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“Laimėjau karą, pralaimėjau rinkimus”

Keičiant kalendorius

Taip sakė Churchill’is, taip dabar gali sakyti Walęsa ir kiti didieji laisvės kovotojai. Ateis
betgi naujas laisvės pavasaris - trečiasis laikotarpis

Naujųjų metų angoje atsistojus įprasta dairytis: kas
bus per ateinančias 366 dienas, kuri diena labiausiai
linksmins, kuri bus ta, kai reikės susimąstyti, gal net ir
ašarą nubraukti?

gos. O visur kitur jau sugrįžo gilesnes šaknis. Pavergimo me
komunistai. Juos atgal į val tais šios tautos buvo nuo lais
Tai žodžiai, kuriuos anuo džią sugrąžino rinkėjai laisva vojo pasaulio atskirtos gele
EĮMANOMA nei atspėti, nei nujausti. Telieka
metu pasakė garsusis anglų valia.
žine uždanga. Tačiau vis dėlto
ruoštis viskam - gyvenimas sudėtas iš švelnių žie
politikas W. Churchill’is. Va
per tą uždangą prasiverždavo
dų ir skaudžių dyglių. Ir sakoma, jei nebūtų skaus
Laisvės pavasaris
karų sąjungininkai, kurių ne
garsai
iš laisvojo pasaulio.
mo, vargu ar žinotum, kas yra džiaugsmas. Turime pri
Kai maždaug prieš penkme Pavergtuosius žavėjo Vakarų
abejotinu vadu jis buvo, lai
imti viską, kas mus liečia, priimti ramiai be aimanų ir
mėjo žūtbūtinį Antrąjį pasau tį subyrėjo Sov. Sąjunga, pa pasaulio laisvės ir ekonomi
priekaištų. Tai kilniau ir prasmingiau. O šiandien tik ma
linį karą. O to laimėjimo pa vergtų tautų žmonės, bet ir vi nio bei kultūrinio gyvenimo
tome, kad jau daugelis pokarinių išeivių rikiuojasi prie
grindinis kaltininkas pralai sas laisvasis pasaulis išgyve laimėjimai.
amžinybės slenksčio. Kasmet vis daugiau ir daugiau ne
mėjo Anglijos parlamento rin no naujojo laisvės pavasario
Visi gerai žinojo, kad atga
tenkame veikėjų, jaunimo vadovų bei globėjų, vis daž
džiaugsmus. Visi džiaugėsi,
kimus.
vus
laisvę, teks žmonėms pa
niau susirūpinę klausiame - o kas į išeinančiųjų vietas?
Šiuos žodžius šiandien gali kad naujos nepriklausomos kelti ir daug įvairių sunkumų
Kas bus to lietuviško gyvenimo vairuotojai ir darbuoto
drąsiai pakartoti ir lenkų tau valstybės buvo atstatytos de ir kasdieninio gyvenimo trūku
jai, kai visa ta vyresniųjų rikiuotė atsidurs anapus slenks
tos didvyris Lech Walęsa. Jis mokratiniais pagrindais. Visi mų. Tačiau visi tikėjo, kad de
čio? Apytikriai stebėtojų skaičiavimai nurodo, kad į pen
dar taip neseniai laimėjo kovą tikėjo, kad tik demokratija ga mokratija ir demokratinė san
kių pasitraukiančių senesnių veikėjų vietą teateina vie
prieš raudonąjį pavergėją, li pašalinti tautų tarpusavio tvarka visus šiuos trūkumus
nas naujas jaunesnis. Toks santykis gali pagrįstai sukel
bet pralaimėjo prezidento nesutarimus taikiu būdu ir
savaime išspręs. Žmonės nepa
ti rimto nuogąstavimo ir abejonių dėl ateities išeivijos
pasitarnauti pasaulio taikai.
rinkimus.
galvojo, kad demokratijos ne
veikloje. Tačiau per daug tais skaičiais gal ir nevertėtų
Tad nenuostabu, kad Vaka
Vengrija, Bulgarija, Slova
galima importuoti, pasisko
remtis bei daryti liūdnas išvadas, kai taipgi žinoma, kad
kija, Rumunija, mūsų miela rai skaudžiai išgyvena komu linti ar nusipirkti. Mažai kas
kai kuriose srityse pirmauja jaunieji, tuo dažnai ir labai
Lietuva ir pagaliau Lenkija ... nizmo renesansą Europoje.
suprato, kad demokratiją turi
reikšmingai atsverdami kiekybiškumą. Visa ta ar panaši
Tai Vidurio ir Rytų Europos Juos jaudina staigus lenkų susikurti patys žmonės. Ji turi
matematika kasmet sukuria įvairių klausimų bei svars
tautos
politinių
nuotaikų
pa

tautos, kurios pusšimtį metų
ateiti iš tautos gelmių ir jos
tymų pirmiausia visiems tiems, kurie sielojasi lietuviška
kentėjo bolševikinę vergiją. sikeitimas, kurį išryškino Wa- žmonių noro aukotis bendra
veikla išeivijoje. Bet baigiant metus ir pradedant kitus,
Šių tautų žmonės savo akimis lęsos pralaimėjimas.
jam tautos labui ir šviesesnei
vis dėlto pirm visko skaičiuojama, kas padaryta ir būti
matė ir patys išgyveno masi
Juk anuo metu šis pilkas jos ateičiai.
nai darytina, ne kas svarstyta ar spėliota. Metų aruodai
nių suėmimų, trėmimų siaubą. Dancigo plieno fabriko darbi
stovi atliktų darbų sankrovoms. Iš to ir vienokia ar kito
Demokratija - visko davėja
Jie šaukėsi Vakarų pagalbos ninkas pirmas gaivališkai pa
kia tikrovė lengviau atpažįstama.
kovoje prieš komunizmą. Tų juto besiartinantį laisvės pa
Ilgus metus bolševikų ver
pačių tautų žmonės negailes vasarį. Jis savo bendradar gijoje gyvenę žmonės įprato
EPAISANT gretų retėjimo, ligi šiolei lietuviškas
tingai pasmerkė tuos savuo bius ir draugus suorganizavo tikėti, kad jiems viską turi
is išeivijos gyvenimas šakojosi įvairiomis formo
Lietuvos atgimimo dainiaus MAIRONIO - prelato JONO MAČIULIO
sius, kurie išdavė savo tautos į “Solidarumo” sambūrį. Jis parūpinti valdžia. Tad tie žmo
mis, ir patys svarbieji veiklos židiniai nenustojo
statula Kauno rotušės aikštėje, netoli kunigų seminarijos rūmų, kurioje
idealus ir nuėjo tarnauti pa ir jo draugai buvo ginkluoti nės manė, kad ir demokratiją
Nuotr. G. Kurpio
kibirkščiavę šviesa ir kaitra. To viso varikliai buvo ir liejis
 daug metų rektoriavo
tik gilaus patriotizmo ir tėvy jiems parūpins valdžia ir lais
vergėjui.
ka atskiri pavieniai asmenys, kurių pasišventimas lietu
Tik Kremliaus valdovų pa nės meilės ginklais. Jie stojo vės kovų vadovai. Vylėsi, kad
viškiems darbams grynai iš idėjos tapo kertiniais visų
galba jie iškilo į valdžios vir į lemiamą kovą su tankais ir jų pačių pastangos įgyvendin
planų bei užmojų akmenimis. Tokių žmonių - senų ar
šūnes. Tad visi džiaugėsi, kai bombonešiais apsiginklavusią ti
jaunų - buvimas sukuria visuomeninės traukos dėsnius,
valstybėje
demokratinę
pagaliau jų valdžia pasibaigė Varšuvos sąjungos bolševiki santvarką nebus reikalingos.
tvarkančius visą gana sudėtingą ir nelengvą darbuotę.
Siūloma steigti Baltijos
vo saugumą. Ta proga sveiki
ir pavergtoms tautoms nušvito nę kariuomenę. Jie kovojo, tą
Dairydamiesi ir į ateinančius metus, pastebėkime juos,
Atstačius
nepriklausomy
karo laivyną
nimu žodį taf
Prancūzijos
laisvės pavasaris. O šiandien kovą laimėjo, ir I.eųkija vėl
bandykime surasti naujų, atkaskime ne vien tik meninin
bes,
WaĮ,ęsai
ir
kitiems lais
Kaip rašo “Lietuvos aidas” ambasadorius Lietuvai pažy vėl šiose šalyse tie patys kom atgavo savo valstybinę nepri vės kovų vadams tautos pati
kų, bet ir visuomenininkų talentus. Tada liepsnojantys
mėjo,
kad
Lietuvos
įsijungi

gruodžio 7 d., Vakarų Europos
partijų gen. sekretoriai vėl klausomybę.
židiniai dar plačiau skleisis. Laukti kažko netikėto, kas
kėjo valstybinio gyvenimo vai
sąjunga, posėdžiavusi Pary mo į ES nori visa Europa, nes
užėmė ministerių, min. pirmi Savaime Walęsa liko lenkų
padėtų lengviau spręsti susidarančias problemas, ne
rus. Tačiau jie šiems uždavi
žiuje gruodžio 5 d., nutarė tuo bus labiau užtikrintas šio
tautos didvyriu ir buvo pa niams nebuvo pasiruošę. Plie
ninkų ir prezidentų vietas.
būtų realu. Kartais pasigirsta balsų, kad išeiviją papil
žemyno
pastovumas.
Todėl
teikti karinę paramą Baltijos
Tik šį kartą į tas aukštas val skelbtas demokratijos tėvu.
dys naujieji ateiviai, ir viskas savaime susiklostys gerąja
no fabriko eiliniam darbinin
valstybėms ir pasiūlė steigti Lietuva gali tikėtis visų ES
džios viršūnes juos įstatė ne Jo laimėjimus pripažino ir vi kui valstybės valdymo uždavi
prasme. Tai apgaulinga. Nėra duomenų manyti, kad vėl
jungtinį Baltijos valstybių ka narių paramos.
pavergėjas. Jie į valdžią su sas Vakarų pasaulis. Jis buvo niai buvo per daug painūs ir
bus masinis pasitraukimas iš krašto, 1944-tųjų pasikar
Ministeris pirmininkas
ro laivyną, kurį sudarytų Vo
grįžo laisvų, demokratinių apdovanotas Nobelio taikos neatitiko jo sugebėjimų. O
tojimas. O jei tai atsitiktų, reikštų tik didžiulę tautos tra
lankėsi Kinijoje
kietijos, Danijos, Lenkijos,
premija. Lenkijoje buvo vie svarbiausia, kad jis ir kiti de
rinkimų keliu.
gediją. Padidėjusi išeivija tokios nelaimės sąskaita ne
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
bedaug ką reikštų. Jei žūtų tauta, jos dalies perkėlimas
Gruodžio 11 d. prasidėjo
Jeigu anuo metu “tautų glo ningai išrinktas šalies prezi mokratijos kūrėjai nesugebėjo
pajėgos. Vėliau galėtų prisi Lietuvos ministerio pirminin
dentu. Jis sudarė pirmąją de per trumpą laiką eilinį tautos
nieko neišgelbėtų. Esame gyvi ir esame reikalingi, kol
jungti ir kitos valstybės. Dar ko Adolfo Šleževičiaus vizitas bėjui tėveliui” Stalinui kas mokratinę Lenkijos vyriau narį uždegti kūrybinėmis nuo
gyva tauta, kol pagrindinės gijos nenutrūkusios. Žvelgda
nenuspręsta, ar Taline ar Ry Kinijoje, rašo “Diena”. Dele nors būtų pasakęs, kad ateis sybę.
mi ateitin, turime tęsti, kas padaryta; daryti, kas neįveik
taikomis bei įžiebti pasiauko
goje būtų steigiamas centras gacija nuvyko deryboms dėl laikas, kai komunistai paims
ta ar nesuspėta; stiprinti tai, kas pastatyta. Ateinantieji
Tačiau labai trumpu laiku jimo dvasią bendriesiems tau
kuriame
nors
krašte
valdžią
šio laivyno, kurį siūloma va ekonominio bendradarbiavi
šis laimėjimo pavasaris užsi tos siekiams.
metai bus svarūs didžiaisiais įvykiais tiek Lietuvoje, tiek
dinti
“Hanzos korpusu”. VES mo. Kinijos vyriausybės va laisvų rinkimų keliu, jis tokį baigė. Netrukus komunistai
ir išeivijoje. Darbo visiems ir visur pakaks. Ta mintimi
Iš pat pirmųjų dienų naujo
sesijos pranešime taip pat pa dovas išreiškė pageidavimą, “eretiką” turbūt būtų savo ran laimėjo seimo rinkimus ir bu sios vyriausybės tautos eko
užverskime šių metų įvairiaspalvį lapą. Atskleisdami ki
ka
sunaikinęs.
Komunistai
į
reikšta nuomonė, kad jo pir kad prekybos aktyviau imtų
vo sudaryta komunistinė vy nominiam gyvenimui pagerin
tą, pasistenkime, kad jis būtų dar puošnesnis savo darbų
masis tikslas būtų derinti si didelės valstybinės ar pri valdžią galėjo ateiti tik Rau riausybė. Ir pagaliau nese ti pradėjo ieškoti svetimųjų
bei veiklos įrašais. Tik tokiu būdu yra kuriama tikrovė, pil
bendrą skubios veiklos vado vačios firmos. Kinija galėtų donosios armijos, KGB ir tero niai iš valdžios rinkimų ke medžiaginės paramos - pašal
domi tautinių vertybių aruodai dabarčiai ir ateičiai. Č.S.
vavimą ir planavimą, kontro kredituoti sutartis, skatinti ro keliu. O šiandien iš visų pa liu buvo nušalintas ir pats pų ir paskolų. Jie užmiršo, kad
liuoti sienas ir stebėti, kaip bendrų įmonių Lietuvoje stei- vergtųjų šalių tik Čekijoje, naujosios demokratijos tėvas.
pirmoje eilėje tautos gerovė
Slovėnijoje ir Estijoje valdžio
KANADOS ĮVYKIAI
laikomasi žvejybos ir aplinkos
ir ekonominio gyvenimo pa
(Nukelta į 2-rą psl.)
je
išsilaikė
demokratinės
jė

Kodėl
tokie
pokyčiai?
apsaugos taisyklių, prižiūrė
žanga turi būti sukurta savo
ti laivybą ir gelbėjimo veiks
Šiuo metu visi bando ras sios tautos narių sąžiningu
mus.
ti demokratijos pralaimėji darbu ir jų pasiaukojimu bend
mų priežastis. O jų gali būti riesiems tautos reikalams.
Turbūt didžiausio Ontario gautiems vaistams.
Laisva prekyba su EFTA
Ontario premjero M. Harrio
net kelios. Vieni kaltina eko
gyventojų dėmesio prieš Ka
Lietuva, Latvija ir Estija
Didžioji komunistinėje sant
provinciniame
nominius sunkumus, kiti pri
lėdas susilaukė premjeras vyriausybė
kiša Walęsai jo nesugebėjimą varkoje užaugusi tautos dalis
Mike Harris, su savo tęsiama parlamente norėjo skubiai gruodžio 7 d. Šveicarijoje pa
administruoti valstybinį apa to viso nesuprato ir nusivylė
sveiko proto revoliucija įsi pravesti daugelio įstatymų sirašė laisvos prekybos sutar
ratą, treti sako, kad jis per demokratija. Dėl visų kasdie
pareigojęs visiškai pašalinti pakeitimo projektą “Omnibus tį su Europos laisvos prekybos
ninių nepasisekimų pradėjo
daug baugino lenkus, kad jo
didžiulę skolą atnešusius defi Bill 26”. Tada ji būtų galėju sąjunga (EFTA), skelbia BNS.
negailestingai kaltinti vyriau
priešininkas Kwasniewski vėl
citus. Tai jis numato pasiekti si savo nuožiūra uždarinėti Lietuvai duota per penkerius
sugrąžins bolševikinį terorą, sybių vadovus ir pačią demok
drastišku valdžios išlaidų su ligonines, pertvarkyti valdžios metus panaikinti tarifus kai
pramonės
gami
trėmimus ir masinių suėmimų ratinę santvarką. Tai ir buvo
mažinimu, apimančiu beveik įstaigas, savivaldybių ribas, kuriems
niams.
Ūkio
produktų
preky

sustabdyti
atlyginimų
didini

dienas.
Bolševikinėje san svarbiausios Walęsos ir kitų
visas gyvenimo sritis. Finan
tvarkoje užaugę žmonės savo demokratijos vadų pralaimėji
sų ministeris Ernie Eves (Evas) mą valdžios tarnautojams. Vi ba bus vykdoma pagal dviša
akimis nebuvo matę šių bai mo priežastys.
jau liepos mėnesį buvo prane sa tai būtų buvę susieta su val les sutartis, pasirašytas su
Lietuvoje panašaus likimo
sumų ir tais Walęsos gąsdini
šęs išlaidų sumažinimą dviem džios lėšų taupymo atneštų pa atskiromis valstybėmis. Su
taipgi
nustatytos
susilaukė ir mūsų tautos iš
mais netikėjo.
bilijonais dolerių. Lapkričio kitimų patvirtinimu. Kai kurie tartyse
Tačiau turbūt Walęsos ir ki laisvinimo svarbiausias kal
pabaigoje skelbdamas mažąjį opozicinių partijų atstovai konkurencijos taisyklės —
nuosavybių
betgi atsisakė balsuoti už dau intelektualinių
tų demokratijos vadovų skau tininkas prof. V. Landsbergis.
biudžetą, jis pridėjo dar 6,3
dūs pralaimėjimai turi daug
bilijono dolerių išlaidų suma gelio įstatymų pakeitimo pro apsaugojimo, valstybinių mo
(Nukelta į 2-rą psl.)
žinimą, kuris turės būti įgy jektą “Omnibus Bill 26”. Esą nopolių, valstybinės paramos
vendintas sekančių trejų metų tuos pakeitimus reikia geriau ir kitos su tuo susijusios tai
išstudijuoti. Mat kai kam jie syklės.
laikotarpyje.
Pasirašytas ES
priminė diktatūrinių reformų
Finansų ministerio E. Evas
stojimo
prašymas
galinčio siekti Ontario konser
1995-96 m. biudžetui yra nu
Keičiant kalendorius
vatorių
premjero
M.
Harrio
matęs 56 bilijonus dolerių su
Gruodžio 8 d. Lietuvos prezi
Pasišventę veikėjai sukuria visuomeninės traukos dėsnius
žingsnius. Sprendimas “Omni dentas Algirdas Brazauskas
palyginti nedideliu 9,3 bili
“Laimėjau karą, pralaimėjau rinkimus”
bus Bill 26” pakeitimų klau ir
jono dolerių deficitu. Sekan
ministeris
pirmininkas
Lenkai nepagalvojo, kad demokratijos negalima nusipirkti
simu buvo atidėtas vienam mė Adolfas Šleževičius pasirašė
čių biudžetų deficitai bus dar
Ne svečias, o saviškis
nesiui.
mažesni, vykdant praneštą pa
oficialų Lietuvos prašymą sto
Jo
eilėraščiai
stiprino
tautos dvasią priespaudos metu
pildomą biudžetinių išlaidų
Finansų ministeris E. Evas ti į Europos sąjungą. Prezi
Konsulas, išgelbėjęs daugybę žydų Lietuvoje
pranešė Ontario gyventojams, dentas išreiškė nuomonę, kad
sumažinimą 6,3 bilijono. Prob
Tai buvo pagalba žmonėms, kuriems grėsė thirties pavojus
kad visiems skaudaus valdžios narystė Europos sąjungoje
lemą betgi sudaro nepakanka
išlaidų sumažinimo neįmano bus reikšminga Lietuvai tuo,
ma valdžios parama paslaugas
Kas laikomas Lietuvos piliečiu?
ma išvengti. Mat sprendimo kad ši “nebebus ‘pilkojoje zo
teikiančioms viešojo gyvenimo
Oficiali Lietuvos ambasados informacija pilietybės reikalu
atidėjimas atneštų dar dides noje’ ir turės pagrindą toles
institucijoms. Dalį jų joms
Svarbiausia bankų veikloje — švarios rankos
nį skaudulį. Pasak finansų mi niam ekonomikos, politikos
teks pačioms pasidengti papil
Paminėtos prof. VI. Jurgučio 110-tosios gimimo metinės
nisterio E. Evo, Ontario pro bei socialinės sistemos vys
domu mokesčiu už paslaugas.
Didžiojo labdario keliu
vincija dabar kiekvieną die tymui”. Jo teigimu, Lietuva
Dėl šios priežasties jau numa
Ar
milijonais
dolerių
bandoma ruošti “pasaulio piliečius”?
nos ir nakties valandą išlei galės artimiau bendradar
tomas mokslapinigių padidini
“Ateities” savaitgalis Čikagoje
džia milijoną dolerių daugiau biauti su Višegrado kraštais,
mas universitetuose bei kitose
už įplaukas į vyriausybės iž jai atsivers galimybė stoti į
Lietuviams pasaulio problemos neturėtų būti svetimos
aukštosiose mokyklose, dali
nis mokesčio įvedimas vaisti dą. Vien tik dabartinės skolos Vakarų Europos sąjungą ir Kernavės šventoriaus meniškoje plytų tvoroje įdėta Kryžiaus kelio mozaika,
Pogrindžio “Aušra” ir jos leidėjai
sukurta vietinės menininkės iš laukuose surinktų spalvotų akmenėlių
nėse pensininkų nemokamai
ŠAS (NATO) bei įtvirtinti sa
“
Tarybinės
davatkos” žlugdė tautos moralę ir patriotizmą
(Nukelta į 8-tą psl.)
Nuotr. G. Kurpio

