraus. 10 kg ryžių 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
4.5 kg vištienos buljonas
6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)
11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.6 20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 Įvairus kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 Įvairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

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

$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)
$64 (JAV $48)
$48 (JAV $36)

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 *

$95 (JAV $72)

DRAUDA - INSURANCE

$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3

FAX 416 535-5001

41 6 762-4232

FAX 41 6 762-5588

8 psi. • Tėviškės žiburiai
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Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

TO RO N T O
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Lietuvos kariuomenės šven
tės proga lapkričio 26, sekmadie
nio, 11 v.r. Mišiose dalyvavo To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa,
konsulas H. Lapas ir karininkai
iš Lietuvos — pulk. Jonas Gečas ir
kpt. Saulius Paketūras.
— Jaunų šeimų susirinkime iš
rinkta nauja sekcijos valdyba:
Ramunė Stravinskienė, Teresė
Bražukienė, Nemira Steigvilaitė, Irena Paznėkienė ir Vytautas
Borisevičius. Sekcijos valdybo
je pasilieka, kaip buvęs pirmi
ninkas, Vidmantas Valiulis.
— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilyje bus gruodžio
10, sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių,
kurios bus skirtos vaikučiams.
Eglutę rengia mūsų parapijos
jaunų šeimų sekcija. Dovanė
lėms bei užkandžiams imama nuo
kiekvienos šeimos po $10. Re
gistruojami vaikai iki 12 m. am
žiaus. Registracija vyksta sek
madieniais parapijos salėje iki
gruodžio 3 d. Iš senelių bei kitų
svečių prie įėjimo bus imama po
$3 už užkandžius.
— Lapkričio 25 d. mirė a.a. Juo
zas Zavys, 69 m. amžiaus. Laido
jamas trečiadienį, lapkričio 29,
10 v.r. iš Lietuvos kankinių šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapinėse.
— Parapijos klebonijoje jau re
gistruojami vaikučiai Pirmajai
Komunijai, kuri bus teikiama at
einantį pavasarį. Taipgi regist
ruojamas jaunimas Sutvirtinimo
sakramentui, kuris bus teikiamas
rugsėjo pabaigoje per mūsų para
pijos šventę.
— Vasario 16 gimnazijai vajus
bus pravedamas Anapilyje gruo
džio 10, sekmadienį, parapijos
salėje. Čekius rašyti “KLB Va
sario 16 gimnazija”.
— Gruodžio 3, sekmadienį, KLK
moterų draugijos mūsų parapijos
skyrius savo šventės proga daly
vaus iškilmingai su vėliava 11 v.r.
Mišiose. Po pamaldų bus vaišės ir
loterija Anapilio parodų salėje.
— Bilietai Naujų metų sutiki
mui Anapilyje jau pardavinėjami
šį sekmadienį parapijos salėje.
— Mišios gruodžio 3, sekmadie
nį 9.30 v.r. už Paulionių ir Kliorikaičių mirusius, 11 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a.
Anelę Gelažienę.