JONAS DAUGĖLA
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Sunaikinta 200.000 dvasininkų
Buvęs sovietų pareigūnas pranešė oficialius persekiojimo duomenis
Italijos katalikų dienraš
tis “Avvenire” 1995.XI.28 nr.
daug vietos skiria Maskvoje
įvykusiai spaudos konferenci
jai, kuriose Aleksandras Ja
kovlevas, politinių represi
jų aukų reabilitacijos komisi
jos pirmininkas, pateikė ofi
cialius duomenis apie religi
jos persekiojimą bolševikų
valdymo metais buvusioje So
vietų Sąjungoje. Pasak jo, bu
vusio kompartijos centro ko
miteto nario, o vėliau, “perestrojkos” metais, artimo Gor
bačiovo bendradarbio, per 74
komunistinio valdymo metus
buvusioje Sovietų Sąjungoje
sunaikinta, t.y. sušaudyta,
nukankinta, numarinta badu
ir pan., mažiausiai 200.000
įvairių tikybų dvasininkų, o
daugiau nei pusė milijono ta
po įvairių bausmių aukomis.
Straipsnio autorius pastebi,
kad spaudos konferencijoje
paskelbti duomenys apie per
sekiojimus, ypač stalinizmo
siautėjimo metais, nėra nau
jas dalykas. Tas pats Jakov
levas visai neseniai esąs pa
reiškęs, kad komunizmas per
70 metų nusinešė apie 60 mi
lijonų nekaltų žmonių gyvy
bių. Kalbėdamas žurnalistams,
Jakovlevas pažymėjo,’kad jis,
nors praeityje ėjo svarbias
pareigas, neįsivaizdavo rea
laus persekiojimų masto.
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Išlikę sovietinio laikotar
pio dokumentai liudija apie
žiaurius susidorojimus su dva
sininkais, ypač tarpkario Ru
sijoje. Ortodoksų dvasininkai
būdavę prikalami prie cerkvių
durų, kariami ir šaudomi. Tre
čiojo dešimtmečio pradžioje
buvę skelbiama, esą reikia pa
gelbėti badaujientiems Pavolgyje, todėl iš Ortodoksų cerk
vių komunistų valdžia atėmė
įvairiausių vertybių už maž
daug du su puse milijardo auk
so rublių. Tačiau tik milijo
nas rublių buvo panaudota
maistui pirkti. Kiti pinigai
buvo panaudoti pasaulinės re
voliucijos reikalams arba at
sidūrė anuometinių komparti
jos vadovų kišenėse.
Žinomas kovotojas už Žmo
gaus teises sovietmetyje, orto
doksų dvasininkas Glebas Jakuninas, dabar Dūmos (seimo)
narys, pasveikino Jakovlevo
užmojį paskelbti duomenis
apie religijos persekiojimą
komunistinio režimo metais,
bet kartu pažymėjo, jog laikas
paskelbti duomenis apie reli
gijos persekiojimus pasirink
tas neatsitiktinai - artėjo rin
kimai.
Dienraštyje “Avvenire” pa
skelbto straipsnio autorius
pažymi, kad bendras rezulta
tas pozityvus, nes Rusijos vi
suomenėje tam tikra dalis
žmonių šiandien vėl gyvena
praėjusių laikų ilgesiu, vis
ką matuodami tik ekonomi
niais rodikliais (visi turė
jo darbą ir maistą), užmiršda
mi, kad vadinamais socializmo
laikais buvo taip pat ir su
ėmimai, masiniai šaudymai,
persekiojimai; kalėjimai ir
lageriai. Iširus Sovietų Sąjun
gai, ekonominių reformų su
kelti nepritekliai tarsi į ant
rą planą nustūmė komunisti
nio valdymo nusikaltimus, nors
pradžioje ir buvo imtasi kai
kurių priemonių. Pažymima,
kad tokią būklę šiandieninė
je Rusijoje stengiasi išnau
doti neokomunistai. Vat.rd.
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AfA

ALFONSUI ERŠTIKAIČIUI
mirus,
jo žmoną ALDONĄ ERŠTIKAITIENĘ, dukrą ONUTĘ,
sūnų RAIMONDĄ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame B. V. Vidugiriai ir šeima

PADĖKA
AfA
LIUDAS MERKELIS,
mūsų mylimas tėvelis, senelis ir prosenelis
mirė 1995 m. spalio 27 d., eidamas 94-tuosius metus.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Staškui už
ypatingai gražias maldas laidotuvių koplyčioje, atlaikytas
Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines.

Nuoširdus ačiū solistui Algiui Simanavičiui ir vargoni
ninkei Danguolei Radtkei. Dėkojame karsto nešėjams ir
visiems mūsų mieliems draugams ir pažįstamiems už
pareikštą užuojautą žodžiu ir raštu, už užprašytas Mišias ir
atsiųstas gėles. Ačiū už Jūsų dosnumą, skiriant aukas Sibiro
tremtinių grįžimo fondui bei Anapilio keltuvui. Ačiū B. Stanu
lienei už gražiai paruoštas laidotuvių vaišes.
Dėkingi duktė Gražina ir vyras Haris, vaikaičiai Rita, jos vyras Peter, Ričardas su žmona Daiva,
provaikaičiai - Kristutis, Laurutė ir Viktoriukas

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas VALENTINAS SVENTICKAS sveikina iš Vilniaus orauosčio išėjusį poetą
BERNARDĄ BRAZDŽIONĮ atskridusį į Lietuvą. Iš dešinės - Bernardas Brazdžionis, dukraitė Bitutė, Aldona
Brazdžionienė, viršuje - seimo atstovė Romualda Hofertienė, Brazdžioniu giminaitė Aušra Stanionytė ir kiti.

Poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO viešnagė Lietuvoje
JUOZAS KOJELIS, Los Angeles
Šimtai, o gal ir tūkstančiai
užsienio lietuvių kasmet lan
ko iš fizinės prievartos išsi
laisvinusią Lietuvą. Daugumas
jų vyksta aplankyti savo gimti
nės, vaikams, bei vaikaičiams
nori ją parodyti, pasimelsti
prie tėvų kapų, parymoti prie
“pelenų slenksčio” išlikusio
se ir sunaikintose sodybose,
pabendrauti su giminėmis ir
artimaisiais. Čia rašantysis
susitiko ar prasilenkė su tau
tiečiais iš užjūrių, kurie bu
vo atvykę pagelbėti Lietuvai
medžiagine parama, demokra
tine
patirtimi,
profesiniu
pasiruošimu. Bet broliai iš
užjūrių Lietuvą lanko ir kitais
tikslais: prolobti, įgyti poli
tinės įtakos ir garbės, surasti
kokios nors medžiagos savo
praeities klystkeliams patei
sinti, idėjiniams priešams
sukompromituoti.
Trečią kartą
Rašytojų kelionės kitokios.
Ypač tų, kuriuos tauta pažįsta
ir kurių kūrybą yra pamilusi.
Šiemet jau trečią kartą iš arti
stebėjau, kaip Lietuva sutinka
poetą Bernardą Brazdžionį.
Pirmą kartą 1989, kai Lietuva
buvo dar okupuota, bet okupa
ciniai varžtai jau trūkinėjo,
antrą 1991, kai Lietuva buvo
paskelbusi nepriklausomybės
atkūrimą, bet vis dar kryžiuo
jamą ir šiemet, 1995, kai Lie
tuva yra išsivadavusi iš išori
nių priešų replių.

“Valstiečių laikraščio” ko
respondentas Bernardas Šak
nys kreipėsi į poetą tokiais
žodžiais: “Kaimo ir miesto žmo
nėms Bernardo Brazdžionio
vardas buvo ir liko šventas...
Visa Lietuva - ir vaikai, ir su
augusieji - sveikina Jus. Ne
kaip svečią, o saviškį - brolį,
sūnų, tėvą, atvykusį į Tėvynę”.
Tėvynė tokioje pat nuotaikoje
sutiko Bernardą Brazdžionį ir
1989, ir 1991.
Teisus buvo rašytojas ir li
teratūrologas Algirdas Lands
bergis, teigdamas, kad Braz
džionio poezija labiausiai
efektyvi bendraminčių minio
je. Tik turėjo pridėti, kad ta
bendraminčių minia - visa Lie
tuva, su mažomis išimtimis.
Kauno miesto meras prof. Vla
das Katkevičius, technologas,
įteikdamas Brazdžioniui Kau
no miesto garbės piliečio re
galijas Kauno rotušėje 1995.
IX.21, tą faktą patvirtino:
“Jūsų originalūs, individua
lūs, visuotinai žmogiški ir gry
nai tautiški eilėraščiai pelny
tai įeina į lietuvių poezijos
aukso fondą. Priespaudos me
tais, nepaisant draudimų ir
persekiojimų, Jūsų eilėraš
čiai pasiekdavo Lietuvą. Jūsų
žodžiai gaivino mūsų sielas,
stiprino mūsų dvasią, Tėvynės
meilę ir tikėjimą ateitimi. At
gavus nepriklausomybę, Jūsų
žodis suskambo laisvai ir pla
čiai, su neblėstančia jėga ir
įtaiga”. Ta “neblėstanti jėga
ir įtaiga” lyg magnetas gele
žies drožles traukia lietuvių
tautą prie Brazdžionio kūrybos
ir prie asmens.

Sutiktuvės
Bernardas Brazdžionis su
žmona Aldona ir dukraite Bi
tute Vilniun atskrido 1995 m.
rugsėjo 13. Nors niekur nebu
vo ' paskelbta apie atvykimą,
Vilniaus aerodrome jau laukė

būrys vilniečių. Jų tarpe sei
mo narės - Vilija Aleknaitė ir
Romualda Hofertienė, poetas
Kazys Bradūnas su žmona,
akademikas Vytautas Statulevičius su žmona, būrys žur
nalistų, giminių ir draugų. Iš
ėjusius keleivius iš aerodro
mo pastato valiavimais sutiko
minia. Iš Kauno autobusu bu
vo atvykusios uniformuotos
Maironio vidurinės mokyklos
mokinės, būrys kultūrininkų,
politinių veikėjų. Sveikinimo
žodžius tarė Lietuvos rašytojų
sąjungos pirm. Valentinas
Sventickas, Kauno “Dainavos”
vid. mokyklos direktorius Vy
tautas Kvederaitis, mokinės
ir kiti.

Kitą dieną Vilniaus ir Kau
no laikraščiai jau citavo Ber
nardo pareiškimus, padarytus
aerodrome. O kai atvyko į sa
vo namelį Taikos prospekte
Kaune, ten jau laukė su gėlė
mis ir sveikinimais gausiai
susirinkę kauniečiai. Gi arti
miausią sekmadienį po Mišių
Šv. Antano šyep|ovėje Žalia
kalnyje klebo
kalbėjo apie
poetą, ir jis pats skaitė savo
eilėraščius.

A. Paulavičius), sveikino jo
poezijos gerbėjai, kūrybinių
sąjungų ir įstaigų atstovai.
Kalbėjo pats poetas, suteiktą
garbę priimdamas kaip įparei
gojimą ir paskaitė naujai su
kurtą eilėraštį “Karaliaus
Mindaugo karūna”.
Bernardas Brazdžionis buvo
devintuoju įrašytas Kauno
garbės piliečių knygoje. Pir
mas iš poetų. Kiti: Juozas Urb
šys, Viktoras Kuprevičius, Vy
tautas Landsbergis-Žemkalnis,
Mykolas Žilinskas, kardinolas
Vincentas Sladkevičius, Vy
tautas Landsbergis, Stasys Lo
zoraitis ir vysk. Sigitas Tamkevičius. Vilniaus ir Kauno
spauda nuotraukomis ir apra
šymais plačiai paminėjo šį
įvykį.

Pokalbiai laikraščiuose
Formalius pasikalbėjimus
Bernardas Brazdžionis davė
“Lietuvos aidui”, “Kauno die
nai”, “Kauno laikui”, “Vals
tiečių laikraščiui”, “Apžval
gai”, “Noriu” (skelbimų laik
raštis), “Pirmadieniui”. Po
kalbiuose lietė asmeninio gy
venimo momentus, literatūri
nes ir politines temas. Kalbė
Kauno rotušėje
damas apie praeitį, pasakojo,
Neeiliniame posėdyje Kau kaip 1940 m. kandidatais pa
no miesto taryba 1995.IX.21 šlovinti Staliną parinko Sa
“už ypatingus nuopelnus Lie lomėją Nėrį, Borutą ir jį. Bet
tuvos Respublikai ir Kaunui” išgelbėjo Cvirka savu protes
poetui Brazdžioniui suteikė tu: “Ką, šitam davatkai, krik
Kauno miesto garbės piliečio demui tokią garbę duoti!”. Ta
vardą. Mero pavaduotoja Vin “garbė” teko Salomėjai. O kal
cė Vaidevutė Margevičienė bėdamas apie ateitį, pasakė
sakė, kad “Kiškio kopūstai” tiesiai: “Pasakysiu aiškiai:
buvusi pirmoji lietuviška kny jeigu gyvas būsiu, grįšiu 1997gutė tremtyje Sibire. Kalbėjo siais metais”.
Dažnai korespondentų klau
kiti tarybos nariai, buvę par
tizanai, VD un-to prorektorius siamas apie nepriimtą ordiną,
V. Kaminskas. Žodį tarti bu atsakinėdavo gan miglotai. At
sakymo formulė dažniausiai
vo pakviestas ir čia rašantysis.
būdavo tokia: “Aš to medalio
“Už” balsavo visi 33 miesto nenusipelniau. Tokį, kokį duo
tarybos nariai. Garbės pilie dat, nenusipelniau”. Kai Šv.
čio regalijas Baltosios gulbės Antano šventovėje, pristaty
iškilmių salėje įteikė miesto damas poetą, klebonas pami
meras, dalyvaujant miesto ta nėjo ordino nepriėmimo faktą,
rybos nariams ir gausiai publi dalyviai entuziastiškai paplo
kai. Tremtinių choras dainavo jo, nors šiaip šventovėje pub
Brazdžionio žodžiams sukur lika laikosi santūriai.
(Nukelta j 3-čią psl.)
tas dainas (dirigavo muzikas

girną. Lietuva siūlė, kad abie
jų kraštų bankai užmegztų tie
sioginius ryšius, užuot atsi
skaitymus vykdžius per trečią
sias šalis, kaip dabar daroma.
Kinija pakviesta aktyviau in
vestuoti Lietuvoje, naudotis
Klaipėdos uostu vežant pre
kes per Lietuvą į Vakarų Eu
ropos valstybes. Pasirašyta
Lietuvos pramonės ir preky
bos rūmų draugijos bei Kini
jos tarptautinės prekybos ska
tinimo komiteto bendradar
biavimo sutartis, kurioje pa
brėžiama, kad daug daugiau
dėmesio bus skiriama mažų ir
vidutinių firmų bendradar
biavimui.
ELTOS žiniomis, šiuo metu
Lietuvoje buvo 72 bendros ir
vien Kinijos kapitalo firmos,
Kinijos investuojamo kapitalo
tik $300,000. Pakilus trąšų sa
vikainai, jų eksportas Kinijai
sumažėjo perpus, iki 4 milijo
nų dolerių; dabar daugiausia
parduodama farmacijos pro
duktų ir linų pluošto.
Gruodžio 12 d. Pekine ati
daryta Lietuvos ambasada,
veikusi
Kinijos
sostinėje
nuo gegužės mėnesio. Jai va
dovauja Lietuvos laikinasis
reikalų patikėtinis Dainius
Voveris.

Susitarta dėl 47-to straipsnio
BNS skelbia, kad septynių
seime atstovaujamų partijų
jungtinė darbo grupė gruodžio
7 d. pasirašė sutartį dėl Kons
titucijos 47 straipsnio papil
dymo ir jo įgyvendinimo. Su
tartį pasirašė Centro sąjun
gos, Demokratinės darbo par
tijos,
Demokratų partijos,
Krikščionių demokratų parti
jos ir Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) atstovai.
Nepasirašė tik Tautininkų
frakcija, susilaikanti “dėl Lie
tuvos narystės Europos sąjun
goje”.
Patvirtintas 1996 biudžetas
Gruodžio 7 d. Lietuvos sei
mas patvirtino 1996 metų vals
tybės biudžetą, už kurį balsa
vo 63 seimo nariai (6 susilai
kė, 44 balsavo prieš), rašo
“Respublika”. Kitų metų biud
žetą sudarys 4,843 bilijonai
litų pajamų, 5,498 bilijonai
litų išlaidų. Buvo patvirtin
tas biudžeto deficitas — 655
bilijonų litų, arba 1.8% nuo
Tarptautinio valiutos fondo

skaičiuojamo bendrojo vidaus
produkto (BVP). Statistikos
departamento apskaičiavimu,
deficitas siekia 2.3% BVP.
Ministerio pirmininko A.
Šleževičiaus teigimu, kitų
metų biudžetas išaugs 31.6%,
metų infliacija sieks 15%, o
BVP — 5%. Biudžete lėšos
švietimui padidintos 40.1%,
sveikatos apsaugai 41.9%, o
socialinei rūpybai 79.7%. Tie
sioginės išmokos socialinėms
reikmėms sudarys 51.3% viso
biudžeto.
Danija patvirtino sutartį
Lapkričio 21 d. Danijos par
lamentas patvirtino Europos
nepilnateisės narystės sutar
tį su Lietuva, Latvija ir Estija,
rašo “Lietuvos rytas” lapkri
čio 24 d. Ji yra pirmoji ES vals
tybė, kuri tai padarė, ir buvo
antroji po Islandijos, pripaži
nusi Lietuvos nepriklausomy
bę. Lietuva yra vienintelė vals
tybė, dar nepatvirtinusi šios
sutarties, nes prieš tai reikia
konstitucijoje įteisinti žemės
nuosavybės teisę užsieniečiams. Europos parlamentas
patvirtino sutartį su trimis
Baltijos valstybėmis lapkri
čio 15 d. Į lietuvių kalbą jau
yra išversta ES Baltoji knyga,
kuri padės įgyvendinti ES
nuostatus teisės aktuose.

Posėdžiavo Baltijos
visumos susirinkimas
Kaip praneša ELTA, gruo
džio 1 - 2 d.d. Taline vyko Balti
jos visumos susisiekimo (BA)
7-oji sesija. Lietuvos delega
cijai vadovavo seimo pirmi
ninko pavaduotojas Egidijus
Bičkauskas. Diskusijos vyko
apie saugumą ir bendradar
biavimą tarp Baltijos kraštų,
apie BA darbo tobulinimą
bei tolimesnį BA ir Baltijos
ministerių tarybos (BMT) ben
dradarbiavimą. Buvo priimti
dokumentai
socio-ekonominiais ir politiniais klausimais,
bei pabėgėlių reikalu; pareiš
kimas, prašantis Europos ta
rybos parlamentinę sesiją
prieš balsavimą dėl Rusijos
narystės, pareikalauti, kad
Rusija gerbtų Baltijos valsty
bių nepriklausomybę ir jų
teises. Taip pat Baltijos kraš
tai buvo skatinami platinti
bendradarbiavimą oro ir jū
ros erdvių apsaugojimui ir
vienodinti apsiginklavimo bei
ryšių sistemas. RSJ

“Laimėjau karą, pralaimėjau..."
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kitas laisvės pavasaris
Tačiau jau šiandien yra daug
pagrindo tikėti, kad šis antra
sis tautų laisvo gyvenimo lai
kotarpis, kurio metu atgal į
valdžią laisvų rinkimų keliu
sugrįžo kompartijų vadai, jau
irgi baigiasi. Tiesa, jie nesu
grąžino masinio teroro, tačiau
valdžioje regimai pradėjo nau
doti senuosius valstybės val
dymo būdus. Jie yra priversti
tuos būdus kartoti, nes jokių
kitokių valdymo būdų nėra
matę ir nėra išmokę.
Laimėję seimuose daugumą,
jie įvedė tos daugumos dikta
tūrą. Vis dažniau yra naudoja
mos moralinio teroro priemo-

nės mažumos reikalavimams
sutramdyti. Jie visai nenori
suprasti, kad demokratinėje
santvarkoje dauguma valdo,
bet ne diktuoja. Tokia daugu
mos diktatūra, žinoma, iššau
kia tautos masių ne tik nepasi
tenkinimą, bet ir pasipriešini
mą. Tad buvusieji kompartijos
vadai regimai praranda tautoje
bet kokią atramą ir vis dau
giau lieka vieni. Lietuvoje
paskutinieji savivaldybių rin
kimai ryškiai parodė šį mūsų
tautos nepasitenkinimą dabar
tine valdžia.
Tad yra pagrindo manyti,
kad prasidės trečiasis išlais
vintų tautų nepriklausomo gy
venimo laikotarpis. Tada vėl
prie valstybės vairo bus su
grąžinti senieji laisvės kovoto
jai ir demokratijos tėvai. Be
abejonės, jie yra padarę klai
dų, bet bus iš šių klaidų pasi
mokę ir jų nebekartos. O gal
per tą laiką subręs ir nauji po
litikai, kurie teisingai supras
demokratinės santvarkos tik
rąją prasmę ir sugebės jos di
džiaisiais idealais uždegti
savąsias tautas.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7S54

Ne svečias, o saviškis
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Politiniai klausimai
Plačiausiai poetas atsaki
nėdavo paklaustas apie meno
žmonių santykį su politika.
Vienas tokio atsakymo pa
vyzdys:

Kauno politinių kalinių bei tremtinių choras ir Aldona Brazdžionienė poetui BERNARDUI BRAZDŽIONIUI
gieda “Ilgiausių metų”. Dirigentas A. Paulavičius stovi šalia Brazdžionio
Nuotr. Dainos Kojelytės

Konsulas, išgelbėjęs daugybę žydų Lietuvoje
Apie jį rašo rusų ir lenkų spauda. Iš jos aiškėja, kad tai buvo Japonijos konsulas Sugihara Kaune,
atsiųstas karinės žvalgybos tikslais, davęs tranzito vizas, nepaisydamas savo vyriausybės įsakymų

valdžią leisti jam išduoti tran
zito vizas, bet kai Japonijos
vyriausybė jam to neleido, jis
tai padarė savavališkai”.
“Novoje Ruskoje Slovo” sa
vo straipsnį baigia taip: “Kai
oficiali spaudos konferenci
jos dalis pasibaigė, aš paklau
siau Hiroki Sugiharą, kodėl jo
tėvas nusprendė pagelbėti žy
dams-pabėgėliams, nors esmė
je šios dvi tautos niekada vie
na kitai nesimpatizavo. Japo
nijos Šindlerio sūnus atsakė:
‘Kuo čia dėti žydai? Tėvas pa
dėjo žmonėms, kuriems grėsė
mirties pavojus. Jie galėjo
būti ir ne žydai”.
Sugihara, kaip jis pats ra
šo viename iš savo pranešimų,
buvo pasiųstas į Kauną šnipi
nėti. “Zeszyty Historyczne”
110 laidoje šį jo pranešimą
cituoja: “Generolas Ošima (...)
norėjo būti painformuotas, ar
tikrai vokiečių armija pradės
kovą prieš Sovietų Sąjungą.
Generalinis japonų štabas bu
vo labai suinteresuotas, kad
vokiečiai greit suduotų Sov.
Sąjungai smūgį iš Vakarų. Ta
da štabas galėtų greit atitrauk
ti geriausius Kvantuno, t.y. ja
ponų armijftS.dalinius iš Mandžiūrijos-Sov. Sąjungos pasie
nio ir permesti juos į pietines
Ramiojo Vandenyno salas.
Greitas ir tikslus puolimo da
tos nustatymas buvo svarbiau
sias pasiuntinio uždavinys.
Man paaiškėjo, kodėl štabas
skatino URM atidaryti konsu
latą Kaune. Būdamas konsulu
Kaune, kuriame japonų visai
nebuvo, supratau, kad mano
pagrindinis uždavinys buvo
informuoti gen. štabą ir mi
nisterijas (...) apie vokiečių
kariuomenės
koncentraciją
pasienyje”.
Stengdamasis šį uždavinį at
likti, Sugihara susirišo su len
kų žvalgybos karininkais, ku
rie jam suteikdavo žinias, bet
ir kartu panaudodavo konsu
latą savo pranešimams per
siųsti egzilinei lenkų vyriau
sybei. Sugihara savo uždavinį
atliko po to, kai jį kartu su vi
sais kitais užsienio diploma
tais sovietai ištrėmė iš Lietu
vos. Būdamas diplomatu Vo
kietijoje ir važinėdamas pa

1995 m. lapkričio mėn. Niu
jorke lankėsi buvusio Japoni
jos konsulo Lietuvoje Čiune
Sugihara našlė su sūnumi. Jie
buvo iškilmingai sutikti ir pa
gerbti, o pats Sugihara lygina
mas su Valenbergu ir Šindleriu. Apie jo nuopelnus rašo
rusų kalba Niujorke leidžia
mas dienraštis “Novoje Ruskoje Slovo” 1995 m. lapkričio 14
d. laidoje:
“Sugihara buvo Japonijos ge
neraliniu konsulu Lietuvos
mieste Kaune nuo 1940 m. lie
pos 9 d. ligi rugpjūčio 31 d.
Čiune Sugihara išdavė žydų pa
bėgėlių šeimoms 2139 tranzito
vizas ir tuo išgelbėjo nuo su
naikinimo 6-10.000 žmonių. (. ..)
Į Kauną 40-ties metų Sugiha
ra atvyko su žmona Jokiko ir
dviem vaikais 1939 m. rudenį,
kai Baltijos valstybės gyveno
savo nepriklausomybės pasku
tiniuosius metus. Tų metų
rugsėjo 1 d. vokiečių armija
įsiveržė į Lenkiją, ir tūkstan
čiai žydų bėgo iš jos į Lietu
vą, į kurią 1940 m. birželio
mėn. įžengė sovietų kariuome
nė. Susibūrę Lietuvoje pabė
gėliai, o taip pat ir vietiniai
žydai atsirado tarp dviejų prie
šų - Hitlerio Vokietijos ir Sta
lino Sovietų Sąjungos. Jie des
peratiškai troško išvykti į bet
kurią pasaulio šalį, nes Europa
jau buvo paversta karo lauku ir
beveik visos pasaulio valsty
bės bijojo žydams-pabėgėliams
išduoti įvažiavimo vizas.
Iš šios padėties Kaune išei
tį surado Olandijos konsulas
lan Zvartendijk. Jis sutiko vi
siems norintiems išduoti įva
žiavimo vizas į dvi olandų ko
lonijas - Curacao ir Surinam,
kurios tada vadinosi Olandų
Gvijana. Tų kolonijų valdžios
jokių vizų nereikalavo, bet iš
vykti iš Lietuvos pabėgėliams
buvo reikalingi kokie nors ofi
cialūs dokumentai su kelionės
tikslo nurodymu. Norintiems
pasiekti Curacao ar Surinam
Kauno žydams reikėjo geležin
keliu pravažiuoti visą Sovietų
Sąjungą ir iš Vladivostoko jū
ra pasiekti Japoniją. Čiune Su
gihara sugebėjo įtikinti sovie
tus praleisti per savo teritori
ją pabėgėlius ir prašė Tokijo

DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 10 v.r. - 6 v.v.
šeštadieniais
10 v.r. — 2 v.p.p.
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą
*y
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lei Sov. Sąjungos pasienį, jis
pastebėjo miškuose ruošiamus
didelius amunicijos ir benzi
no sandėlius, ir galėjo nusta
tyti, kada laukiamas puolimas
įvyks.
Apie vizų išdavimą dirbęs
Kauno japonų konsulate len
kų žvalgybos karininkas ra
šo: “Kai Japonijos konsula
tas ėmė išdavinėti vizas, ma
siškai jų prašė žydai, tuo tar
pu lenkų tarpe mažai buvo no
rinčių. Jų paprašė tik kelio
lika. Jiems sudariau galimybę
pirmoje eilėje sutvarkyti vi
sus reikalus”.
Atvykusių į Japoniją pabė
gėlių eilėse buvo 3-5%o lenkų,
o visi kiti buvo žydai, dau
giausia Lenkijos piliečiai. Šį
nuošimtį tiksliai sunku buvo
nustatyti, nes gan didelė Len
kijos žydų dalis sakėsi esą Mo
zės tikėjimo lenkai. Lenkijoje
jų tokiais nelaikė, ir jiems,
kaip ir kitoms tautinėms mažu
moms, buvo taikomi visi nera
šyti varžantieji įstatymai, kaip
“numerus nulius” ir“numerus
clausus”. Sunkiau buvo nusta
tyti tautybę tų pabėgėlių, ku
rie pasisakydavo esą netikintys.
Norinčių gauti Sugiharos vi
zas buvo tūkstančiai, o jis ne
turėjo blankų į kuriuos reikė
tų įrašyti tik kai kuriuos duo
menis. Jis visą vizos tekstą tu
rėjo rašyti ranka. Jam lenkų
žvalgybos karininkai pasisiū
lė padaryti guminį štampą, ku
ris atstotų blankus. Sugihara
sutiko, bet lenkai padarė du
vienodus štampus, kurių vieną
pasiliko sau.
Daug metų po karo Lenkijos
konsulas Japonijai T. Romer
papasakojo apie vieną atsiti
kimą, kuris įvyko 1941 m. pa
vasarį. Jis buvo pakviestas į
Japonijos URM, kur jam buvo
griežtai pasakyta, kad 30 Len
kijos piliečių bandė nelega
liai įvažiuoti į Japoniją. Pa
sirodo, vizų klastotojai nemo
kėjo nei japonų kalbos, nei jų
raidyno. Jie tiksliai kopijavo
visa, kas buvo vizoje parašy
ta. Tuo būdu 30 “Jokūbų Goldbergų” bandė išlipti Tsurudze
uoste. Japonai juos pasiuntė
atgal į Sovietų Sąjungą, bet
ir šie jų nepriėmė, nes jie ne
turėjo įvažiavimo vizų. Pabė
gėliai paplaukiojo iš vieno
uosto į kitą, kol galų gale ja
ponai leido tris dienas jiems
pabūti Japonijoje su sąlyga,
kad jie per tą laiką išvyks ki
tur.
Nors Japonijos URM du kar
tus uždraudė Sugiharai išda
vinėti pabėgėliams tranzito
vizas, tačiau jis savo viršinin
kų nepaklausė, ir todėl 1947 m.
buvo atleistas iš darbo, bet
vėliau
reabilituotas. Apie
jo veiklą Lietuvoje yra parašy
tos kelios knygos, padarytas
filmas, jo vardu Japonijoje
yra pavadintas parkas, kuria
me statomas jo paminklas. Jo
sūnus Hiroki stengiasi atgau
ti buvusio Japonijos konsu
lato pastatą, kuriame žada
įrengti muziejų. Sugihara jam
rodomą pomirtinę pagarbą tik
rai užsitarnavo - jis nesidangs
tė įsakymų vykdymo būtinumu,
klausė sąžinės balso. J.B.

“Ir rašytojas, ir dailininkas,
ir aktorius ar kuris kitas meno
žmogus gyvena valstybėje, ku
rią valdo ir tvarko tos pačios
valstybės žmonės. Jis neturi
teisės įlipti į dramblio kaulo
bokštą ir sakyti: “Žinokitės,
peškitės, vanokitės, meluoki
te, vokite, veidmainiaukite,
tas manęs neliečia”... Rašyto
jas, kaip ir kiekvienas kitas
pilietis, turi teisę išpažinti
savo ideologiją, savo pažiūras
į politiką, priklausyti tokiai
partijai, kokia jam patinka”.
Lietuvos ateitimi poetas ne
abejoja: “Išbris tauta mirties
marias”, bet nepalankiai atsi
liepė apie dabartinę vienpar
tinę valdžią: “Tik pagalvokit,
jei Petras vieną dieną sugalvo
tų ir pasivadintų Jonu, ar jis
jau būtų kitas asmuo? Jei šer
ną pradėtume vadinti katyte,
ar nuo to jo prigimtis pasikeis
tų ir atsisėdęs tau ant kelių
imtų murkti ir švelnia uodegy
te braukyti per nosį?”
Korespondentai stengėsi iš
gauti Brazdžionio atsakymą į
tokį klausimą: ką pats būtum
daręs, jei bolševikai būtų prie
vartavę savo kūryba pagarbin
ti kruvinąjį Staliną ir visą ko
munizmą. Brazdžionio atsaky
mas buvo toks: “Kiekvieną
žmogų paklausk, kai jis stovi
ant bedugnės krašto, ką būtų
daręs. Jeigu tave stumia, ne
gali pasakyti, į ką atsiremsi”
(“Garsas”, 1995.XII.1). Savo
atsakymu, čia rašantysis drįs
ta manyti, Brazdžionis pateisi
na tokį “atsirėmimą” kaip
Putino, Miškinio, bet neatlai
dus tiems, kurie laisvu noru
ir entuziastiškai skubėjo pa
garbinti nuožmųjį okupantą.

Literatūros vakarai
Per tris Lietuvoje buvimo
savaites Bernardui Brazdžio
niui buvo suorganizuota dau
gelis litefatuxos vakarų, po
piečių, susitikimų su įvairiais
kolektyvais. Daugiausia Kau
ne. Be jau minėto garbės pi
liečio regalijų įteikimo mies
to rotušėje, poetas savo eiles

deklamavo, su proziniais įtarpais, Menininkų rūmuose,
“Aušros” gimnazijoje, Jaunų
jų lakūnų mokykloje, Kauno
kunigų seminarijoje. Lėlių
teatre Kaune jam talkino S.
Stankūnas iš Panevėžio, dai
nuodamas Brazdžionio teks
tams parašytas dainas ir pats
sau akompanuodamas. Aklųjų
ir silpnaregių mokykloje pro
gramoje dalyvavo ir mokyklos
mokiniai. Nuo kelių renginių
dėl laiko stokos poetui teko
atsisakyti. Pažadėjo dalyvauti
kitais metais.

Susitikti su vienminčiais
Brazdžionis keliavo ir į pro
vinciją. Dviejų dienų išvykoje
kelis susitikimus turėjo Anykš
čiuose ir Rokiškyje. Savivaldy
bių tarybos rengė oficialius
priėmimus. Lydimas Kauno
rašytojų pirmininko P. Palilionio, aplankė Pumpėnus, kur
krikštytas, ir Pušalotą. Kal
bėjo ir skaitė eilėraščius. Pa
bendravo su klebonu kun. Al
binu Pipiru, turinčiu milži
nišką biblioteką.
Vytė Nemunėlis
Martyno Mažvydo bibliote
koje Vilniuje buvo pristaty
tos dvi naujai išleistos Vytės
Nemunėlio knygos vaikams:
puošnus leidinys “Tėvų name
liai brangūs” ir “Pavasario
upeliai”. Gausiai susirinko ir
Vytės Nemunėlio, ir Bernardo
Brazdžionio poezijos mylėto
jai. Programai vadovavo ir apie
poetą kalbėjo žinomas vaikų li
teratūros kūrėjas Martynas
Vainilaitis. Šį įvykį gan pla
čiai paminėjo “Literatūra ir
menas”, “Diena”, “Respublika”.

Elektrėnų mokykloje poezi
jos popietė įvyko gražiame
kieme, kur ruošiami poezijos
pavasario renginiai. Čia su
telktas
Ipolito
Užkurnio
lietuvių rašytojų medžio skulp
tūros, o iš lauko, namų sieno
se, - rašytojų portretai.
Poeto Bernardo trijų savai
čių buvimas Lietuvoje buvo in
tensyvus bendravimas su kai
mo ir miesto žmonėmis. Jo žo
dis, kartojant prof. V. Katke
vičiaus žodžius,
skambėjo
“■plačiai ir laisvai, su neblės
tančia jėga ir įtaiga”. Todėl
Lietuva jį sutiko ne kaip sve
čią, o saviškį, ir jis pats jautė
si saviškis.

LIETUVOS AMBASADOS Kanadoje pareigūnai atidarymo dieną 1995 m.
lapkričio 16. Iš dešinės: ambasadorius dr. ALFONSAS EIDINTAS, sekre
torė DALIA PASLAUSKIENĖ, svečias KAROLIS-VYTAUTAS SATKEVI
ČIUS, gavęs Lietuvos pilietybę, patikėtinis JONAS PASLAUSKAS,
administracinis padėjėjas Vytautas Balsevičius

Kas laikomas Lietuvos piliečiu?
Lietuvos ambasados Kanadoje informacija apie dabartinį pilietybės
įstatymą, jo vykdymą, paso gavimo tvarką, dokumentų pristatymą ir mokestį
Pagal Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymo pirmą
straipsnį Lietuvos Respubli
kos piliečiai yra:
1. asmenys, iki 1940 m. bir
želio 15 dienos turėję Lietu
vos pilietybę, ir jų vaikai (jeigu
šie asmenys ar jų vaikai nere
patrijavo iš Lietuvos);
2. asmenų, turėjusių iki 1940
m. birželio 15 d., vaikaičiai,
jeigu jie neįgijo kitos valsty
bės pilietybės;
3. asmenys, 1919 m. sausio 9 1940 m. birželio 15 d. nuolat
gyvenę dabartinėje Lietuvos
Respublikos teritorijoje, taip
pat jų vaikai ir vaikaičiai, jei
gu jie Pilietybės įstatymo įsi
galiojimo dieną nuolat gyveno
ir šiuo metu gyvena Lietuvoje
ir nėra kitos valstybės pilie
čiai;
4. lietuvių kilmės asmenys,
gyvenantys kitose valstybėse,
jeigu jie išvyko iš Lietuvos
teritorijos iki 1918 m. vasario
16 d. ir neįgijo kitos valstybės
pilietybės;
5. asmenys, iki 1991 m. lap
kričio 4 d. įgiję Lietuvos Res
publikos pilietybę pagal Pilie
tybės įstatymą, galiojusį iki
Pilietybės įstatymo priėmimo
1991 m. gruodžio 5 dieną;
6. kiti asmenys, kurie įgijo
Lietuvos Respublikos piliety
bę pagal Pilietybės įstatymą.
Kanados lietuvius, matyt, la
biausiai domintų šio straips
nio pirmas punktas, sakantis,
kad asmenys, iki 1940 m. bir
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želio 15 d. turėję Lietuvos pi
lietybę, ir jų vaikai, yra Lie
tuvos Respublikos piliečiai.
Jiems, jų pačių pageidavimu,
išduodami Lietuvos Respubli
kos piliečio pasai, pristačius
atitinkamus dokumentus (ku
rie bus nurodyti toliau tekste).
Norėčiau atkreipti jūsų dėme
sį, kad tik šie asmenys, jeigu
jie yra tos valstybės piliečiai,
gali turėti dvigubą pilietybę.
Norint gauti Lietuvos Res
publikos pasą, yra reikalingi
šie dokumentai.
1. Dokumentas, įrodantis, jog
asmuo iki 1940 m. birželio 15
d. turėjo Lietuvos pilietybę.
Toks dokumentas gali būti Lie
tuvos Respublikos vidaus ar
užsienio pasas, išduotas iki
1940 m. birželio 15 d.; Lietu
vos Respublikos užsienio pa
sas, išduotas diplomatinių
atstovybių ar konsulinių įstai
gų po 1940 m. birželio 15 d.;
dokumentas apie tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje ar darbą
valstybinėje tarnyboje; gimi
mo liudijimas arba kitas doku
mentas, kuriame tiesiogiai
nurodyta apie turėtą Lietuvos
pilietybę. Jeigu šių dokumen
tų nėra, gali būti pateikiami:
dokumentai apie mokymąsi,
darbą, gyvenimą Lietuvoje iki
1940 m. birželio 15 d.; priesaikinis pareiškimas, patvirtintas
notaro arba Lietuvos Respub
likos diplomatinės atstovybės
ar konsulinės įstaigos parei
gūno; užsienio valstybės paso
patvirtinta kopija ar kiti do
kumentai. Lietuvio kilmę pa
tvirtina dokumentai, tiesio
giai ar netiesiogiai rodantys,
kad asmens tėvai ar seneliai,
vienas iš tėvų ar senelių yra
lietuviai, taip pat asmens ra
šytinis pareiškimas, patvirti
nantis, kad jis laiko save lie
tuviu. Jeigu nėra patikimų do
kumentų, įrodančių lietuvio
kilmę, šį klausimą sprendžia
Pilietybės reikalų komisija.
(Pastaba: jeigu nėra doku
mento, įrodančio Lietuvos pi
lietybę, turėtą iki 1940 m. bir
želio 15 d., mes siūlome užpil
dyti anketas į Lietuvos Metri
kų ar Centrinį archyvą. Anke
tas galima gauti Lietuvos Res
publikos ambasadoje Otavoje).
2. Kanados piliečio paso pir
mojo puslapio fotokopija (pa
tvirtinta notaro ir išversta į
lietuvių kalbą).
3. Santuokos liudijimo (jeigu
asmuo yra santuokoje) fotoko
pija (patvirtinta notaro ir iš
versta į lietuvių kalbą).
4. Vaikų iki 16 metų (jeigu
yra) gimimo liudijimų fotoko
pijos (patvirtintos notaro ir
išverstos į lietuvių kalbą).
5. Anketa (galima gauti Lie
tuvos ambasadoje Otavoje).
6. Prašymas pasui gauti (for
mą galima gauti Lietuvos am
basadoje Otavoje).
7. Jeigu asmuo keitė pavar
dę, dokumento, įrodančio tai,
fotokopija (patvirtinta nota
ro ir išversta į lietuvių kalbą).
8. Nustatytos formos pasiža
dėjimas (formą galima gauti
Lietuvos ambasadoje Otavoje).
Dar kartą primename, kad
sų ne Lietuvoje išduotų doku
mentų fotokopijos turi būti pa
tvirtintos notaro ir išverstos į
lietuvių kalbą. Ambasadoje jos
bus legalizuotos ir vertimai bei
parašai patvirtinti. Paso išdavi
mo mokestis yra 52 Kanados do
leriai, vieno dokumento legali
zavimo kaina - 13 Kanados do
lerių.
Jei iškils klausimų atskirais at
vejais, maloniai prašau kreiptis
į Lietuvos Respublikos ambasa
dą Kanadoje adresu; 130 Albert
Street, Suite 204, Ottawa, Onta
rio, KIP 5G4. Tel. nr. (613) 567 5458.
Jonas Paslauskas,
Lietuvos Respublikos Laikinasis
reikalų patikėtinis Kanadoje

4 psi. • Tėviškės žiburiai

•
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® LAISVOJE TEVYNEJE
ATGAIVINTAS “VYTURĖLIS”
Molėtų taryba atgaivino vai
kų “Vyturėlio” darželį ir lopše
lį, atsiradus daugiau tėvų su
vaikais, reikalingais “Vyturė
lio” paslaugų.