— Praėjusį sekmadienį, lapkri
čio 26, iškilmingai paminėta Kris
taus Karaliaus šventė. 10.15 vai.
Mišias aukojo kun. Edis Putrimas,
savo pamoksle raginęs parapi
jiečius tapti Dievo Karalystės
žmonėmis. Mišių skaitinius ir
tikinčiųjų maldas perskaitė moks
leiviai ateitininkai. Giedojo pa
rapijos jaunimo choras, vadovau
jamas E. Ambrozaitytės ir L Viskontaitės. Gitaromis skambino S.
Kuliavas, L. Folk, A. Radtkė ir
T. Skrinskas.
— Paskutinį liturginių metų sa
vaitgalį pagyvino dvi dienas vei
kusi kalėdinė mugė, kurią suorga
nizavo parapijos tarybos visuome
ninė sekcija.
— Tęsiasi pamokos vaikams, be
sirengiantiems priimti Pirmąją
komuniją. Sekmadieniais po 9.15
vai. Mišių jos vyksta angliškai
kalbantiems vaikams; po 10.15
vai.-lietuviškai.
— Ateinančią savaitę prasideda
Adventui skirtas dvasinio atsi
naujinimo seminaras. Susirinki
mai vyks gruodžio mėnesio tre
čiadieniais 7 vai. vakaro. Bus au
kojamos Mišios, po to - temos pri
statymas ir pokalbiai. Pirmasis
seminaro susirinkimas numatytas
gruodžio 6 d.
— Gruodžio 3, sekmadienį KLK
MD Prisikėlimo parapijos skyrius
rengia savo metinę šventę. Sky
riaus narės organizuotai daly
vaus 10.15 vai. Mišiose. Po Mišių
bus pietūs, pirmininkės A. Sungailienės pranešimas ir meninė
programa.
— Gruodžio 16, šeštadienį, 5 vai.
vakare parapijos Parodų salėje
vyks ateitininkų Kūčios. Skautų
Kūčios gruodžio 17, didžiojoje pa
rapijos salėje.
— Praėjusią savaitę pakrikštyti:
Almos Nakauskaitės ir Algio Slapšio sūnus Tomas Aras, Dainos Jonuškaitės ir Oresto Grigėno sū
nus Simonas, Rūtos Kulnytės ir
Myron Douglas duktė Sabrina
Sophia Beatrice.
— Praėjusį ketvirtadienį, lapkri
čio 23 d., Šv. Jono lietuvių kapi
nėse palaidotas Stasys Dabkus,
sulaukęs 79 metų.
— Gruodžio 1 d. - pirmasis mėne
sio penktadienis. Pamaldos 7 v.v. Šventoji valanda, po to - Mišios.
Tą dieną seneliai ir ligoniai lan
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos: gruodžio 3 d., lai komi namuose bei prieglaudose,
kys teologijos studentė Hilda Lo iš anksto susitarus su parapijos
renz; gruodžio 10 d. — kun. A. Ži kunigais.
— Gruodžio 2 d.-pirmasis mėne
linskas su Šv. Vakariene; gruo
džio 17 d. — jaunimo pamaldos, sio šeštadienis. Gyvojo rožinio
jas laikys kun. Valdas Aušra iš draugijos nariai 10.30 vai. renka
Čikagos ir atsisveikins su mūsų si maldai ir Mišioms. Vakare 5.30
parapija, nes gruodžio 29 d. grįž vai. bus aukojamos Mišios “Vil
niaus” pensininkų namuose.
ta į Lietuvą.
— Mišios sekmadienį, gruodžio
— Parapiją aplankys Kalėdų
3
d.: 8.15 - už a.a. Alfonsą Ja
senelis. Gruodžio 24 d. 6 v.v., Kū
nušką, 9.15 - už a.a. Juozą Micke
čių vakarą, pamaldas su Šv. Va
vičių, 10.15 - už a.a. Juozą Mačiu
kariene laikys kun. A. Žilinskas.
lį, a.a. kun. Justiną Steponaitį,
— Parapijos valdybos posėdis —
a.a. Bronių ir Vitą Ambakus; 11.
lapkričio 29 d., 5 v.v. Kviečiame
30 - už KLK moterų dr-jos gyvas ir
visus parapijiečius dalyvauti.
mirusias nares.
Bus svarbių pranešimų. E.J.St.

Anapilio muziejaus statybos
vąjui aukojo: $50 — A. S. Drau
geliai.
Kiauklių šventovės statybai
aukojo: $1,000 — Anapilio
moterų būrelis; $50 — J. J. Va
liuliai, G. Sprainaitienė, M.
Bulvičienė.
Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $1,400 — Staškevičių šei
ma (a.a. Eugenijos Staškevičienės XV mirties metinių
proga).
Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $200 — M. Laurinavičie
nė (savo sūnaus a.a. Raimundo
XXV mirties metinių proga);
$50 — “Tėviškės žiburių dar
buotojai (užjausdami Kostą
Rašymą, mirus seseriai a.a.
Bronei Lietuvoje); $25 — G.
Gaižutienė (a.a. Vytauto Bal
čiūno 1 mirties metinių pro
ga. Iš viso keltuvui yra suau
kota $44,033.
PASVEIKINKIME ASMENIŠKAILIETUVIŠKAI. Tradiciniai Kalėdų
ir Naujų metų sveikinimai ir linkė
jimai tikrai pasieks mūsų gimines
ir draugus, išsiblaškiusius visame
pasaulyje. Dar ne per vėlu įsigyti
gražių sveikinimo atvirukų lietuvių
kalba. Jų didelį pasirinkimą rasite

ANAPILIO KNYGYNE

LIFE
HomeLife/Realty
One Ltd.
Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimopardavimo reikalais jus
informuos ir maloniai
patarnaus
NIJOLĖ B. BATES

tel. 416 763-5161
(24 vai. pager)