NE ŠVENTĖ, TIK DIENA
Nepriklausomoje tarpukario
Lietuvoje lapkričio dvidešimt
trečiųjų buvo įprasta vadinti
Lietuvos kariuomenės švente.
Taip jų vadindavo ir minėjimus
rengę pokario lietuviai išeivi
joje, kai Lietuva dar nebuvo
atgavusi
nepriklausomybės.
1995 m. lapkričio dvidešimt
trečioji turbūt pirmų kartų pla
tesniu mastu buvo paminėta ir
dabartinėje Lietuvoje. Ji betgi,
nesilaikant tradicijos, vadina
ma ne Lietuvos kariuomenės
švente, o tik Lietuvos karių die
na. Su jos minėjimu Vilniuje
“Lietuvos aido” skaitytojus su
pažindina Darius Babickas. Ka
rių dienos minėjimas Vilniuje
buvo pradėtas visų kariuome
nės rūšių įgulos iškilminga ri
kiuote Nepriklausomybės aikš
tėje. Karius pasveikinus Lie
tuvos seimo pirm. Česlovui Jur
šėnui, rikiuotę apžiūrėjo Lie
tuvos kariumenės vadas gen.
Jonas Andriškevičius, vidaus
reikalų ministeris Romasis Vai
tekūnas, kariams sveikinimo žo
dį taręs krašto apsaugos minis
teris Linas Linkevičius. Pri
ėmus iškilmingų rikiuotę, ka
riai Gedimino prospektu nužy
giavo Vilniaus arkikatedron,
kur buvo atnašaujamos jiems
skirtos Mišios. Tada buvo pa
dėta gėlių Antakalnio kapinė
se prie paminklo žuvusiems už
Lietuvos laisvę, o Rasų kapi
nėse — prie paminklo 1918 m.
nepriklausomybės kovų aukoms
ir savanorio Artūro Sakalaus
ko žuvimo vietoje. Dienos iškil
mė užbaigta šventine vakaro
ne Vilniaus karininkų ramo
vėje.
KARIŲ DIENA KAUNE
“Lietuvos aido” skaitytojus
su Karių dienos minėjimu Kau
ne supažindina Vituolis Joneliūnas. Kauniečiai, turėję Lie
tuvos kariuomenės šventės tra
dicijas, Karių dienos renginius
pradėjo Mišiomis Šv. Mykolo
Arkangelo (įgulos) šventovė
je. Iškilmingon rikiuotėn 10 va
landų ryto Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus sodelyje įsijun
gė: Lietuvos atsargos karinin
kų, 1991 m. savanorių, Lietuvos
šaulių sųjungos, Kauno puskari
ninkių mokyklos, Vytauto Di
džiojo atskirojo jėgerių (me
džiotojų) bataliono ir vidaus
tarnybos pirmojo pulko karių
būriai. Tada pagal gen. Vlado
Nagevičiaus paliktų šventės
scenarijų prie nežinomo kario
kapo buvo iškelta Vyčio vėlia-

‘Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited
šeima ir tarnautojai
M

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

JA Valstybės

va, muziejaus bokšte — Vytautinė vėliava. Iškilmingų karių
rikiuotę eidami apžiūrėjo: Kau
no įgulos ir Lietuvos karinių
oro pajėgų vadas pik. Z. Vegelevičius, SKAT teritorinės gy
nybos vadas ir Kauno komen
dantas kpt. P. Urbonavičius.
Ši iškilmė baigta trim patran
kos šūviais. Lietuvos karius die
nos proga pasveikino Kauno
įgulos vadas pik. Z. Vegelevičius. Gėlių prie Nežinomo ka
rio kapo ir Laisvės paminklo
padėjo birutietės ir atskirų ka
riuomenės dalinių atstovai. Ta
da kariai surengė savo šventinį
paradų. Lietuvos karių diena už
baigta minėjimu ir koncertu
Lietuvos karininkų ramovėje.
DAR VIENAS SPROGIMAS
Šiame skyriuje jau esame ra
šę apie Vilniuje 1995 m. lapkri
čio 17 d. naktį susprogdintų
“Lietuvos ryto” redakcijos pa
statų. Gyvybės aukų nebuvo. Mat
teroristai sprogdinimui buvo
pasirinkę naktį, kai didžiau
sio Lietuvos dienraščio redak
cijoje niekas nebedirba. Tačiau
nuostolių, ypač morališkų, ne
buvo išvengta. Pranašavome,
kad tokie sprogdinimai gali pa
laidoti užsieniečių pasitikėji
mų nepriklausomybę atgavusia
Lietuva ir sustabdyti jų kapi
talo investicijas. Juk užsienie
čiai gali susidaryti išvadų, kad
Lietuvos vyriausybė nesugeba
krašto valdyti ir netgi neįsten
gia sutramdyti įsisiautėjusių
vietinių teroristų. Tokių išva
dų, deja, dabar patvirtino ant
rasis sprogimas lapkričio 26 d.
naktį Šventojoje. Ten taip pat
bf gyvybės aukų buvo susprog
dintas uždaros akcinės bendro
vės “Pajūrio žuvis” gamybinis
skyrius, nuo 1995 m. birželio
mėnesio išnuomotas Lietuvos ir
Olandijos bendrosios firmos
“Tobesa”. Ji iš Lietuvos žvejų
supirkdavo žuvis, jas šaldydavo
ir eksportuodavo Olandijon.
Nuo sprogimo labiausiai nu
kentėjo Lietuvos ir Olandijos
bendrosios firmos “Tobesa”
išnuomotos daugiau kaip tūks
tančio kvadratinių metrų ga
mybinės patalpos.

LIŪDNOS IŠVADOS
Nors nuostoliai dar nepa
skelbti, jie bus dideli. Sprogi
mas išvertė gamybinio skyriaus
pertvaras, nuo jo net įtrūko sie
nos, išbyrėjo langų stiklai. Spro
gimo banga pakėlė ir kelių met
rų pastato stogų. Šių nuostolių
dar nėra nustačiusi Lietuvos ir
Olandijos bendrajai “Tobesos”
firmai šį pastatų išnuomojusi
uždaroji akcinė bendrovė “Pa
jūrio žuvis”, jo savininkė. Di
džiausias nuostolis betgi ištiko
“Tobesos” firmų, išnuomotoje
patalpoje netekusių jau atsi
vežtų brangių įrenginių ir už
60.000 markių Vokietijoje nu
pirkto generatoriaus, gaminan
čio ledų žuvims šaldyti. Lietu
vos ir Olandijos bendrosios fir
mos “Tobesa” olandiškosios da
lies vadovas pareiškė, kad jo
olandiškas kapitalas Lietuvoje
daugiau nebus investuojamas
dėl siautėjančių teroristų. At
rodo, “Tobesa” Šventojoje ne
bus atnaujinta. Žuvies iš Lie
tuvos žvejų dėl sprogimo nuo
stolių ji, matyt, nesupirkinės,
neišvalys ir sušaldytos Olandi
jon neeksportuos. Tai didelis
smūgis žvejams, bendrojoje Lie
tuvos ir Olandijos “Tobesos”
firmoje dirbusiems Šventosios
bei jos apylinkių gyventojams.
Mat ši lietuvių ir olandų firma
geromis kainomis supirkdavo
Lietuvos žvejų sugautas žuvis,
o jos darbininkams buvo moka
mas šiuo metu Lietuvoje tikrai
geras mėnesinis 700-750 litų
atlyginimas.
v. Kst.

Dalyvavę Argentinos baltiečių suvažiavime. Iš dešinės stovi: Latvijos garbės konsulas ADOLFAS BRUZIKS, Argentinos
lietuvių bendruomenės pirmininkas JULIUS MIČIŪDAS, Estijos garbės konsulas PEET PULLISAAR, Lietuvos konsul
tantas ARTŪRAS MIČIŪDAS. Sėdi - Argentinos parlamentarai
Nuotr. B. Goodman’o

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Pirmas Baltiečių suvažiavimas
1995 m. lapkričio 23 d. erdvio
je San Martino teatro salėje,
Buenos Aires mieste, įvyko pir
mas lietuvių, latvių ir estų Su
važiavimas. Dalyvavo apie 700
žmonių. Atidarymo žodį tarė
Argentinos lietuvių bendruo
menės (ALOSTaryba) pirmi
ninkas Julius Mičiūdas, svei
kindamas Užsienio tautybių
Argentinoje komiteto vardu,
primindamas istorinį, geogra
finį ir politinį Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos panašų likimų.
Estijos garbės konsulas Peet
Pullisaar kalbėjo apie savo
krašto politinę ir ekonominę

būklę, pabrėždamas sunkius
sovietų okupacijos pergyven
tus 50 metus. Latvijos garbės
konsulas Adolfas Bruziks sa
kė, kad “rusų piliečių skaičius
mūsų krašte yra didelė proble
ma. Okupantų kariuomenės
jau nebėra, bet latvių pilie
čių Latvijoje yra tik 51%. Lie
tuva tuo atžvilgiu yra geres
nėje padėtyje, - svetimtaučiai
siekia tik 20%.

Programoje puikiai pasiro
dė argentiniečių mišrus San
Fernando choras - atliko šiam
suvažiavimui pritaikytas dai
nas.

Hamilton, Ontario

Registracija rinkimams Lietuvoje
Ambasados pranešimas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Kanadoje
Lietuvos diplomatinė tar
nyba Kanadoje pradeda rinkė
jų, dalyvausiančių būsimuo
se Lietuvos rinkimuose, re
gistraciją. Lietuvos piliečiai,
kurie laikinai ar nuolat gyve
na Kanadoje, pagal savo pato
gumą gali užsiregistruoti arba
Lietuvos Respublikos ambasa
doje Kanadoje (130 Albert
Street, Suite 204, Ottawa, On
tario KIP 5G4), arba genera
liniame garbės konsulate To
ronte (1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6. Tel.
416 538-2992, FAX 416 538-4345
(šiuo adresu konsulatas pla
nuoja pradėti dirbti nuo 1995
m. gruodžio 20 dienos).
Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
(Esu “Union Gas”
atstovas)

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

Lietuvos piliečiai kviečia
mi registruotis būsimiems
rinkimams ir pranešti apie save
šiuos duomenis: pavardė, var
das; gimimo data; gyvenamo
sios vietos adresas Kanado
je; Lietuvos piliečio paso nu
meris; asmens kodas, įrašytas
pase.
Duomenis apie save Lietuvos
piliečiai gali pranešti asme
niškai, atvykę į Lietuvos am
basadą ar konsulatą, arba at
siųsti paštu ar faksu (613-5675315 - ambasados, 416-538-4345
- konsulato). Registruojantis
paštu, galima atsiųsti ir Lietu
vos piliečio paso atitinkamų
puslapių, kuriuose yra pateik
ti aukščiau nurodyti duome
nys, fotokopijas.
Lietuvos piliečiai, kurie at
siųs apie save duomenis, bus
įrašyti į rinkėjų sąrašus.
Jiems prieš kiekvienus rinki
mus, kuriuos vykdyti bus pa
vesta Lietuvos Respublikos
ambasadai Kanadoje, paštu
bus siunčiami visi balsavi
mui reikalingi dokumentai.
Apie rinkimų laiką ir tvarką
Ambasada praneš iš anksto. Inf.

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

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

AMER. DOL.
$

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

Pristatymas į rankas

................. $12.00

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

IŠVISO

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

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

Siuntėjas:................

Gavėjas: .............

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

Siunčiama suma

Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą
prašome rašyti arba skambinti:
Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,

Baltiečių suvažiavimą spe
cialiu raštu sveikino Argen
tinos prezidentas Karlosas
Menemas. Dalyvavo kaip gar
bės svečiai - Danijos, Švedi
jos, Suomijos, Vengrijos ir,
Slovėnijos ambasadoriai; Ka
nados, JAV, Brazilijos ir Olan
dijos garbės konsulai; Argen
tinos Užsienio reikalų ir Vi
daus
ministerijų
atstovai,
krašto parlamentarai. Pasibai
gus programai, svečiai buvo
pakviesti į vaišes, kur išryš
kėjo kitų tautų Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai palankumassolidarumas. Artūras Mičiūdas

Paslaugos 4% ar 3%

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

Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

PRISIMINDAMI a.a. ALFONSĄ
ERŠTIKAITI ir reikšdami užuo
jautą žmonai Aldonai, sūnui Rai
mondui, dukrai Onutei ir visiems
artimiesiems, Kanados lietuvių
fondui aukojo: $50 - S. S. Rakš
čiai; $30 - Z. Didžbaliai, London,
Ont.; $25 - A. G. Skaisčiai, J. E. Ba
joraičiai, L. E. Klevai; $20 - A.
Prunskus, Z. A. Stanaičiai, P. Žulys,
J. G. Krištolaičiai, V. Subatnikaitė, P. Z. Sakalai, P. E. Armonai,
K. A. Žilvyčiai; $15 - P. V. Šidlaus
kai, J. R. Piciniai; $10 - P. M. Šiuliai, L. J. Koperskiai, P. V. Lukošiai.
$50 - E. V. Bilevičiai, V. P. Pici
niai, V. B. Cvirkai, Simcoe, Ont.,
$30-A. Didžbalienė.

A. a. IGNO VARNO vienerių me
tų mirties prisiminimui SLA 72
kuopa Hamiltone Kanados lietu
vių fondui aukojo $100.
Už aukas dėkoja KLF

Wasaga Beach, Ont.
MIRTIES METINIŲ PAMINĖJI
MAS. Š. m. gruodžio 9 d. Mississaugoje ir gruodžio 10 d. Wasagoje buvo
laikomos Mišios už a.a. inž. Vytautą
Senkų, staigiai mirusį 1994 m. gruo
džio mėn. Čia buvo prisiminti ir pa
minėti Vytauto Senkaus ir jo žmonos
Onutės ilgi, emigrantų gyvenimo
metai ir jų veikla atvykus į Kanadą.
Jis buvo darbštus, sąžiningas ir pa
maldus šeimos tėvas. Su žmona Ona
Valiulyte jis ilgus metus dirbo, užau
gino tris vaikus ir daug prisidėjo
prie lietuvių visuomenės tiek šiau
rėje, tiek čia Wasagos-Staynerio
apylinkėje. Prieš 2-3 metus jų pa
stangomis buvo pravesti dideli lietu
vių medinės bažnytėlės remonto
darbai. Ji buvo ir dabar yra viena
iš pagridinių susirinkimo vietų Wa
sagos-Staynerio ir apylinkių lie
tuviams ne tik sekmadieniais, bet
ir visomis kitomis progomis. Šian
dieną visi šios apylinkės lietuviai
jaučia didelį trūkumą dėl Vytauto
Senkaus staigios mirties, o drauge
reiškia padėką žmonai Onutei, jų
vaikams, giminėms ir kitiems arti
miesiems už visas jų pastangas suruošiant jo mirties paminėjimą.
G.R. Stepulaitis

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky
la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 45
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai”
- plačios apimties savaitraštis.
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui,
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185
Stavebank Rd., Mississauga, Ont.,
L5C 1T3, Canada. “TŽ” leidėjai

Klivlande leidžiamas “Dirvos”
savaitraštis vėl neteko redak
toriaus. Lietuvon išsikėlus} Ba
lį Gaidžiūną buvo pakeitęs iš
ten 1993 m. spalio viduryje at
vykęs dr. Anicetas Bundonis,
galvos smegenų elektro-fiziologijos specialistas, dirbęs la
boratorijos vedėju Eksperimen
tinio ir klinikinio mokslų ty
rinėjimo institute. Anksčiau
jam buvo tekę dirbti Klaipėdos
dienraščio leidykloje. “Dirvos”
redaktoriumi jis ryžosi tapti
tik po ilgo ir intensyvaus gal
vojimo. Dr. Aniceto Bundonio
1994 m. kovo mėnesį pradėtą
“Dirvos” redagavimą dabar nu
traukė sunki liga ir rimta ope
racija, o ateityje jo laukia dar
dvi operacijos. Tokiose aplin
kybėse darbas “Dirvos” redak
cijoje tapo neįmanomas. Trum
pas atsisveikinimas su Lietu
von grįžtančiu dr. A. Bundoniu
klebono kun. Gedimino Kijausko iniciatyva buvo surengtas
lapkričio 5 d. Dievo Motinos
parapijos kavinėje. Lapkričio
7 d. dr. A. Bundonis su jo išsi
vežti atskridusią dukra Loreta
Zakarevičiene išvyko Lietuvon.

Panevėžiečių klubas Čikago
je savo posėdį 1995 m. lapkričio
12 d. pradėjo mirusiems na
riams skirtomis Mišiomis. Pa
grindinis posėdžio dalyvių dė
mesys Jaunimo centre teko inž.
Pilypo Naručio paskaitai “1941
m. sukilimas ir jo atgarsiai”.
Sukilimu buvo siekiama lais
vės. Jo pradžia laikoma birže
lio 22 d. buvo tik oficiali data.
Iš tikrųjų apie įvyksiantį Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos karą
jau buvo žinoma gerokai anks
čiau — nuo 1991 m. balandžio
ir net kovo mėnesio. Tada ir bu
vo pradėtas pasiruošimas suki
limui ne tik Lietuvoje, bet ir
Vokietijoje. Tuo sukilimu bu
vo parodyta ir vokiečiams, ir
sovietams, kad lietuvių tauta
nori laisvės ir nepriklausomy
bės. P. Narutis apgailestavo,
kad nebuvo išsaugotos visų su
kilimo dalyvių pavardės. Mat
pasiruošimas sukilimui dau
giausia vyko pogrindyje, kur
tekdavo slapstytis nuo saugu
miečių. Po paskaitos buvo iš
klausyti Panevėžiečių klubo
pirmininko bei iždininko pra
nešimai. Sumažėjo tik du pa
jamų šaltiniai — narių mokes
čio ir gegužinių. Juozas Masilionis pranešė, kad yra gautas
laiškas iš J. Balčikonio gimna
zijos Panevėžyje, prašantis lė
šų išleisti tos gimnazijos isto
rijai. Šiam leidiniui buvo su
rinkta tūkstantis dolerių iš Či
kagoje ir kitur gyvenančių pa
nevėžiečių.

Australija
Lietuviškų pamaldų klausi
mas iškilo susirgus kun. Povi
lui Martūzui, aptarnavusiam
Sidnio kolonijos lietuvius. Jam
padaryta operacija St. George
ligoninėje. Kariuomenės šven
tės proga Mišias angliškai lai
kė vietinės katalikų parapijos
klebonas kun. Norman Grady.
Rekolekcijas Australijos lie
tuviams vedęs iš Lietuvos pa
kviestas kun. Ričardas Repšys,
MIC, norėtų sugrįžti pas Sidnio
lietuvius. Čia jam yra užtikrin
tas mirusio prel. P. Butkaus pa
liktas butas ir darbas Christian
gimnazijoje. Jos vadovybė norė

tų, kad jis kiekvieną rytą ten
atnašautų Mišias, o visą kitą
laiką galėtų skirti lietuvių sie
lovados reikalams. Problemą
betgi sudaro Lietuvos marijo
nų provinciolą kun. Praną Ra
čiūną ištikęs širdies smūgis ir
gydymasis ligoninėje. Tokiose
aplinkybėse kun. R. Repšio da
bar reikia Lietuvoje.
Džylongo lietuvių tautinių
šokių “Gegutės” grupė džiau
giasi gegučiukų prieaugliu. Gru
pės vadovė yra Birutė Liebich.
Gegučiukais vadinamų mažiau
sių šokėjų grupė 1995 m. spalio
14 d. trim vaikiškais šokiais de
biutavo Šv. Patricko pradžios
mokyklos surengtoje mugėje.
Mažieji gegučiukai jau yra ap
rengti lietuviškais tautiniais
drabužėliais. Juos finansavo
Australijos lietuvių fondas ir
kooperatinė kredito draugija
“Talka”, remiantys visas “Ge
gutės” šokėjų grupes.

Šveicarija
A. a. Jonas Masiulis, visuome
nininkas ir verslininkas, mirė
Ženevoje 1995 m. lapkričio 8 d.
Velionis yra gimęs Panevėžyje
1911 m. balandžio 6 d. Baigęs
Panevėžio vyrų gimnaziją, stu
dijavo teisės, ekonomikos ir
finansų
mokslus
Paryžiuje,
bendraudamas su tada ten gy
venusiu Juozu Miltiniu, busi
muoju Panevėžio dramos teatro
įsteigėju. Velionis Lietuvon
grįžo ir dirbo Kaune iki 1940
m. liepos 13 d. Tada su žmona
ir dviem vaikais pasitraukė
Prancūzijon, tikėdamasis, kad
politinė įtampa greit pasibaigs
ir bus galima grįžti Lietuvon.
Deja, tos dienos jam, blaško
mam po pasaulį, teko laukti iki
Lietuvos prisikėlimo 1991 m.
Tik tada jis atgavo pilietybę
ir tėvo Juozo Masiulio Panevė
žyje pastatytą gimtąjį namą su
jame jau 1905 m. atidarytu kny
gynu. 1995 m. vasarą J. Masiuliui teko dalyvauti to knygyno
devyniasdešmtmečio sukakties
minėjime. Velionis ruošėsi grįž
ti namo, jais laikydamas pasta
tą su knygynu. Šiemet ten turė
jo būti įrengtas jam skirtas
butas. Tačiau namo grįžimo die
nos nesulaukė, pakirstas mir
ties, nespėjęs sulaukti nė aš
tuoniasdešimt penkerių metų
amžiaus. “Europos lietuvyje”
paskelbtame nekrologe rašoma,
kad J. Masiulis buvo gyvybin
ga asmenybė, kuri domėjosi
Lietuvos reikalais, rašė eko
nominėmis temomis išeivijos
spaudoje. Jis gerai orienta
vosi knygų leidyboje, matyt,
jas norėdamas leisti tėvo su
kurto knygyno vardu.

<^įiLl|l^g| OFFORD
Įrealty ltd.
Member Broker, 38 HurontarioSt.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar'W
lik del informacijos apie Ip
namus, vasarnamius.
ūkius, žemes Wa sagos.
' iRj
Staynerio ir Collmgvvo-fcį^^^l
koĮ
odo apylinkėse kreiPkl'^M|BFy \ JĮM
»ės i

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 -
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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
MOKAME UZ:
PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.75%
Asmenines nuo.......... 13.00%
santaupas...................... 3.25%
neklln. turto 1 m........... 7.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......... 4.75%
180 dienų Indėlius........ 4.75%
1 m. term.indėlius ......... 5.50%
2 m. term.indėlius........ 5.50%
3 m. term.indėllus ...... 5.875%
4 m. term.indėllus ..........6.25%
5 m. term.indėlius ..........6.75%
RRSP Ir RRIF
(Variable) ....................... 3.00%
1 m.ind........................... 5.50%
2 m.ind........................... 5.50%
3 m.ind......................... 5.875%
4 m.ind............................ 6.25%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Tėviškės žiburiai • 1995. XII. 19 - Nr. 52 (2391)

<ib SKAITYTOJAI PASISAKO
PARAMA “KARIUI”
Palydime dar vienerius besi
baigiančio tūkstantmečio metus.
Ačiū Dievui - pavyko išgyventi...
“Kario” padangėje tapo šviesiau
dėl pagausėjusiu mūsų rėmėjų ir
dėl aukšto rango KAM vadų kiek
sustiprėjusio dėmesio ir paramos
mūsų žurnalui.
Dėkodami už tikrai nesavanau
dišką ir labai konkrečią paramą
“Kariui” ir tuo pačiu Lietuvos
gynybos stiprinimui, turime pri
pažinti, kad tebesiverčiame sun
kiai: infliacija, nuolat augančios
leidybos išlaidos daro savo. Tiki
mės, kad suteiksite mums aktyvią
paramą, platindami “Karį" tarp
užsieno tautiečių ir 1996 m. Nuo
šių straipsnių santraukas anglų
kalba. Tai galbūt sustiprins do
mėjimąsi mūsų žurnalu ir silp
niau mokančiųjų lietuvių kalbą
tarpe.Pageidaujame, kad su re
dakcija mūsų prenumeratoriai už
1996 metus atsiskaitytų iki 1995 m.
gruodžio 20-25 d. Tai padėtų mums
geriau spręsti “Kario” leidybos
reikalus - tiksliau numatyti pa
jamas ir išlaidas.
Kęstutis Starinskas,
redaktorius
Red. pastaba. “Kario” platinto
jas Kanadoje yra J. Vyšniauskas,
466 Scott St., St. Catharines, Ont.
IŠ TIESŲ DAR NEPRINOKĘ
Atvirlaiškis B. Pūkelevičiūtei
Ko gero ne man kalbinti ir gai
šinti Jus, žinomą rašytoją, akto
rę, visuomenės veikėją. Bet per
skaičiau Jūsų tekstą 1995 m. gruo
džio 12 d. “TŽ” nr. ir neberandu
sau vietos. Jūsų nuoskauda turėtų
būti iš tiesų didelė, jeigu ryžotės
pasipasakoti laikraščio skaity
tojams, dargi šventų Kalėdų proga.
Nesmagu, kad lauksite Viešpa
ties gimimo su kartėliu širdyje.
Nesmagu, kad Jūsų kaimynai San
dy ir Leo, aplankę Jus švenčių
dieną, taip ir nepatirs lietuviš
kų, chemikalais nepagerintų, sal
dainių natūralumo, nesutvirtins
savo simpatijų Lietuvai. Atleiski
te, bet jaučiuosi mažumėlę kal
tas. Kaltas, kad esu iš “ten”, iš bu
vusios “sovietinės” Lietuvos. Kal
tas, kad mano tautos dalis, pasi
likusi anapus Atlanto, niekaip
neišmoksta rašyti žodžio “cherry”
daugiskaitos. Kad pats gerai ir
noriai kalbu rusiškai, o su pasau
line anglų kalba, deja, kur kas
prastesni popieriai.
Jūsų tiesa: neprinoko dar mūsiš
kės Žagarės vyšnelės iki vakarie
tiško dailumo bei saldumo. Perne
lyg ilgai žėbėjęs druską, apleido
me konditerijos meną. Neturime
saldainių, kurių galėtum padėti
prie kavos Vakarų žmogui, nerau
donuodamas iš gėdos lyg toji apra
sojusi vyšnia. Daug ko nemokame
ir vargu bau beišmoksime greitai,
tebepainiojantys Rytus su Vaka
rais, neišmaną savo pačių istori
jos, užteršę gimtąją kalbą svetim
žodžiais, subedievinti, demora
lizuoti.
Vargšė Jūsų draugė, vežusi tas
nelemtas šokolado lūženas it Šven
čiausiąjį Sakramentą! O kad būtų
mokėjusi angliškai ir iš tų magiš
kųjų “cherrys” įtarusi, kas slypi
po apgaulingu dangtelio grožiu!
Kad gabena ne dovaną, ne tėviškės
pasveikinimą, bet nusivylimo gu
mulą, kuris apkartins Kalėdų
pyragus... Beieškant Jums paguo
dos žodžių, staiga nudiegė pašir
džius: juk skrendant į Kanadą ir
man sesuo krovė lauktuvių į laga
miną lietuviškų saldainių dėže
les. Grįžęs ar dar pakeliui iškai
šiojau jas bičiuliams. Siaube, o
jeigu ir ten pasaulio akys išvydo
tik šokolado kapinyną, ištiškusį
likerį ir begėdiškai apsinuogi
nusius riešutus?! Rašysiu, šauk
siu, jog kitąsyk šiukštu nedrįstu
šitaip lengvabūdiškai užsimiršti.
Tegul sau valgo tuos saldainius
Lietuvoje. Arba vaišina kaimynus
iš Rytų, jei nori.
Žinau, jog mokėsite, kaip atsi
prašyti Sandy ir Leo už prarastą
nuostabos ir susižavėjimo akimir
ką. Jie supras ir nesistebės per
daug. Jie jau girdėjo, kad lietu
viai yra nei slavai, nei germanai:

Didžiojo labdario klausimu

Kun. Julius Sasnauskas, OFM,
Toronto, Ont.
TREMTINĖ, GAVUSI PARAMA
DIDŽIAI GERBIAMI KANADOS
LIETUVIAI,
Kur tik paskaitai ar pasiklausai
apie labdarą, tai vis daugiausia
Kanados lietuvių dovana Lietuvai.
Aš iki gyvenimo pabaigos būsiu
skolinga ir dėkinga Jums, mano
brangieji, už man padovanotą
traktorių. Tegul Dievulio palaima
Jus lydi visur ir visada.
Aš, užaugusi Sibire, žinau ką
reiškia lietuviui Lietuva. Todėl
ir Jūs, nesigailėdami savęs, pa
dedate mums. O mūsų brangioj
Lietuvoj labai daug negerų žmo
nių. Pas mus komunizmo šmėkla
dar gyva ir ji nuodija visą Lietuvą.
1993-4 m. mums buvo baisaus
nuosmukio metai, nes pridavėm
į kombinatus grūdus 82 t., o pini
gus gavome 1995.05. ir išėjo už
toną švarių, sausų grūdų po 80 lt.
Neužteko net kredito palūkanoms
už metus sumokėt. Jau turime
beveik visą žemės dirbimo tech
niką, tik dar už kombainą kredito
neatidavėm. Bet kai tokia mūsų
vyriausybė, tai vien iš žemės pra
gyvent beveik neįmanoma, norim
pradėti kokį verslą. Buvau pada
vusi dokumentus smulkiam vers
lui iš Eurodos fondo; buvo rašyta,
jog rems ūkininkus, o pasirodo
remia bendroves. Mūsų komunis
tų valdžia tik pažiūrėjo, perspek
tyva yra, bet pagalbos nesulaukėm.
Mes norime kepti duonelę, nes
Anykščių komb, duona prasta ir
čia pas mus į Debeikius veža iš
Utenos už 30 km. privati parduo
tuvė, ir visi ją perka. Debeikių
apylinkėje 3500 žm., ir paklausa
duonutės būtų, tik viena proble
ma su pinigais, o jų tiek, kad galė
tum ką nors suorganizuot niekaip
ir niekur negalima gaut.
Bet aš esu optimistė - jeigu pra
ėjau Sibiro gulagus, tai čia irgi
kaip nors, tik jau sveikata ne be
ta, nors man tik 52 m. Man Sibire
4 kartus buvo kaulai galvos lau
žyti, visokie randai, nes mus muš
davo, kas tik netingėjo, “fašisto”
vaikus. Buvau nuo bado išsipūtusi
ir mane išgelbėjo - vykdomojo
komiteto pirmininko žmona per
tris mėnesius atmaitino.
Labai daug vargo mačiau, be
tėvelio mat augau, likau 1 m., kai
Tėvelį partizaną nušovė skrebai.
Kai gavau Jūsų dovanotą trak
torių, tai buvo baisus pavydas, o
mūsų kaimynas buvęs skrebas ir
KGB agentas, dabar pensininkas,
išgėręs pas kaimynus sako šaudė
banditus ir dabar esą reikia. Ma
no vyras susiginčijo su juo, o po
kelių dienų radom apnuodytas 2
karvytes. O nunuodytos buvo pe
lių nuodais. Nenorėjau tampytis

VILIUS BRAŽĖNAS

Atviros Lietuvos fondo penkmečio minėjime Vilniuje, Menininku rūmu salėje, 1995 m. spalio 16 d. Iš kairės: didysis labdarys
GEORGE SOROS, dr. IRENA VEISAITĖ, Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS ir kiti
Nuotr, J. Piečaičio

Svarbiausia bankų veikloje - švarios rankos
Lietuvos lito tėvo profesoriaus Vlado Jurgučio 110 gimimo metinės iškilmingai paminėtos
Vilniuje, gimtojoje Palangoje ir Kaune. Iškeltos pagrindinės velionies mintys,
susijusios ypač su bankine veikla
GENOVAITĖ GUSTAITĖ,
Vilnius

Gimęs 1885 m. lapkričio 5 d.
“ant marių krašto, Palangos
miestely”, V. Jurgutis nepri
klausomoje Lietuvoje buvo di
delė asmenybė — kunigas, mo
netarinės politikos vairuoto
jas ir lito tėvas, pirmasis Lie
tuvos banko valdytojas, profe
sorius, o vėliau — Štuthofo
bei kitos okupacinės sistemos
kankinys. Įdomu, kad į socio
logiją Peterburgo dvasinėje
akademijoje jį, pasirengusį
jėgas atiduoti grynajai teo
logijai, pastūmėjo kita dide
lė mūsų tautos asmenybė —
Jurgis Matulaitis, dabar Pa
laimintasis, o anuomet stu
dentų prašymu įsteigtos so
ciologijos katedros pirmasis
vadovas, profesorius. Numa
tydamas Lietuvai reikalingų
žmonių parengimą, įžvelgda
mas V. Jurgučio proto galias,
jų linkmę, kun. prof. J. Matu
laitis paskatino studentą rink
tis sociologiją. Šiandien ne
sunku matyti J. Matulaičio pa
siūlyto kelio teisingumą.
Per okupaciją tinkamai ne
paminėjus V. Jurgučio 100-ųjų gimimo metinių, 110-osioms
buvo skirtas iš tiesų didelis,
rimtas dėmesys. Nuo 1995 m.
lapkričio 6 iki 8 d. per Lietu
vą nuvilnijo minėjimų banga,
apimdama, be sostinės, Palan
gą, Klaipėdą, Kauną.
Vilniuje
Pirmas iškilmingas minėji
mas įvyko Vilniuje, Lietuvos
mokslų akademijos didžiojoje
salėje. V. Jurgutis buvo aka
demikas, kurį laiką akademi
jos prezidentas. Akį patrau
kia puikiai išleista progra
mėlė — įdėtos kelios V. Jur
gučio nuotraukos, jo mintys.
po teismus, tegul Dievas teisia.
Rima Kairienė,
Gintinių km., Debeikių paštas,
Anykščių raj., Lithuania
Red. pastaba. Šis laiškas buvo at
siųstas Tautos fondui Kanadoje
kaip padėka už padovanotą trak
torių.

gyvenimo bei veiklos datos,
darbų sąrašas, organizatoriai:
Lietuvos mokslų akademija,
Lietuvos bankas, Vilniaus uni
versitetas, Vytauto Didžiojo
universitetas, Klaipėdos uni
versitetas.
Minėjimą pradėjo MA pre
zidentas akademikas B. Juod
ka, keliais sakiniais nusakęs
V. Jurgučio reikšmę — “mus
sukvietė vienas didis Lietu
vos žmogus”, po to suteikė
žodį K. Ratkevičiui, Lietuvos
banko valdybos pirmininkui.
Apžvelgęs V. Jurgučio asmens
savybes, nepaprastą, išskir
tinę atmintį, begalinį darbš
tumą, pranešėjas plėtojo min
tį, paimtą iš V. Jurgučio dar
bų apie bankininkystę: “ban
kinė politika yra menas ir tam
tikra prasme technika”, todėl
tokios politikos vedėjūi “ne
užtenka turėti vien teorinių
ekonomikos ar bankininkys
tės mokslo žinių, jis turi tu
rėti dar ir įgimtų bankininko
darbui gabumų”.

Toliau kalbėjo prof. S. Mar
tišius (VU). Jis temą pavadi
no V. Jurgučio citatos žo
džiais; “Mylėti Lietuvą, norė
ti Lietuvos — tai mūsų politi
ka”. Klausytojus traukte trau
kė pranešėjo teorinis lygis,
šmaikštumasi’Aąmojis, mokėji
mas kalbėti. Neatsitiktinai
pirmininkaujantis
padėkojo
pranešėjui už nuostabų pra
nešimą.
Prof. A. Žilėnas (VU), buvęs
V. Jurgučio asistentas, kalbė
jo tema “Įžymus Lietuvos pe
dagogas ir žmogus, ekonomis
tas finansininkas, akademi
kas”. Puikios knygos apie V.
Jurgutį autorė dr. E. Lau
menskaitė (EI) papasakojo
apie V. Jurgučio asmenybę,
prof. J. Tamošiūnas (VU) pa
sidalijo atsiminimais; jie at
kūrė, padėjo susidaryti vis
pusišką V. Jurgučio vaizdą.
Jurgučio gairės
Pranešėjams keičiantis, vis
labiau atsiskleidė pagrindi

Profesoriaus VLADO JURGUČIO 110-tųjų gimimo metinių minėjimas Didžiojoje Mokslų akademijos salėje
Vilniuje
Nuotr. R. Ginaičio

nė spalva — pirmiausia mora
lė, dora, didžiulis darbštu
mas, socialinis teisingumas,
pilietinė drąsa. Kertiniu ak
meniu virto ne vieno, ne sykį
pakartotas teiginys: “Ne ma
žesnės svarbos negu protinės
kvalifikacijos yra ir doriniai
valdomųjų organų privalu
mai. Pirmiausia rankos, ku
rios priima gausias darbščių
piliečių santaupas, turi būti
švarios”. Kaip aktualu, kaip
tebėra svarbu!
Išmestas iš darbo ir buto
Pabaigoje kalbėjo dukterė
čia Elena Jurgutytė-Venckuvienė. Papasakojusi apie 35rius metus trukusią, kartu nu
eitą gyvenimo dalį (nuo dėdės
globojamos mokinukės, gim
nazistės dienų iki paskutinių
profesoriaus valandų), ji at
skleidė nepajudinamą jo tikė
jimą Lietuvos nepriklauso
mybe, didelę meilę sostinei,
Vilniui. Papasakojo taip pat
apie skurdžias, sunkias die
nas, atėjusias po pašalinimo
iš universiteto, išmetimo iš
buto. Tuomet ne sykį sakė, ra
šė; “Sapnuoju, kad skaitau
paskaitas. Maniau, kad išpro
tėsiu, atimta tai, kas brangiau
sia”. Atimta auditorija, smog
ta labai taikliai, nes Štutho
fo kalinio žodis ir kitam pa
vergėjui kėlė pavojų; profeso
rius buvo apšauktas “buržua
zinių teorijų” skelbėju. Kur
prisiglausti su didžiule biblio
teka be pragyvenimo lėšų?
Priėmė kauniečio Liudo Dam
brausko brolis Rapolas, ati
davęs du kambariukus. Baigė
savo žodį E. Venckuvienė nuo
širdžiai dėkodama už minėji
mą giminės vardu: pirmą kar
tą taip iškilmingai pagerbia
mas V. Jurgučio atminimas. Iš
tiesų ne valdišką, gražų minė
jimą tarsi apglėbė profeso
riaus mėgta klasikinė muzika
— pradėjo ir baigė kvartetai.
Paroda
Vilniuje maloniai nuteikė
banko priesalyje parodėlė. V.
Jurgučio gyvenimo datos, įvai
rių metų nuotraukos, jo min
tys, knygos (“Pinigai”, “Ban
kai”, “Finansų mokslo pagrin
dai”, kitos). O, kaip jaučiamas
citatų parinkimas — iškelia
mas socialinis teisingumas,
sąžiningumas,
darbštumas,
dora! Antai “Tiesa, gėris ir
grožis — tai neišjungiami da
lykai. Kur vieno trūksta — te
nai nėra ir kitų”. “Tad pinigai
turi tarnauti gyvenimui, bet
nieku būdu ne gyvenimas pini
gams”. “Ne paleistų banknotų
kiekis, o tik kietas darbas ga
mina kapitalą ir krašto tur
tus”. Čia ir Štuthofe Vasario
16-ąją pasakyta mintis: “Prieš
nieką nekapituliuoti, niekam

/ Lietuvą su Nordland Express
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.
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164 Willowdale Ave, North York, Ont.
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PASTABOS IR NUOMONĖS

viena koja įklimpę Rytų pelkynuo
se, o kita - juokingai iešką vietos
Kalėdų žiburiais tviskančiuose
Vakaruose. Dovanokite, kad “cher
rys” kiek aptemdė Jums švenčių
džiaugsmą. Bet ir man kitąsyk, ne
lyginant aniems šilumos ar drėg
mės sudarkytiems šokoladukams,
būtų dar per anksti prie čionykš
čio šventinio stalo, šalia kalaku
tų ir kumpių, jei ne Lietuvai skir
tas “širdies paveikslas”, kuria
me sutelpa ir mokantieji, ir ne
mokantieji angliškų žodžių dau
giskaitos.