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, lapkričio 26
d. popietėje dalyvavo 220 asmenų.
Svečių knygoje pasirašė pik. Jo
nas Gečas, kpt. Saulius Paketū
ras iš Vilniaus; Eugenija Bulo
tienė, Onutė ir Mykolas Abariai
iš Detroito. Pranešimus padarė
ir su svečiais supažindino LN val
dybos narys T. Stanulis.
— LN valdybos posėdis — lap
kričio 29, trečiadienį, 7 v. v.
— Lapkričio 30, ketvirtadienį,
visuomeninės veiklos komisijos
posėdis 7 v.v. LN seklyčioje.
Kviečiami “Atžalyno”, LN kultū
rinės komisijos, moterų ir vyrų
būrelių bei visuomeninės k-jos
atstovai, Bus aptariami LN Naujų metų pobūvio reikalai. Negalintieji dalyvauti yra prašomi
paskambinti T. Stanuliui tel. 7691616.
— Gruodžio 3, sekmadienį, 1 v.
p.p. įvyks vyrų būrelio valdybos
posėdis.
— Gruodžio 5, antradienį, 2.30
v.p.p. seklyčioje šaukiami LN li
gonių lankytojai pasitarimui.
— Gruodžio 10, sekmadienį, 2
v.p.p. LN seklyčioje šaukiamas
pasitarimas “Tauro” pobūvio rei
kalais. Renginys įvyks vasario
3 d. Lietuvių namuose. Bus pla
tinami bilietai ir renkamas na
rio mokestis.
. — LN valdyba kviečia atsilan
kyti visus LN darbuotojus, Bin1 go savanorius, moterų, vyrų bū
relių narius, socialinės tarny
bos bei kultūrinės komisijos at
stovus gruodžio 13, trečiadienį,
7 v.v. į kalėdinį pobūvį, kuris
įvyks “Lokio” svetainėje.
— Gruodžio 31 d., LN visuome
ninės veiklos komisija rengia
Naujųjų metų sutikimą Vytauto
Didžiojo menėje. Dėl išsames
nės informacijos bei stalų re
zervacijos kreiptis į LN administraciją tel. 416 532-3311 arba
skambinti T. Stanuliui dienos
metu tel. 416 769-1616, vakarais
tel. 416 231-4937.
— “Lokio” svetainėje muzikinė
vakaronė — gruodžio 15 ir 29,
penktadieniais, 9.30 v.v. Progra
mą atliks Vaclovas ir Valdas.

JAUNIMO SOKIUS
1995 m. gruodžio 9, šeštadienį, 8 vai. vakaro,
Toronto Lietuvių namuose (1573 Bioor st. w„ Toronto, ont.)
Šokiams gros “Pistoleros” orkestras. įėjimas $10 asmeniui.
Bilietus galima įsigyti prie įėjimo. Dėl smulkesnių informacijų skambinti
V. Šimkui tel. 416 760-9269.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad
ministracija prieškalėdiniame
laikotarpyje bus atidaryta nuo
lapkričio 19 d., sekmadieniais
po 9.30 v.r. pamaldų iki maž
daug 1 v.p.p. Bus galima sutvarkyti prenumeratas, sumokėti
skolas, įteikti kalėdinius sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip
dovaną savo bičiuliams.

Rengia - “Romuvos" komitetas valgyklos
stogo atnaujinimui ir žvejai

Detroito “Žiburio” mokykla
1
<
,
,
,

Vaikų šventės rengėjus už nepaprastai gražią šventę.
Džiaugėmės jūsų įdėtu kūrybingumu, bendra tvar
ka bei visuomenės prisidėjimu. Grįžome namo su

KVIEČIAME!

maloniais įspūdžiais, pagauti dainų nuotaikos ir noro
Baigiasi 1995 metai, baigiasi
bendradarbiauti.
ir daugelio “TŽ” skaitytojų pre
numerata. Kviečiame ją atnau
jinti ir sutikti Naujus metus .
su atnaujinta prenumerata,
Lietuvos ambasada Otavo
“Skamba angelų giesmė” —
kurios kaina - $40.00, oro paštu
je praneša, kad nuo lapkričio
taip
pavadinta
šių
metų
“
Vo