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai

•

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio
Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga:
pirmadieniais ir ketvirtadieniais
St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais
Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais
London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais
Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą,
sąskaita bus jums pasiųsta.

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

Toronto 416 535-5000

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

1995 m. “TŽ” 48 nr. Alg. Ei
mantas atsiliepė į mano rašinį
spalio 17 d. apie George Soros.
Džiugu, kad straipsnis pasiekė
tikslą: sukėlė abejonių ne tik
Eimantui, “bet ir daug kam”.
(Kiek daug ?...). Deja, nenu
džiugino jo pareiškimas, kad
mano samprotavimai “paremti
ekstremistine dešiniąja ideo
logija”, ir net skatinimas “TŽ”
įsivesti cenzūrą.
Rėmiausi faktais, o ne kokia
nors ideologija. Alg. Eimantas
pasitarnautų skaitytojams ar
ba paneigdamas faktus, arba
nurodydamas kitokius sam
protavimus jais remiantis.
“Ekstremizmo” dumblo saują
nesunku net vienu sakiniu
kam nors užmesti, bet trunka
ilgiau jį nukrapštyti. Gaila,
kad A.E. tai padarė net neban
dydamas įrodyti, lyg minėtas
žodis išspręstų Soros klausi
mą. Kas griebiasi “ekstremiz
mo” ginklo svarstybose, išsta
to ir save apibrėžimui. Ekstre
mizmas ar kraštutinumas regė
jime, pavyzdžiui, priklauso
nuo to, ar žmogus yra toliare
gis ar trumparegis; ar į tolį
žiūri gulėdamas, stovėdamas,
ar aukščiau pasilypėjęs. Tai
apsprendžia jo horizonto tolį.
Tai galioja ir intelektui. Po
litikoje “ekstremistinę deši
nę” nustato kaip toli kairėje
stovi pats sprendėjas.

A.E. tą klausimą sukompli
kuoja antroje laiško dalyje,
pateikdamas įrodymų, jog gal
mudu abu su juo esame kai kie
no akyse “dešinieji ekstremis
tai”: jo pažiūra į lengvą atlei
dimą “tarnavusiems raudona
jam slibinui” atitinka maną
ją. Partizanus su stribais tapa
tiną LDDP - “kraštutiniais de
šiniaisiais” vadina su jais ne
sutinkančius ir tuos, kurie
atsisako tapatinti Salomėjos
Nėries “patriotizmą” su Ber
nardo Brazdžionio patriotizmu.
Neišsiginu esąs “dešinysis”.
Tačiau stebiuosi, kokiu pa
grindu mano straipsniui pri
metamas dešinumas, kai pasi
naudojau tik kairiais šalti
niais, kaip “The New Yorker”
pagrindinį
straipsnį
“The
World According To Soros”.
savo tautinės garbės neišduo
ti, savo lietuviškų papročių
ir savo močiutės kalbos neiš
sižadėti”.
Kitą rytą (lapkričio 7 d.) iš
istorinės Totorių gatvės, iš
banko rūmų išriedėjo dvi ma
šinos: lengvoji ir “Latvija”,
veždamos E. Venckuvienę,
pranešėjus, banko vadovus,
būrelį kitų į Palangą, Klaipė
dą išjos į Kauną, Vilnių.
Pajūryje

Palangoje saulėta, kaip per
visą kelionę. Tylią popietę nu
einam į kapus, kur Joskaudų
Jurgučiams atminti profeso
riaus lėšomis pastatytas išla
kus kaip pajūrio pušis, dailus
juodas kryžius su užrašu: “Jo
skaudų Jurgučių amžino atil
sio vieta”. O statė jį, visus ak
mentašio darbus atliko ...
Motiejus Smetona, prezidento
brolis, E. Raštikienės tėvas.
Prie kapo pirmoji kalbėjo E.
Venckuvienė. Papasakojo apie
palaidotus, apie V. Jurgučio
meilę tėvams, ypač motinai,
pageidavimą ilsėtis šalia, kad
girdėtų ir jūros ošimą. Baigė
padėka visiems, “kurie šią va
landą su manim”.
Kalbėjo taip pat profeso
rius S. Martišius, giminaitis
gydytojas iš Klaipėdos, R. Jur
gutis, Palangos mero pavaduo
tojas P. Madzajus. Labai gai
la, jo kalboje nesuspindėjo

Ir “Time” savaitraštis nėra
dešinys, nors nežinau apie
“Le monde diplomatique”.
Tiesa, “Lietuvos aidą” LDDP
vadina “kraštutinės dešinės”
oficiozu.
Abu buvę Lietuvos okupantai
naudojo cenzūrą. Su ja man te
ko susidurti ir Amerikoje. Ano
niminiai laiškai ragino: “Grįžk
ten, iš kur atsiradai”. Prieš
keletą metų Floridoje vienas
dažnai komunistiškai skambė
jęs pilietis reikalavo neleis
ti man kalbėti per radiją. Phoe
nix, Arizonoje, vienas radijo
programos klausytojas bandė
mane nutildyti, nes esu lie
tuvis, o “lietuviai žydus žudė”.
Na, ir lietuviai ne kartą yra
bandę mane tildyti. “Akira
čiuose” buvo pultas “Į laisvę”
žurnalo redaktorius už mano
straipsnių spausdinimą. Suži
nojau, kad viena redakcija
Lietuvoje buvo perspėta - “ne
spausdinti Bražėno straips
nių”. Laimei, dauguma redak
torių yra mažiau nusiteikę
cenzūrai, negu kai kurie jų
patarėjai.
Grįždamas prie George So
ros klausimo, panaudosiu dar
vieną, namanau “ekstreministiniu” esant, šaltinį - “Drau
gą”. 1995 m. lapkričio 23 d. lai
doje užtikau Lietuvoje leidžia
mo katalikų “Dienovidžio” re
daktorės Aldonos Žemaitytės
platų pranešimą “Ateities”
savaitgalyje Čikagoje. Tarp
kitko ji paminėjo ir (Soros fi
nansuojamą) Atviros Lietuvos
fondą. Anot jos, “...fondo ku
riama programa ‘Švietimas
Lietuvos ateičiai’ neturi nie
ko bendro nei su tautiškumu,
nei su katalikybe, t.y. su ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės švietimo tradicija. Vei
kiau tai yra liberalistinių lai
cistinių programų ir tezių mi
šinys”.
Mano samprotavimu, ko kito
galima tikėtis iš globalistinių
dolerių, bandančių sunive
liuoti tautas ir religijas, su
naikinti tradicinę jų kultūrą
ir tuo būdu paruošti “vieno
pasaulio piliečius”. Todėl
manau, kad nei lietuviai po
litikai, nei lietuviai kultūri
ninkai neturėtų aklai įsirikiuo
ti į Sorosomaniją.
sukakties džiaugsmas, vardo
pagerbimo, įamžinimo suma
nymai. Vėliau E. Venckuvie
nė pasakojo apie tai, kiek sy
kių nuo 1989 m. belstasi į Pa
langos miesto vykdomojo ko
miteto, vėliau — savivaldybės,
mero duris! Beldėsi ne ji vie
na, ją parėmė ir Lietuvos ban
kas. Prašyta, aiškinta, nušvies
ta, kas tas Jurgutis, kodėl Pa
langoje būtina prie gimtojo
namo prikalti lentą, jo vardu
pavadinti gatvę. E. Venckuvienės paprašyti vieną raštą (1990
m.) pasirašė per 20 palangiš
kių su parapijos klebonu. Ar
tėjant 110-osioms metinėms
Lietuvos bankas iš anksto,
1995 m. sausyje, vėl rašė Pa
langos valdžiai, prašydamas
imtis iniciatyvos, sutiko už
viską apmokėti. Bet nė į vie
ną raštą atsakymo nesulaukta,
niekas nepadaryta. O valdžios
keitėsi — dabar savivaldybė
je krikščionys-demokratai.
Gimtasis namukas stovi Piktuižio gatvėje (nr. 13). Medi
nis, dviejų galų, primenantis
daugelio mūsų miestelių pa
status. Linksmai, geltonai nu
dažytas, su gonkomis, valdo
mas ne giminių, kurie mus pa
sitiko draugiškai, įsileido, ap
rodė nedidelį plotą, kuriame
būsimas profesorius gyveno
iki šešerių metų, kol tėvai nu
sikėlė į Joskaudus.
(Nukelta į 6-tą psl.)

Siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:
Siuntinys nr.1 10 kg miltų. 10 kg cukraus. 10 kg ryžių

$50 (JAV $38)

Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4.5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)

$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

$36 (JAV $27)

Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.e 20 kg cukraus (10x2 kg)

$64 (JAV $48)

400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 (vairus kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 (vairus kanadiški produktai (14 kg)

$48
$95
$65
$75

Siuntinys nr.9 220 v. elektrinis šildytuvas

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

FAX 416 535-5001

(JAV
(JAV
(JAV
(JAV

$36)
$72)
$49)
$57)

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!

“Ateities” savaitgalis Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Buvusieji Tiškevičių rūmai Palangoje, dabar - gintaro muziejus

Nuotr. G. Kurpio

Svarbiausia bankų veikloje - švarios rankos
(Atkelta iš 5-to psl.)

Klaipėdoje

Klaipėda nuo Palangos ne
toli, čia pat, bet ten nuotaika
kita. Universiteto menų fakul
teto salė labai graži, erdvi, su
vargonais, vitražais, tapytomis
lubomis, papuošta V. Jurgučio
portretu. Netrūko joje ir stu
dentijos. O pranešėjai buvo
vilniečiai bei šeimininkai.
Pirmiausia sveikino univer
siteto rektorius prof. S. Vai
tiekūnas. Jis iškėlė V. Jurgutį kaip šlovės ir pažeminimo,
garbės ir kančios paženklintą
žmogų, kurio tikslas, prasmė
— Lietuva. Jai aukojo save ne
gailestingai.
Tyliai, kartu įtaigiai plau
kė V. K. Bublio, Lietuvos ban
ko pirmininko pavaduotojo,
pasakojimas. Pripažino, kad
prieš keletą metų apie tai, kas
vyksta, galima buvo tik pasva
joti. Antai Vilniuje galvoja
ma kaip įamžinti V. Jurgučio
palikimą, pagerbti atminimą.
(Lenta prie namų, gatvės var
do suteikimas). Kaune, banko
rūmuose — lentos atidengi
mas. Stabtelėjo prie V. Jurgu
čio bankininkystės sistemos
supratimo (bankai ir menas, ir
technika), siūlė imti iš jo racio
nalųjį grūdą. O pacitavęs jau
minėtą V. Jurgučio teiginį
apie būtinybę bankininkam
turėti švarias rankas, api
bendrino: “Man rodos, pasa
kyta viskas”. Kokie įsiminti
ni žodžiai! Juk tai pažiūra į
V. Jurgučio moralės reikalavi
mus bankininkams, o kartu sa
vo moralės atskleidimas.
Prof. S. Martišius apžvelgė
XIX š. Lietuvos istoriją, ką
Lietuvai davė sukilimai, po to
atėjusi V. Jurgučio karta. Tvir
tino: “Ji sukūrė Lietuvos kul
tūrą, tautą, valstybę”. Iškėlęs
V. Jurgučio, kaip ekonomisto,
vaidmenį, pripažino jo didelę
kultūrą, mokėjimą dirbti su
įvairių pakraipų žmonėmis.
Litas tautos sąmonėje išliko
kaip savarankiškumo, nepri
klausomybės simbolis. Baigė
kreipiniu į jaunimą: “Jauni
me, tau priklauso ateitis, vyk
dytam jo idealus”.

M. Vaitkaus, V. Jurgučio arti
mo bičiulio, laiško eilutėmis:
“Ištikimas draugas, aukso šir
delė, kur stengėsi visiem padė
ti, paskutiniu turimuoju daly
ku pasidalyti. (...) Oi, tas jo
protelis, toks aiškus, subtiliai
ir giliai rėžiąs, lakus teorijai,
bet ir praktikoj skersai išilgai
laisvai vaikštinėjęs, viskuo
besidomįs...”
Iš vietos žmonių kalbėjo doc.
A. Jonušienė. Minėjimą baigė
E. Venckuvienė. “Už puikų ir
tokį gražų paminėjimą Klaipė
dos universitete giminių var
du nuoširdus ačiū.” Apžvelg
damas pranešėjų mintis, rekto
rius S. Vaitiekūnas pasiūlė
įsteigti Jurgučio fondą, saky
damas: “Mūsų žvilgsniai čia
krypsta pirmiausia į banką”.

Kitą rytą po Mišių už a.a. V.
Jurgutį Palangos šventovėje
kelias suko atgal. Iš pajūrio
išlydėjo šaltuko pasidabruota
žemelė, pasitiko kylanti saulė.
Automobilis skriete skriejo į
V. Jurgučio jaunystės miestą,
seminarijos studijų, o vėliau
valstybinės reikšmės veiklos
miestą - Kauną.
Kaune
Pirmą iškilmių dalį sudarė
lentos atidengimas Lietuvos
banko rūmuose, o antrą - Vy
tauto Didžiojo universitete.
Banko rūmus, pastatytus
1929 m., tik įėjus dešinėje, puo
šia lenta rūmų projekto auto
riui M. Songailai. Nuo šios die
nos (1995-ųjų lapkričio 8) prie
šais, kitoje pusėje, atidengta
memorialinė lenta pirmajam
LB valdytojui V. Jurgučiui.
Lentos su bareljefu autoriai
skulptorius V. Žuklys ir archi
tektas J. Lukše. Jo įrašas: “Šiuo
se rūmuose dirbo pirmasis Lie
tuvos Banko valdytojas (19221929), profesorius, akademikas
Vladas Jurgutis”.

Kone sausakimšame priesalyje iškilmę pradėjo G. Dalinkevičius... smuikininkas. Ke
liais žodžiais pasidžiaugęs
proga, palinkėjo bankinin
kams sėkmės. Nuplaukia švie

sūs L. Bokerinio menueto gar
sai. Po jų kalbėjo Kauno sky
riaus valdytojas A. Ivanaus
kas, o lentą atidengė K. Rat
kevičius. Apeigoje dalyvavo ir
kalbėjo vysk. S. Tamkevičius.
Kilnią giminystės pareigą išti
kimai atlikdama, dėkojo E.
Venckuvienė. Viltingai nu
skambėjo Kauno vicemerės V.
Margevičienės žodžiai: “Tikiu,
kad mieste atsiras ir jų (vals
tybės pamatus kūrusių) vardais
pavadintos gatvės ir kitos me
morialinės lentos”.

Universitete
Paskutinė iškilmės dalis
praėjo Vytauto Didžiojo uni
versitete, V. Jurgučio portre
tu papuoštoje salėje, sutrau
kusioje taip pat nemažai jau
nimo. Rimtoji dalis vėl neti
kėtai prasidėjo nuo muzikos,
kurią kaip pranešė G. Dalinkevičius, profesorius labai ver
tino.
Įžanginį žodį tarė rektorius
B. Vaškelis, po jo kalbėjo vil
niečiai - K. Ratkevičius, A.
Žilėnas, E. Laumenskaitė, E.
Venckuvienė, kaunietis pro
rektorius P. Zakarevičius.
Pabaigoje už didelį, gražų
renginį, apėmusį visą Lietuvą,
labai nuoširdžiai, ištikimai
giminių vardu dėkojo E. Venc
kuvienė. Po jos kalbėjo rekto
rius B. Vaškelis, apibendrini
mui pasirinkdamas V. Jurgu
čio mintį, pasakytą Štuthofe:
“Prieš nieką nekapituliuoti,
niekam savo tautinės garbės
neišduoti, savo lietuviškų pa
pročių ir savo močiutės kalbos
neišsižadėti”.
V. Jurgučio atminimui kai
kas jau padaryta: Kaune, Lie
tuvos banke, atidengta memo
rialinė lenta; vicemerė V. Margevičienė pažadėjo, kad mies
te atsiras jo vardu pavadinta
gatvė; Vilniuje taip pat nutarta
įtvirtinti memorialinę lentą
prie namo, kur jis gyveno, jo
vardu pavadinti gatvę. Yra su
manymų išleisti pašto ženklą,
voką, proginę monetą, jo veika
lus. Tik Palanga, gimtoji
Palanga, tyli!

Prof. A. Žilėnas, eidamas
pro V. Jurgučio portretą, nu
silenkė. Pasidžiaugė, galėda
mas kalbėti Klaipėdoje, kurio
je prieš karą buvo E. Galva
nausko vadovaujamas Komer
cijos institutas, į kurį Kauno
universitetas šnairavo. Tuoj
pat perėjo prie V. Jurgučio
tolerancijos, solidarumo —
galima buvo jausti, kad jis sa
vo širdimi visuomet buvo silp
nesniojo pusėje, neteko girdė
ti, kad būtų ką niekinęs. Nu
šviesdamas V. Jurgučio jau
nystės metus, jo studijas aka
demijoje, pastebėjo įdomų
faktą: J. Matulaičio paskatin
tas perskaitė beveik visą K.
Marksą, išstudijavo jo antGimtasis profesoriaus VLADO JURGUČIO namas Palangoje, kuriame
vertės teoriją. Iš vėlesnių vo gyvena ne velionies giminės
Nuotr. R. Ginaičio
kiečių laikų iškėlė V. Jurgu
čio drąsos pavyzdį — pokalbį
su Rentelnu, kuriam atsakė:
Padėkime vysk. A. Vaičiui Aukas siųsti:
kada baigsis karas neaišku,
Lithuanian Priests'
išauklėti
jaunuolius kuni
be to, neaišku, kaip jis baig
League
of America
gystei
aukokime
Telšių
ku

sis. (Vokietis visas išrau
Seminarian Fund
nigų seminarijos ir klierikų
dęs ...). Vokiečių metais V.
Rev. Adam Pupšys
Jurgučio dėka buvo išgelbėta
išlaikymui.
Mokslų akademijos biblio
: P. O. Box 2163
teka.
1 Westerly, R.I. 02891

Legendinė asmenybė
“Tai tikrai legendinė asme
nybė mūsų tautos istorijoje” pradėjo savo pasakojimą E.
Laumenskaitė. Nušvietė dvie
jų priešingų pradų darnų deri
nį turtingoje V. Jurgučio pri
gimtyje: skvarbų protą ir jaut
rią širdį. Tai patvirtino kun.

•lift'd

Čekius rašyti:
Lith. R.C. P. League Seminarian Fund.