- $115.00, rėmėjo - $50.00, gar
20 d. ambasados adresas yra
bės - $60.00. Naujiems skaity lungės” — Toronto lietuvių 130 Albert St., Suite 204, Ot
choro,
jau
tapusi
tradicine,
tojams, užsisakantiems “TŽ”
tawa, Ont. KIP 5G4. Telefonas
pirmą kartą - $30.00. Norintiems Advento ir kalėdinių giesmių 613 567-5458, fakso numeris
susikaupimo
valandėlė.
Šis
susipažinti su “TŽ” savaitraš
613 567-5315.
čiu, siunčiame nemokamai pavadinimas paimtas iš torontiečio
kompozitoriaus
muz.
keletą numerių. “TŽ” yra gera
Dailininkė Rasa Staniūniekalėdinė dovana giminėms, Jono Govėdo kūrinio. Komp.
nė
rugsėjo pradžioje sunkiai
bičiuliams įvairiuose kraštuo muz. J. Govėdas, su muz. Da susižeidusi Toronte, prieš mė
se, įskaitant Lietuvą. Dabar lia Viskontiene, jau daugelį nesį buvo išgabenta oro ambumetų drauge vadovauja “Vo
laikas užsakyti jiems “TŽ”.
lansu atgal į Lietuvą, kur tę
Administracija lungės” chorui. Susikaupimas siamas jos gydymas. Kanadoje
įvyks gruodžio 10, sekmadie
komitetas “Friends
Kalėdiniai sveikinimai nį, 4 v.p.p., Prisikėlimo pa įsteigtas
of
Rasa
”
renka
aukas jos šei
rapijos šventovėje, Toronte.
Jau planuojamas kalėdinis Visi yra maloniai kviečiami. mai palengvinti jos gydymo fi
“TŽ” numeris, kuris išeis gruo Įėjimas — auka išlaidoms pa nansinę naštą. Gruodžio 12,
antradienį, 7-10 v.v. įvyks var
džio 12 d. Visa medžiaga, skir dengti. A.N.
žytynės (auction) lietuvių ir
ta šiam numeriui, laukiama iki
gruodžio 7 d. Kalėdinius svei
Toronto Maironio mokyklos kanadiečių dailininkų suau
kinimus kviečiame siųsti dar Kalėdų eglutė įvyks gruodžio kotų meno kūrinių. Adresas:
Historical
Board
prieš šią datą, kad spaustuvė 16 d. mokyklos auditorijoje. Toronto
galėtų juos laiku paruošti. Yra Programa prasidės 9.30 v.r. Banking Hall, 205 Yonge St.,
dvejopi sveikinimai - bendras Visi tėveliai bei svečiai yra Toronto. Informaciją teikia
ir atskiri, asmeniniai. Į ben kviečiami dalyvauti. Tą šešta Paul Safarian tel. 416 932-1273.
drąjį sveikinimą įrašomi visi dienį mokiniai: bus paleisti
Lietuvos kariuomenės šven
tie, kurie pareiškia tokį norą namo 11.30 v.r.
Vedėja
tės minėjimas lapkričio 26 d.
ir atsiunčia auką “TŽ”. Asme
Ateitininkų Kūčios įvyks pradėtas 11 v. ryto iškilmingo
niniai bei atskirieji sveikini
mis Mišiomis Lietuvos kanki
mai yra rėminiai. Jų kaina pa gruodžio 16, šęštadienį, Pri nių šventovėje, dalyvaujant
sikėlimo
parapijos
parodų
gal užimamą plotą. Jais dau
šaulių, skautų ir katalikių
giausia naudojasi parapijos, salėje. Pradžia 5 v.p.p. O.G.
moterų atstovams-ėms su vė
organizacijos, institucijos ir
Kanados lietuvių muziejausliavomis. Mišias aukojo kle
pavieniai asmenys. Sveikini archyvo išlaikymui $50 aukojo
bonas kun. J. Staškus.
mas per laikraštį šiuo metu A. Brilvičas. Ačiū labai. R.M.
Minėjimo iškilmė įvyko Lie
yra geriausias būdas pasiekti
tuvių namuose 2.30 v.p.p. Va
Dr.
Algimantas
Zenkevičius,
savo artimuosius ne tik išei
dovavo VI. Pūtvio šaulių kuo
vijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo Kauno technologijos univer
pos
vadas V. Pečiulis. Sveiki
būdu išvengiama atvirukų siteto Panevėžio politechni
no Lietuvos gen. garbės konsu
siuntinėjimo, kuris pareika kos fakulteto dekanas, lydi
mas kun. Vytauto Volerto, lap las H. Lapas ir įteikė Lietu
lauja daug laiko ir išlaidų.
kričio 24 d. lankėsi “Tėviškės vos prezidento skirtus DLK
Gedimino ordinus vilniečių
kalėdinių sveikinimų žiburiuose”, domėjosi išeivi
Vietoj
atvirukais įsirašė į bendrą svei- jos lietuvių spauda bei veik
veikėjams p. Česnuliui, B.
kinimą ir paaukojo “Tėviškės žiSapliui ir S. Varankai. Pa
la,
papasakojo
apie
savo
lan

būriams”: $50 — Helen ir Kęstu
skaitą skaitė Lietuvių šaulių
tis Norkai, Hamilton, Ont., Birutė, kymosi JAV-bėse tikslą. Tai
sąjungos
išeivijoje vadas M.
finansuojamas
Stepas, Žiba, Stepas Ignatavičiai, amerikiečių
Abarius, atvykęs iš Detroito.
studijinis
bei
tyrinėjimo
už

Wasaga Beach, Ont., Stasys PakeLietuvos kariuomenės sveiki
turas, West Lome, Ont., Adelė davinys ąkademiniame lygme
nimus perdavė šiuo metu Ka
Vapšvienė, Montreal, Que., Jonas nyje iš arčiau susipažinti su
ir Zita Didžbaliai; $35 — Geno technologinio vystymosi pro nadoje stažuojantys pik. J.
vaitė, Bronius Grajauskai, Hamil cesais,
pasikeisti žiniomis Gečas ir kpt. S. Paketūras.
Naujai išleistą VI. Pūtvio šau
ton, Ont; $30 — Valerija Gustai su čionykščių aukštųjų mokyk
nienė, St. Catharines, Ont, Algis lų dėstytojais.
Svečias iš lių kuopos knygą “Šaulišku ke
ir Eugenija Grajauskai, Hamilton, Los Angeles atskrido į Toron
liu”, apžvelgiančią 40 metų
Ont, Vanda Jasinevičienė ir Al
veiklą, pristatė kuopos vadas
tą,
norėdamas
susipažinti
su
gimantas Jasinevičius; $25 — Liu
V. Pečiulis.
da ir Alfredas Stulginskai, Ma čia veikiančiom lietuvių insti
Koncertinėje dalyje gražiai
rija ir Jurgis Astrauskai, Aldo tucijom. Lapkričio 26 d. išskri pasirodė vyrų choras “Aras”,
do
į
Čikagą,
iš
ten
pasieks
Va

na ir Jonas Kutkos, Welland, Ont,
vadovaujamas muz. L. Marcin
Juozas ir Janina Šarūnai, St. Pe šingtoną ir iš Niujorko grįš
kutės. Minėjimą rengė Toron
tersburg Beach, FL, Vytautas atgal į Lietuvą. Susidomėjęs
Birštonas, Bronė Stankaitienė, mūsų spauda, užsisakė “Tėviš to Vlado Pūtvio šaulių kuopa.
Dalyvavo apie 200 tautiečių. Dl.
Stasė ir Vincas Radzevičiai; $20 — kės žiburius” 1996 metams.
Juozas ir Stella Miškiniai, Nia Globojamas Anapilio parapi
Patikslinimas. A. a. Mamerto
gara Falls, Ont, Lydia ir Juozas jos klebono kun. J. Staškaus,
Duliūno mirties metinių prisimi
Lukšos, London, Ont, Alfredas
aplankė lietuviškas instituci nime (“TŽ” nr. 47) įsibrovė ne
Bražys, Gintaras, Linas, Gailutė
tikslumas: a.a. Mamertas Duliūir jų šeimos, Onutė ir Jonas Ka jas Toronte, susipažino su jų
raliūnai, M. ir J. Zažeckai, Cam darbuotojais bei kitais veikė nas mirė 1994 m. lapkričio 16 d.,
ne 6 d.,kaip išspausdinta.
bridge, Ont, Irena, Povilas Gir- jais.
niai, Hamilton, Ont, Eleonora ir
Leonas Rudaičiai, Ieva Repečkienė, Hamilton, Ont, Petras Čiur
lys, Antanas ir Stefa Petraičiai,
Konstancija ir Jonas Rugiai, Liu
cija Skripkutė, Hamilton, Ont,
Birutė ir Petras Daržinskai, Eu
genija ir Vladas Stabingiai, Ha
milton, Ont, įrenk, Antanas Pata
šiai, M. ir P. Krilavičiai, Keswick,
Ont, Izabelė ir Petras Baronai,
St. Catharines, Ont. $15 — Liuda
ir Zigmantas Mockai, Rodney,
Ont. $10 — A. ir L. Andruliai,
Bronė Jonynienė, Teofilė Kobelskienė, Vytautas Montvilas, Simas
ir Milda Barčaičiai, E. M. Z. Kle
vai, Hamilton, Ont, M. ir J. Naruševičiai su šeima, London, Ont,
Irena ir Anicetas Zalagėnai, Juzė
ir Kęstas Žuliai, Mykolas Gegužis,
Jonas Šeperys; $5 — Teodora Varneckienė.
;
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.