W
Aukos JA V-se
nurašomos nuo
federacinių
mokesčių

dar neužaugo krikščioniškų
pažiūrų žurnalistų ir skaity
tojų. Savo paskaitą ji užbai
gė: “Į ateitį žiūrime su viltimi
ir baime”. Jai buvo daug įdo
mių klausimų, bet dėl vietos
stokos jų čia neįmanoma su
minėti.
Svarstybos
Svarstybose “Dabartinė išei
vijos prasmė” dalyvavo kun.
Vytautas Bagdanavičius, MIC,
Juozas Kojelis, adv. Regina
Narušienė, JAV LB krašto vbos pirmininkė, ir Aldona Že
maitytė. Pirmininkavo Jonas
Pabedinskas. Kun. V. Bagda
navičius nurodė, kad lietuvy
bės išlaikymas pasaulyje da
rosi visapusiškai rimtas ir
gyvybinis uždavinys. Nebijo
kime būti pasaulio lietuviais
ir pasaulio problemos neturė
tų būti mums svetimos. Nebijo
kime ėjimo į visą pasaulį, nes
pasauliui šiandieną reikia
lietuvių!
Adv. R. Narušienė sakė, kad
demokratija Lietuvoje dar nė
ra pilnai suprasta. Lietuvai
reikalinga stipri išeivija, ku
ri galėtų sekti Amerikos poli
tiką ir saugoti tėvynę nuo prie
šų. Lietuvai reikia padėti tap
ti Š. Atlanto s-gos nare, įgy
vendinti laisvą rinką, laiduo
ti žmonių teises. Mes galime
padėti per profesines ir jau
nimo org-jas. Reikia rasti bū
dų patraukti jaunimą, nau
jus ateivius, atidaryti duris
visiems ir leisti visiems dirbti.
Juozas Kojelis kalbėjo apie
pagalbą Lietuvai. Pavieniai
išeiviai padeda lėšomis ir pa
tarimais.
Krikščioniškosios
dvasios atgaivinimo misiją
Lietuvoje vykdo ateitininkai
ir katalikiškos mokyklos. Bet
yra stoka bendrinių or-jų tei
kiamos pagalbos. Lietuvos
mokyklose vis dar daug sovie
tinio meto vadovėlių ir sovie
tinės dvasios. Reikia rezisten
cinį palikimą saugoti ir jį skelb
ti. Lietuva nėra dar teisinė
valstybė. Rūpestį kelia laisvų
ekonominių sričių įvedimas,
kurios gali būti pavojingos
Lietuvai. Reikia stengtis, kad
JAV kongresas priimtų rezo
liuciją Karaliaučiaus klau
simu. Problemų sprendimuose
turėtų dalyvauti Lietuvių fon
das ir Lietuvių bendruomenė.
Reikia planuoti artėjančių
rinkimų strategiją.
Aldona Žemaitytė, tarp kitų
problemų, nurodė, kad dabar
Lietuvos katalikų spaudai
ypač reikia pagalbos. Ji siū
lė pasvarstyti, ar kat. spau
dai paremti negalėtume įsteig
ti specialaus fondo. Stipri kat.
spauda yra ypač svarbi prieš
Seimo rinkimus. Ir po šių svarstybų buvo daug klausimų.

Šiemet (1995) šis tradicinis
ir turiningas “Ateities” savait
galis įvyko lapkričio 3-5 d.d.
Jaunimo centre, Čikagoje ir
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Trijų dienų programa prasi
dėjo literatūros vakaru JC ka
vinėje lapkričio 3 d. Dr. Arū
nas Liulevičius pasveikino
gausiai susirinkusius svečius
ir pakvietė dr. Dalią Kučėnienę tarti žodį. Ji sakė, kad su
sirinkome pagerbti Žemaitės,
jos 150 gimimo sukaktyje. Trum
pai papasakojo apie Žemaitės
lankymąsi JAV ir pabrėžė, kad
Žemaitė nebuvo savo epochos
suprasta. Šį vakarą buvo su
vaidinta humoristinė vinjetė,
kurią parašė D. Kučėnienė pa
gal Žemaitės legendą, girdė
tą ir Šv. Petro. Šią humoristi
nę vinjetę režisavo Arnoldas
Voketaitis, sceną apipavidali
no Vytas Čuplinskas.
Bradūno poezija
Po 15 min. pertraukos ir už
kandžių, paruoštų Izabelės
Stončienės, visi grįžo pasiklau
syti visų mėgstamo poeto Kazio
Bradūno, kuris ilgai gyveno
Čikagoje, o dabar - Vilniuje ir
Baltimorėje.
Įžanginį žodį tarė ir poetą
kalbėti pakvietė Aušrelė Liulevičienė. Klausytojai labai
šiltai sutiko poetą. Jis pirmiau
sia priminė Čiurlionio 120 su
kaktį ir ta proga paskaitė iš
ciklo “Sonatos ir fugos”, po to pluoštą naujesnių eilėraščių,
parašytų paskutiniais metais
Vilniuje. Visi jie - vilnietiškos tematikos. Ir, kaip papras
tai, K. Bradūnas, prieš skaity
damas savo eiles, supažindina
klausytojus su eilėraščio te
ma. Taip klausytojas jaučiasi
lyg poeto vedamas per senąjį
Vilnių ir pats dalyvauja poeto
išgyvenimuose. Ir mes su po
etu ėjome pro pilies iškasenas,
Mindaugo karališkuosius rū
mus, aštuonkampį bokštą ir
kitus radinius. Šį ciklą poetas
pavadino “Kasinėjimų radi
niai”.

Lietuviška šeima
Trečiąją paskaitą skaitė dr.
Ona Daugirdienė “Lietuviška
šeima”. Su kalbėtoja supažin
dino ir diskusijoms vadovavo
Alė Lieponienė. Kalbėtoja
savo paskaitos pavadinimą
kiek pakeitė į “Šeima šiandie
ną, kaip liežuvis tarp dantų”.
Ji paaiškino, kad panaudoju
si Rilkės metaforą pabrėžti,
kaip liežuvis vargsta tarp ašt
rių dantų, taip ir šeima yra
apsupta gyvenimo sunkenybių.
Kalbėjo labai išmąstytai, nuo
sekliai,
iškeldama šeimos
problemas, ypač vaikų augini
me, kur reikia rinktis, ar lai
mingi vaikai ir namai, kad ir
ne tokie turtingi, ar turtai,
rezidencijos,
automobiliai,
aukštos tarnybos ir pan.
Jos pagrindinė mintis buvo:
vaikui kasdien reikia daug
laiko su tėvais. Jam reikia kie
kybiško, o ne kokybiško laiko.
Šeima yra ta institucija, ku
rioje formuojasi vaiko charak
teris. Abu tėvai turi sutikti
būti pasiaukoję šeimos reika
lams. Ji davė daug paprastų,
konkrečių pasiūlymų, kaip ga
lima stiprinti šeimas. Baigda
ma pabrėžė, kad lietuvišką šei
mą išlaikyti reikia abiejų tė
vų pastangų.

“Ateities” savaitgalyje 1995 m.
lapkričio 3 d. Jaunimo centre, Čika
goje, literatūros vakare savo eilė
raščius skaito poetas KAZYS
BRADŪNAS
Nuotr. Ed. Šulaičio

“Dienovidžio” redaktorė
Ten pirmoji paskaita buvo
“Dienovidžio” redaktorės Al
donos Žemaitytės “Krikščio
niškos demokratinės minties
formavimas Lietuvos katalikų
spaudoje (atgimimo laikotar
pis)”.
Su kalbėtoja supažindino dr.
V. Narutis. A. Žemaitytė sakė,
kad katalikiška spauda tar
nauja žmogui ir yra laisva bei
nepriklausoma, bet Lietuvoje
katalikiški leidiniai sudaro
tik menką dalį visos spaudos.
Jis trumpai apžvelgė Lietu
vos katalikų spaudą ir nuro
dė, kad Atgimimo laikotarpiu
katalikų leidiniai turėjo di
delį tiražą, bet vėliau jų skai
tytojų skaičius vis mažėjo ir
mažėjo. Tai atsitiko dėl įvai
rių priežasčių, bet svarbiau
sios jų — sunki ekonominė pa
dėtis ir stoka patyrusių žur
nalistų, kurie pajėgtų išlai
kyti pusiausvyrą tarp religi
nių ir pasaulietinių temų. Ji
sakė, kad 1994 m. buvo įsteig
ta Lietuvos Katalikų leidėjų
sąjunga. Katalikiško dienraš
čio Lietuvoje dar nėra, nes
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• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad
religijos jėga, ypač tikėjimo į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė
kaip betkurioje žmonijos istorijos
epochoje. Vis daugiau ir daugiau
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be
tikėjimo j atlygį ir bausme, į sielos
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashevis Singer).

z

Kiti renginiai
Šeštadienio vakare Lietu
vių centre Lemonte buvo dar ir
studentų ateitininkų meno bei
kūrybos vakaras. Jame dalyva
vo Audrė Budrytė, Mėta Landytė, Aleksas Mitrius, Haris
Subačius, Elena Tijūnėlytė
ir kiti.
Sekmadienio rytą Lemonte
A. Žemaitytė susitiko dar su
jaunomis šeimomis Ateitinin
kų namuose. Po to buvo šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio
koplyčioje, o po Mišių pro-
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Kun. PRANAS RAČIŪNAS, Lietuvos vienuolių marijonų provinciolas
Tabariškėse
Nuotr. K. J. Ambraso

Dvidešimtmečio sukakčiai

Pogrindžio “Aušra” ir jos leidėjai
Net iki dabar į jokius sąrašus ir
knygas nesurašyti visi, kas anuo
met, sunkiais persekiojimo ir prie
vartos laikais, šapu ar lapu prisi
dėjo prie pogrindinės spaudos or
ganizavimo ir leidimo, spausdini
mo ir persiuntimo užsienin. Įdomi
kiekviena pastanga, brangus kiek
vienas žmogus, kurių drąsos, ryž
to ir aukos kaina buvo leidžiami
pogrindiniai leidiniai, drąsinę
tautiečius, kėlę viešumon juodus
okupantų darbus. Susitikęs Lietu
voje marijonų provinciolą kun.
Pranciškų Račiūną, paprašiau at
sakyti į kelis klausimus, kuriuos
jis štai kaip atsakė ir dabar su
jais supažindiname šio laikraščio
skaitytojus. Kun. K. J. AMBRASAS,
Montrealis.

“Aušros” leidinio atsiradimo
pagrindinė priežastis buvo už
sienio, ypač Amerikos, vysku
pų pageidavimas, kad “LKB
kronika” būtų grynai religi
nio turinio leidinys ir kad kiti
Lietuvos klausimai būtų nagri
nėjami atskirame leidinyje. Šį
jų pageidavimą man perdavė
kun. Kazimieras Pugevičius.
Grįžęs į Lietuvą, gerai susipa
žinęs su jos istorija, ypač carų
okupacijos laikotarpiu, nuta
riau naujam leidiniui duoti
vardą “Aušros”, kuri turėjo
didelės įtakos tautiniam lie
tuvių susipratimui ugdyti. Tai
buvo pirmasis lietuviškas laik
raštis carų okupuotoje Lietu
voje.
Jos pobūdis tapo kitoks. Jei
senosios “Aušros” leidėjų da
lis, ypač Šliūpas, buvo Katali
kų Bažnyčiai nepalankūs, (tai
atsispindėjo
paskutiniuose
“Aušros” numeriuose), tai da
bar naujosios “Aušros” reda
gavimas, dauginimas ir plati
nimas atsidūrė tikinčiųjų ka
talikų rankose, tose pačiose,
kurios leido “LKB kroniką”.
(Kai carienė Kotryna II klau
sė Volterą, kaip sunaikinti
Lietuvą, tas nurodė priemo
nes: nukatalikinti, demorali
zuoti ir nutautinti). Naujoji
“Aušra”, siekdama išgelbėti
Lietuvą iš marksistinio ateiz
mo, užsimojusio sunaikinti
lietuvių tautą, skatino bran
ginti katalikų tikėjimą, kelti
dorą ir tautinį sąmoningumą.
Tai ir buvo pagrindiniai nau
josios “Aušros ” tikslai. Juos
išdėsčiau naujosios “Aušros”
pirmojo numerio pirmame
puslapyje. Be to, parašiau
straipsnį apie vysk. Valančių
kaip sektiną pavyzdį kovo
jant už minėtas vertybes.
Savo sudarytą projektą pa
siūliau įgyvendinti dabarti
niam Kauno arkivyskupo pa
galbininkui kun. S. Tamkevičiui, kuris toliau suredagavo
ir išleido 4 “Aušros” nume
rius. Paskui jo redagavimą
perėmė kun. Lionginas Kune
vičius, kuriam padėjo eilė ka
talikų inteligentų, tarp kurių
buvo ir K. Ambrasas. Manau,

grama Ateitininkų namuose.
Čia dr. Dalia Kučėnienė skai
tė paskaitą “Žemaitė - pirmo
ji lietuvė feministė Ameriko
je”. Po paskaitos diskusijoms
pirmininkavo Asta Čuplinskienė. Vėliau ambasadorius dr.
Vytautas Dambrava kalbėjo la
bai aktualia tema “Ateitinin
kas pasaulyje ir tėvynėje”.
Diskusijoms vadovavo dr. Aud
rius Polikaitis.
Taip ir vėl labai greitai pra
bėgo trys dienos, sutelkusios
paskaitininkus iš kelių žemy
nų, kalbėjusius aktualiomis
temomis, subūrusios daug atei
tininkų ir jų draugų. Reikia
tikėtis, kad girdėti svarūs žo
džiai krito į derlią dirvą.

kad prie to prisidėjo eilė “Eu
charistijos bičiulių”, įvairių
kongregacijų seserys vienuo
lės, ypač “Aušros” dauginimo
darbe.
Kaip “Aušra” patekdavo į už
sienį, tiksliai atsakyti nega
liu. Apie tai daugiau žinių tu
ri J. E. vysk. S. Tamkevičius.
Manau, kad ji ten patekdavo
tais pačiais kanalais, kaip ir
“LKB kronika”. Manau, kad
pradžioje, kol nebuvo sužlug
dyti, padėdavo Maskvos disi
dentai, o vėliau padėdavo iš
Amerikos atvykusieji tautie
čiai turistai.
“Aušros” ir kitais leidžia
mais žurnalais galėdavo pasi
naudoti palyginti mažas Lietu
vos inteligentų skaičius. Dau
giausia su jų turiniu padėda
vo susipažinti įvairios užsie
nio radijo laidos: Vatikano,
“Laisvės”, “Laisvosios Euro
pos”, kurios būdavo klausomos
nemažos dalies Lietuvos gy
ventojų, nepaisant sovietinių
pareigūnų trukdymų. Jų nuo
pelnai Lietuvai yra tikrai di
deli.
Kadangi “Aušros” išspaus
dintų numerių skaičius būda
vo palyginti mažas, tai rašo
mąja mašinėle išspausdinta
“Aušra” eidavo iš rankų į ran
kas. Ji daugiausia buvo papli
tusi katalikų inteligentų tar
pe. Būdavo dažnai perduoda
ma patikimiems draugams vie
nai nakčiai. Šis perskaitęs
perduodavo kitam. Matyt, jų
tarpe buvo mažai išdavikų,
tai Saugumo pareigūnams, bū
davo sunku nustatyti, kaip jos
platinimas vykdavo. Taigi tik
įvairių radijo stočių translia
cijos buvo šaltiniai, iš kurių
mūsų tautiečiai sužinodavo
pogrindžio leidinių turinį.
Uoliausi šių pagrindinių laik
raščių skaitytojai būdavo Lie
tuvos inteligentai, ypač tikin
tieji.
Kad neįkliuvo “Aušros” re
daktoriai į Saugumo rankas, tai
tiesiog Apvaizdos globa. Vysk.
S. Tamkevičius pasakoja, kad
užėjęs į svečius pas kun. L.
Kunevičių rado pas jį ant sta
lo išdėliotą jo redaguojamos
“Aušros” medžiagą. Jei tuo
metu būtų ten užėjęs koks nors
saugumietis, būtų galėję vis
kas baigtis tragiškai.

Senosios ir naujosios “Auš
ros” tikslai buvo panašūs: gel
bėti Lietuvą nuo surusinimo ir
demoralizavimo. Ir jos priešų
kovos metodai buvo panašūs.
Todėl ir apsigynimo priemo
nės turėjo būti panašios. “Auš
ros” vardas turėjo Lietuvai
priminti naujojo Lietuvos at
gimimo pradžią, jos praeitį,
jos didvyrius, jos pranašus,
tarp kurių ypatingą vietą turė
jo Maironis.
Pirmosios žinios “Aušroje”
turėjo būti nukreiptos ypač
prieš sovietinei santvarkai
parsidavusius
mokytojus,
prieš vadinamąsias “tarybi
nes davatkas”, kurios uoliai
vykdė okupanto nurodymus
žlugdant tautos moralę ir pat
riotiškumą. Paskui buvo palai
koma kova su Lietuvos nureliginimu, smerkiant ir dorinio
puolimo apraiškas. Jei “Kroni
ka” veikdavo beveik protokoli
niu būdu aprašytais faktais,
tai “Aušra” buvo šaltinis gi
lių, susimąstyti verčiančių
straipsnių. Manau, laikui slen
kant, išryškės ir jų autoriai,
nepabijoję gresiančių jiems
pavojų atidurti už grotų ar
Sibire.
Kun. P. Račiūnas, MIC
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Lietuvos prezidentas - Gulago kalinys

II
Neskaitant įvado ir užsklan
I
dos, veikalas apie Stulginskį
Kai paimi į rankas naują suskirstytas į 14 dalių. Pirma
knygą, trys dalykai iš karto sis skirsnis, pavadintas “Kraskrinta į akis: tema, kaip ji ap lago kalinys iš Lietuvos (1941dorota, ir kas yra jos autorius 1942)”, skaitytoją gražiai įveda
- eilė pagal svarbumą. Bet šį į abi pagrindines temas - Stul
kartą, prisipažįstu, eilės svar ginskio asmenybę ir Lietuvos
atkūrimo bei pavergimo audi
bą apverčiau aukštyn kojom.
Recenzuojamos
“Aleksan nį. Vienas iš svarbiųjų vals
dro Stulginskio” knygos auto tybingumo audėjų ir buvo ag
rių dr. Alfonsą Eidintą aš jau ronomas Aleksandras Stul
pažinojau iš jo supolitintų bei ginskis - Lietuvos Tarybos na
šališkų straipsnių spaudoje. rys, Vasario 16-tosios Nepri
Tai, žinoma, nesiderina su klausomybės akto signataras,
mokslo poreikiais. Gerb. am pirmųjų laikinųjų Lietuvos
basadorius, aišku, neturi pa vyriausybių ministeris, Stei
sirinkimo - privalo ginti į ba giamojo seimo pirmininkas,
lą įklimpusį darbdavį, kurį respublikos prezidentas, vie
didžioji lietuvių dalis ypač nas žymiausių krikščionių
išeivija, teisingai laiko seno demokratų partijos vadovų.
sios sovietinės nomenklatūros
Tikslingai autorius dalija
tęsiniu ir labiausiai atsakingu
už atsikuriančios Lietuvos po skirsnį svarbiosioms Stul
ginskio pareigoms nagrinėti:
negeroves.
Sibiro lageriui, kalėjimui,
Bene ryškiausias to gynimo enkavedistams, tremtiniams.
pavyzdys yra teisinimas savęs Beveik visi jie perpinti sau
bei tų žmonių, kurie prisidėjo gumiečių smurtu. Ne tik jo, bet
prie pagarsėjusios “Lietuvos ir kitų tautiečių kančios ryš
kovų ir kančių istorijos” re kiai pavaizduotos. Vienas pa
dagavimo, pagrįsto, komunis vadinimas yra ypatingai bū
tinės naujakalbės terminu dingas Stulginskio laikysenai:
tariant, dokumentais (be kabu “Su sardoniška šypsena, arba
čių?). Iš tikrųjų problema leng tremtinio dalia Sovietų Są
vai išsprendžiama eiliniu žo jungoje”.
dyno paaiškinimu: dokumen
Ir tardymo “seansuose” Stul
tas yra “reikalų raštas patvir
ginskis
mokėjo nieko neišduo
tinti kokiam nors faktui”. O
ti, bet pasakyti atsargią tiesą,
sovietiniai “dokumentai” (ka
tinkamą valstybininkui, kurio
butėse), kaip žinome, įprastai
neišbrauksi iš istorijos.
svarbius faktus iškreipia ar
Taikliai autorius palygina
suklastoja, kad tiesa ar nusi
prezidentą
Stulginskį su ro
kaltėliai būtų paslėpti. O au
mėnų karžygiu Cincinatu, ku
torius tikina: “išspausdinti
ris atlieka savo misiją valsty
dokumentai nėra falsifikatai”.
bei ir sugrįžta prie arklo, tik
(Ar ne laikas baigti? “TŽ”,
tokio
“artojo” Stulginskio ne
1994.VIII. 16). Tai gal ir kiti
galėjo pakęsti raudonieji oku
naujakalbės paistalai, jog ver
pantai. Suprantama, jie ne
gija yra laisvė, melas - tiesa
paliko ramybėje jokio doro
ir 1.1., taip pat nelaikytini tikro
žmogaus.
vės falsifikatais? Tik nuožmio
III
jo paveldo pažeistų šaknų žmo
nės gali šių dviejų rūšių raštų
Plačioje Lietuvos istorijos
neskirti.
panoramoje, autoriaus gražiai
Tačiau kai monografiją per atskleistoje, vis dėlto kai kur
skaičiau, prisipažįstu, atlyžau; trūksta taškų. Nepaminėta,
joje autorius vis dėlto išskiria kad lenkai, užgrobdami Vilni
dokumentus nuo naujakalbėje ją, sulaužė Suvalkų sutartį.
pavartotų “dokumentų”.
Taip pat neišryškinta, kiek