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.

NAUJOVĖ! Pirmas CD vaikams
lietuvių kalba. Puiki dovana Kalė
dų ar bet kokia kita proga. Šiuo
metu galima įsigyti Romualdo Zablecko išleistą lietuvių liaudies
dainų albumą vaikams “Išėjo tėve
lis į mišką”. Gerai žinomos dainos
suskambo visiškai naujai, tad yra
smagios klausytis ne tik vaikams,
bet ir suaugusiems. Įrašas darytas
Colorado valstijoje, o albumas
spausdintas Kanadoje. Norintys
įsigyti albumą prašomi čekį arba
“money order” siųsti adresu: Romas
Home Studio, 1327 SW 22nd St. Loveland, CO 80537. 1 CD kaina - $10
(amer.), 1 audio kasetės - $6 (amer.)
arba $14 (amer.) už abu. $2.50
(amer.) pridėti už persiuntimą. Dėl
užsakymų didesniu kiekiu skam
binti telefonu 970 663-4684 - ge
riausiai po 6 vai. vak.

Seselė Paulė lapkričio 15 d. “Rū J. Jurėnas, V. Jakonis, C. Jasutietos” klube parodė atsivežtą vaiz nė, P. Juodelis, A. Keblys, J. Luko
dajuostę iš iškilmių, šventinant ševičius, Jz. Lukoševičius, Iz. Ma
š.m. spalio 15 d. Nekaltai Pradė liška, G. Montvilienė, St. Pocaustosios Marijos seselių namus Kau kas, A. Petraitytė, B. Rupšienė,'
ne. Šiuose namuose yra koplyčia, B. Staškevičius, J. Skaisgiris, J.
seserų ir svečių kambariai bei Šeidys, E. Szewczuk, L. Urbonas,
kelios įvairaus dydžio salės su J. Zabieliauskas, B. Žilinskas,
sirinkimams ir posėdžiams. Kauno Vyt. Barauskas, A. Krasowski, V.
arkivyskupija yra prašiusi, kad Baršauskas, J. Blauždžiūnienė, A.
jų koplyčioje būtų aptarnaujami Brilvičas, VI. Giriūnas, A. Griga
vietos tikintieji, kol bus netolie lienė, E. Kurilo, M. Makauskas,
se pastatyta nauja šventovė. Vaiz V. Markauskas, J. Naruševičius,
dajuostėje parodytas pastato šven M. Petrauskis, K Rašytinis, L. Šitinimas, iškilmingos Mišios ir po monėlis, P. Šukys, R. Polišaitis,
to pietūs. Kadangi seselė Paulė Z. Valinskas, Z. Barisas; $10 - J.
tose iškilmėse dalyvavo ir buvo Adamonienė, O. Čečkauskienė,
aktyvi rengėja, todėl šios dienos Ch. Juška, J. Kalinauskas, V. Lie
žiūrovams dar daugiau apie tuos tuvininkas, P. Latvaitis, A. Mika
namus papasakojo. Ji pastebėjo, lajūnas, P. Gabrys, K. Mickus, E.
kad kol kas ten labai trūksta vi Šlekys, St. Tumas, O. Glaveckienė,
daus įrengimų. Žiūrovai dar pa Pr. Dikaitis, J. Ladyga, Iz. Gorys,
teikė keletą klausimų. Ši vaizda J. Mieliauskas, A. Urbonas, V. Že
juostė buvo padaryta Juozuko maitaitis, P. Vapšys; $5 - A. Ma
Piečaičio.
tusevičius.
Seselės Paulė ir Palmira kelioms
Visiems aukotojams, tariame
dienoms išvyko į centrinius na nuoširdų ačiū.
mus Putname pasitarimams. Po to
A. Jonelis, J. Dalmotas
seselė Paulė grįš į Montreal).
Nauja lietuvių firma “CoffraKun. Izidorius Sadauskas ilges
gants”, kurios savininkai yra Gai
niam laikui išvyko į Kaliforniją.
la ir Aleksandras Stankevičiai,
A. a. Elena Starkauskaitė, 77 m.
amžiaus, mirė lapkričio 11 d. Po lapkričio 13 d. pristatė savo nau
pamaldų St. Thomas More švento ją kūrinį “Le Petit Chaperon rou
vėje lapkričio 14 d. palaidota ge, Boucles d’or et les trois ours,
Notre Dame dės Neiges kapinėse. el Le Chat bottė” vaikams, trijose
Liūdi dvi seserys ir du broliai su vaizdajuostėse. Įkalbėjimą atli
ko Marie Eykel. Kasetę-knygutę
šeimomis bei kiti artimieji. B.S.
Vasario 16 gimnazijai paremti gražiai ir skoningai iliustravo
1995 metais aukojo: $200 - Auš Lara Barrington, atitinkamą mu
ros Vartų parapija; $100 - St. dau ziką sukūrė kompozitorius muz.
gelis, N. Baltrukonis; $50 - Jūros Aleksandras Stankevičius.
Pristatymas įvyko Botanikos
šaulių kuopa “Neringa”, Mindau
go šaulių kuopa, A. Vapšvienė, sodo didžiajame šiltnamyje. Gra
ži aplinka labai prisidėjo prie
P. Brikis; $40---- A. M. Joneliai;
$35 - Alb. Dasys; $30 - E. Vaiče sėkmingo ir visokeriopai pasi
kauskas; $25 - Auksinio amž. klu sekusio šio naujo kūrinio pri
bas “Rūta”, dr. J. Mališka, Ada- statymo viešumai. Žmonių susirin
monis Ins. Ag., M. A. Kringeliai, ko daugiau kaip du šimtai, jų tar
J. Dalmotas, J. Skučas; $20 - A. pe nemažai ir Aušros Vartų para
Astrauskas, J. Adomaitis, kun. J. pijos choristų. Visi buvo labai
Aranauskas, SJ, K. Andriuškevi patenkinti gražiąja aplinka ir
čius, Pr. Barteška, L. Balaišis, vaišėmis. Daug dalyvių įsigijo
J. Baltuonienė, St. Baršauskienė, šią unikalią kasetę-knygutę.
A. Keblys
A. Čepulis, V. Gečas, P. Girdžius,

IEŠKAU darbo. Galiu gaminti
maistą nedidelėm progom, tvarkyti
namus. Skambinti Violetai tel.
416 237-0123.

ST. PETERSBURG BEACH, FL,
išnuomojamas kambarys su visais
patogumais. Skambinti tel. 1-813
360-4144.

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.

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.

<4o) LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija
1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

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

Tel. 514 722-3545
FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.i.B.
DONNA SVRAKA, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, Č.LB. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

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

AfA
VYTAUTO SENKAUS
vienerių metų mirties prisiminimui
1995 m. gruodžio 9 d., 11 vai. ryto, Mišios bus laikomos
Lietuvos kankinių šventovėje.
Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus velionį
prisiminti maldose žmona Onutė ir vaikai

AfA
BRONIUS GENČIUS
mylimas vyras, brolis ir dėdė mirė
1995 m. spalio 14 d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigui
Eug. Jurgučiui, OFM, lankiusiam ligonį namuose ir ligoni
nėje, už palydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojam
parapijos kunigams už maldas koplyčioj ir atnašautas
gedulines Mišias.

Dėkojame karsto nešėjams, giminėms ir visiems
artimiesiems už atsilankymą, pareiškusiems užuojautas
žodžiu ir raštu, už gėles, užprašytas Mišias ir už aukas.
Ypatingai dėkojam Vyt. Taseckui už visokeriopą pagal
bą ir jautrius atsisveikinimo žodžius kapinėse. Ačiū visoms
mūsų mieloms draugėms už skanius pyragus ir B. Stanu
lienei už maisto paruošimą.
Jūsų visų parodytas nuoširdumas palengvino sunkias
skausmo valandas—
žmona Marytė, sesuo Joana su šeima