sutarčių sulaužė Sovietų Ru
sija (Sąjunga), užgrobdama
Lietuvą. (Tai nėra smulkme
nos, kai knyga taikoma skai
tytojams anglų k., nes dažni
svetimtaučiai, apkvaišinti nau
jakalbės klastočių, išliko is
torijos naivuoliais ligi šių lai
kų). Neužtikau ir 1941 m. bir
želio 23 d. sukilimo bei iš da
lies Nepriklausomybės atsta
tymo faktų, kurie kėlė nerimą
abiem okupantam.
Valstiečiams liaudininkams,
socialdemokratams ir etni
nėms mažumoms laimėjus sei
mo rinkimus, autorius tikina,
kad “Lietuvoje buvo gerokai
išplėstos demokratinės lais
vės” (211 p.), bet tuo reikia abe
joti. Ar LKP vadų, nubaustų
už priešvalstybinę veiklą, pa
leidimas iš kalėjimo priside
da prie tikros laisvės? Ar at
leidimai iš mokyklų direkto
rių pareigų yra “išplėstų lais
vių” ženklai? Ar “politinės
policijos” šnipinėjimai bei
pranešimai vyriausybei, ką
veikia konkurentai krikščio
nys demokratai, yra “laisvės
išplėtimas”, ar jos suvaržy
mas? Autoriui “Tautos valios”
bendradarbiai yra kraštutinių
(“ultraradikalių”) pažiūrų žmo
nės, nes liaudininkus ir social
demokratus pavadino bolševi
kų pastumdėliais, bet kai so
cialdemokratai krikščionis de
mokratus pavadino fašistais,
tai jų pažiūros nelaikomos
kraštutinėmis.
Autorius nepasako, kokios
tautybės sudarė LKP narių
branduolį, nors pamini, kad
mitinguotojai dainavo rusiš
kas ir žydiškas dainas, inter
nacionalą. Nuožmios komu
nistų represijos išryškintos,
bet nepabrėžta, jog jų santvar
ka buvo totalitarinė, kontro
liuojanti visas visuomenės
institucijas ir vykdanti tautžudystę. Nors žmonių lygiava ga
lima laikyti teigiamu dalyku,
tačiau autorius per toli nuei
na, kai pirmą kartą paminėtos
vyskupų bei kitų dvasininkų
pavardės rašomos be titulų.
Veikalo kalba yra gera, ne
rodanti autoriaus vartojamos
lietuvių kalbos nepilnaver
tiškumo požymių, kurių pilna
dabartinėje Lietuvos spau
doje bei nomenklatūros šne
koje, nors retos išimtys išli
ko, kai rašoma: “ultraradika
lių” pažiūrų, “separavo” sie
ną, “operatyviniai” čekistai,
dvarų “parceliavimas”.
Šia proga minėtina veikalo
pabaigoje pridėta jo santrau
ka anglų k., paruošta kolegos
dr. T. Michalskio, kuris pasi
rašo savo pavardę su slaviška
galūne - Michalski, nors lie
tuvių spaudoje jis vartoja lie
tuvišką galūnę - Michalskis.

1995 metų Ohio lietuvių gydytojų premija buvo paskirta rašytojai ir
žurnalistei AURELIJAI BALAŠAITIENEI ir įteikta Klivlande 1995 m.
spalio 29 d. Nuotraukoje iš kairės: dr. Vytautas Maurutis, dr. Dainius
Degėsys, Aurelija Balašaitienė, dr. Vitoldas Gruzdys, dr. Juozas Šonta

Alfonsas Eidintas, LIETUVOS
PREZIDENTAS - GULAGO KA
LINYS. Mokslo ir enciklopedijų
leidykla. Vilnius, 1995 m., 367 p.

Maironio lietuvių literatūros
muziejuje 1995 m. spalio pabai
goje įvyko kauniečiams ir jų sve
čiams skirta konferencija “Išeivi
jos proza 1945-1965”. Pranešimus
apie išeivijos rašytojų Mariaus
Katiliškio, Jurgio Savickio, Aloy
zo Barono, Antano Škėmos, Biru
tės Pūkelevičiūtės kūrybą, jos
ypatumus ir reikšmę padarė Algir
das Titus Antanaitis, Bronius
Vaškelis, Ramutis Karmalavičius,
Algis Kalėda, Elena Bukelienė,
Giedrius Viliūnas, Danguolė Sa
kavičiūtė ir Rima Pociūtė. Kon
ferencijos dalyviams Kosto Ost
rausko monospektaklį “Vaižgan
tas” suvaidino aktorius Ferdi
nandas Jakšys. Konferenciją pra
turtino muziejuje atidaryta pa
roda “Išeivijos proza”.

VIKTORAS LIAUKUS, Lietuvos Madona (medžio skulptūra)

“Taboro kalno šalis”
Naujas leidinys, išvydęs dienos šviesą Lietuvoje. Tai
tarsi gyvas vadovas po Šventąją Žemę
“Eime tenai, kur minčiai
skynė kelią ne dienos ir ne
mėnesiai, ne metai ir ne de
šimtys, bet šimtmečiai ir tūks
tantmečiai; kur išsipildė lū
kesčiai, žadėti nuo pirmojo
žmogaus laikų; kur drąsa, grū
dinta ne vien varge, ne vien
tik kepinta karščiu ir vėjo gū
siais nuplakta — krauju ap
laistyta, pažeminimo išmėgin
ta ir prievartos ugnimi nu
skaidrinta”, — taip rašo kun.
dr. Kazimieras J. Ambrasas,
SJ, neseniai Lietuvoje iš
leistos knygos “Taboro kalno
šalis” įžangoje.
Ši 204 puslapių vargais ne
galais dienos šviesą išvydusi
knyga turėtų būti brangi dau
geliui skaitytojų. Ji — tarsi
kelionių vadovas po Šventąją
Žemę, nes sovietmečiu apie to
kio turinio knygas negalima
buvo net pagalvoti. Čia, moks
lo akimrs"žiūiWt* Surinkta ne
mažai patikimų, naujausių
skaičių ir faktų apie savo
akimis matytas, savo kojomis
išvaikščiotas Kristaus, Mari
jos gimtąsias ir gyventas vie
tas. Jas autorius aplankė ta
da, kai dar dirbo Vatikano ra
dijo lietuvių skyriaus vedėju
ir iš ten aplankė Palestiną.
Juo labiau tie duomenys tik
ri, nes šią knygą, kurios at
skiri skyreliai ir straipsniai
1993 m. parašyti, buvo patik
rinti Romoje Gregorinio (Gri
galiaus) universiteto prof.
Pauliaus Rabikausko ir labai
palankiai recenzento įvertin
ti ne tik žodžiu, bet ir raštu.
Tik tuomet buvo transliuoti
per radiją, spausdinti tiek už
sienio spaudoje, tiek ir Lie
tuvoje.

“Taboro kalno šalis”, kurios

Atsiųsta paminėti

Lietuvai
Kai pavasarį medžiai išsprogsta, —
Vyturio linksmą dainą girdžiu.
Kai purienos akis mano glosto,
auksiniu savo geltonumu
ir kačiukais prakvimpa pakrantės,
tarp žibuoklių akelių gyvų,
o laukuos, gailiai klykauja pempės, —
Lietuva, — vaikas Tavo esu!
Kai medonešis gaudžia lyg jūra,
pasipuošus vestuvių šydu,
kai vilnija kviečių vandenynai,
tarp rugiagėlių, taip mėlynų,
kaip dangaus vasarinė žydrynė, —
Lietuva, — vaikas Tavo esu!
Ir rugsėjo dainoj auksažvangėj,
kai nusirengia žemė visa,
ir vaiski, tartum džiaugsmas, padangė,
skamba skrendančių paukščių daina.
O miškai — voveruškom prakvimpa.
Lapai tyli, — bekrentantys mirti.
Ir laukų rudeniniai arimai,
širdį plakančią mano išgirsta, —
Lietuva, — vaikas Tavo esu!

Tarp sodybų senų, tarp laukų,
aidi ledo varveklių varpai.
Po šerkšnu, pasislėpę, lyg moja,
kaip broliai, beržų sidabriniai plaukai.
Ir gojai, ir miestiški rūmai,
kuriuos užkloję sniegulių pūkai,
miega, kaip Motinos glėby, Lietuva, —
kur gyvenam mes, Lietuva, —
Tavo vaikai . . .
Stasys Ilgūnas, Marijampolė

STUDENTŲ BYLA, Lietuvoje
veikusios Vilniaus ir Kauno stu
dentų pogrindinės organizacijos
“Vieningoji darbo sąjunga” atsi
minimų leidinys, 320 psl. ir vir
šeliai. Vyr. redaktorius D. Kaukėnas; išleido leidykla “Dieme
dis” Vilniuje 1995 m. Spaudė
“Aušra” Kaune, tiražas 4000 egz.
Kaina sutartinė. Knygą užsisaky
ti galima pas Vytautą Bukauską,
Didlaukio gt. 58-84, 2057 Vilnius.
Knygos kaina $7 (Kan.), plius $8
persiuntimas reg. oro paštu; JAV
— $5, plius $6 — persiuntimas.

Lietuva; spausdina AB “Spauda”.
Metinė prenumerata Kanadoje $33
(kan.). Atstovas A. Račinskas,
415 Bedord St., La Salle, Que.
H8R 3A8.

VILTIS, nr. 4, vol. 55, rugsėjisspalis, 1995, žurnalas folklorui
ir tautiniams šokiams anglų kal
ba, 20 psl. ir viršeliai. Red. A. P.
Durtka, jr., 1110 N. Old World
Third St., Suite 420, Milwaukee,
VI, 53203-1102, U.S.A. Metinė pre
numerata $28 (JAV).

LITHUANIAN HERITAGE, nr.
5, vol. 2, 1995 m. Dvimėnesinis
iliustruotas lietuvių kultūros žur
nalas, 40 psl. ir viršeliai. Vyr. red.
V. Ramonis, leidžia “Baltech Pub
lishing Co.” Lemonte, II. Prenu
merata $24.95 (JAV).

SALEZIEČIU ŽINIOS, nr. 2(80)
1995 m., trimėnesinis saleziečių
veikimo leidinys, 28 psl. ir virše
liai, iliustruotas spalvotomis nuo
traukomis. Red. kun. Pranas Gavė
nas, Jurgiškių 4, Alytus. Spausdi
no “Aušros” spaustuvė Kaune, ti
ražas 3000 egz.
KARDAS, nr.7-8, 1995 m., trimė
nesinis istorinis tautinės minties
žurnalas, 40 psl. Red. Ant. Marti
nionis, Box 1847, 2043 Vilnius-43,
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Aleksandras Stulginskis
ANTANAS MUSTEIKIS
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VIKTORAS LIAUKUS,
Gabija - šventoji namų ugnis
(medžio skulptūra)

pirmasis sąlyginis pavadini
mas buvo “Žvilgsnis nuo Ta
boro kalno”, yra pasisekęs mė
ginimas, kaip rašo autorius,
pažvelgti “į tokį vandenį, kur
jokia gyvybė nesiveisia. ..
atsistoti ant uolos, kur visoms
tautoms, visai žmonijai buvo
duotas akmeny iškaltas kelio
ženklas ...
pamąstyti prie
apvalios kalvos, kuri suskilo
nuo mirties ir kur į vieną slė
nį bus sukviesti visi gimusieji
nuo pat pradžios lig paskuti
nės pabaigos ...”
Iš tikrųjų, kai perskaitai šią
knygą, tarsi pats būtum pama
tęs Taboro kalną, pavaikščio
jęs po Ezdreliono, Kedrono
slėnius, pabuvęs prie Tiberiados ežero ir pasiklausęs gies
mės Kristaus Karsto baziliko
je. Taip įtaigiai, paprastai ir
nuoširdžiai šio kunigo, žurna
listo ir mokslininko pasakoja
ma, kad pats jautiesi atsidū
ręs ir tarsi pats būtum pažvel- ’
gęs “į žemę, kur gimęs Viešpa
ties Sūnus savo kančiomis pa
rodė, kad auka ir meilė turi
būti kasdiena ir šventė”.
“Taboro kalno šalis” — tarsi
Šventojo Rašto komentaras,
bandymas jį suprasti giliau,
akivaizdžiau ir prasmingiau.
Juk autorius į tą žemę, kur
jam netikėtai pasisekė atsi
durti, žvelgia labai atviromis
akimis ir jautria širdimi per
teikia skaitytojui, kad net ne
pajunti, kai baigi versti pas
kutinį lapą. Tatai tarsi atvi
ras pokalbis ar dienoraštis,
kasdienis kataliko žmogaus
mąstymas, kai jis išgirsta
šventovėje arba pats pasiskai
to Naujojo Testamento pus
lapį.
Ši knyga visiems tinka. Ja
■ mielai gali pasinaudoti tiek
inžinierius, klauzūrinio gy
venimo vienuolis(-ė), tiek gim
nazijos mokinukas, universi
teto studentas, darbininkas,
mokytojas ir kateketas, ku
riam reikia naujų minčių, kad
jo pasakojimas klasėje būtų
nesausas, kad jo kalba rem
tųsi akivaizdžiais pavyzdžiais
ir gyvu žvilgsniu į Kristaus
ir Marijos asmenis, į tuos lai
kus, kuriais jie gyveno.
Nejučiomis į akis krito ant
kun. K. J. Ambraso rašomojo
stalo gulintis įvairiomis rai
dėmis ir skaičiais išmargin
tas NT tomas. Pasirodo, tai
tas pats Šv. Rašto egzemplio
rius, kuriuo jis naudojosi Ro
moje, kai dirbo ne tik Vatika
no radijuje, bet ir organizavo
bei rengė šiame mieste “Amži
nojo žodžio” Birminghame
(JAV) dirbančiai katalikų ra
dijo stočiai lietuvišką pro
gramą, specialiai skirtą mal
dai, mąstymui, religinei savi
švietai. Tada kun. K. J. Amb
rasas su talkininkais įrašė ne
tik visą Šv. Raštą, bet ir skai
tė kai kuriuos šios knygos
straipsnius “Amžinojo žodžio”
radijui, perduodančiam ir
lietuviškas valandines laidas.
Nemažą “Taboro kalno šalis”
knygos dalį girdėjo ir Vilniaus
radijo klausytojai.
Knygą galima užsakyti šiuo
adresu: LKMA, A. Jakšto 9,
Vilnius 2001, Lithuania. Tel.
8-22 223895. Kartu apmokamos
ir persiuntimo išlaidos. Kai
užsakoma daugiau egzemplio
rių, gaunama nuolaida.
J. Surgintas

Fotomenininko Algimanto Kezio 1996 m. kalendorių su atver
čiamais mėnesio lapais, kuriuos
puošia jo meniškai padarytos
JAV miestų Niujorko, Čikagos,
Amarillo, Dalias, Vašingtono,

Oklahoma City, Detroito, Kan
sas City ir Los Angeles nuo
traukos, išleido jo “Galerija”,
4317 S. Wisconsin, Stickney, IL
60402, U.S.A. Tel. (708) 7490888. Kalendoriaus kaina — 9,95
dolerio, su persiuntimu — 10,50
dolerio. Angliškai kalendorius
pavadintas “Cityscapes USA”.
Mat nuotraukos yra paimtos iš
tokį pavadinimą turinčio albu
mo ir iš A. Kezio knygos “Chica
go”.
XXIV-ji metinė lietuvių foto
grafijos paroda Čikagoje, M. K.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, įvyko 1955 m. lapkričio
3-12 d.d., surengta Dr. Stasio
Budrio lietuvių foto archyvo. Jos
organizatorius ir jai skirto leidi
nio sudarytojas — Algimantas
Kezys. Lietuvoje nuotraukas šiai
parodai padėjo surinkti Lietuvos
fotomenininkų sąjunga, Vilniuje
vadovaujama Stasio Žvirgždo ir
Vitalijaus Butyrino, Kaune —
jos skyrius su vadovais Aleksand
ru Macijausku ir Romu Juškeliu
bei jaunųjų fotomenininkų va
dovu Alvydu Vaitkevičiumi. Šios
parodos ir konkurso tema —
“Dangaus skliautai", suteikusi
daug galimybių kiekvienam da
lyviui. Parodos leidinio vyres
niųjų grupėn buvo įtraukta 70 da
lyvių, jaunesniųjų ir pradedan
čiųjų grupėn — trylika. Konkur
so laimėtojus išrinko parodos lan
kytojai, balsuodami už jiems la
biausiai patikusias nuotraukas.
Prie pavardžių pridėtos vietovės
liudijo, kad išeivijai vyresniųjų
grupėje atstovavo dešimt foto
grafų, o jaunesniųjų grupėje —
tik vienas. Tai buvo ryškiai ma
tyti ir konkursinių premijų pasi
dalijime. Vyresniųjų grupėje 150
dolerių laimėjo kaunietis Rimaldas Vikšraitis, 100 — vilnietis An
tanas Sutkus, 50 — čikagietė Al
dona Kaminskienė. Jaunesniųjų ir
pradedančiųjų grupėje 75 doleriai
teko JAV lietuviui Džiugui Reneckiui, 50 — kaunietei Aušrai
Griškonytei, 25 — kauniečiui Si
gitui Bieliūnui.
Kalifornietės rašytojos Alės
Rūtos amžiaus aštuoniasdešimt
mečio sukakties neužmiršo vil
niečiams parodą surengusi Marty
no Mažvydo biblioteka ir “Die
nos” skaitytojus su ja supažindi
nantis Vytautas Vitkūnas, 1995
m. lapkričio 21 d. laidoje rašęs:
“Alė Rūta — ne kiekvienam žino
mas slapyvardis. Po juo slepia
si poetė, prozininkė Elena Nakaitė-Arbačiauskienė Arbienė, ku
rios 80-ąsias gimimo metines da
bar minime. Ta proga Vilniuje,
Nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje, atidaryta paroda.
Mažiau pažįstantiems pastarųjų
dešimtmečių lietuvių išeivijos
literatūrą sunku ir įsivaizduoti,
kad jubiliatė galėjo parašyti ir
išleisti tiek daug knygų. Čia rei
kia paminėti jos apysaką ‘Duk
tė’, romanus ‘Trumpa diena’,
‘Kelias į kairę’, ‘Prisikėlimas’,
‘Vieniši pasauliai’. Svarbią vie
tą Alės Rūtos kūryboje užima
istoriniai kaimo tematikos ro
manai ‘Žvaigždė virš girios’, ‘I
saulėtekį’,
‘Motinos
rankos’,
‘Broliai’,
‘Priesaika’,
‘Žemės
šauksmas’. Šalia matome jos eilė
raščių rinkinius ‘Be tavęs’, ‘Gy
venimo lašai’. Lankytojo dėmesį
patraukia ir rašytojos apsakymų
knygos ‘Likimo keliu’, ‘Po ange
lo sparnu’. Ji yra parašiusi ir kū
rinių vaikams. Iš jų bene geriau
siai žinoma eiliuota drama ‘Žio
gas ir skruzdės’. Be kūrinių, ju
biliejinėje parodoje eksponuo
jama nemažai nuotraukų, straips
nių, knygų apie šios poetės pro
zininkės gyvenimą, darbą, visuo
meninę veiklą ...”

Kauno muzikinis teatras spe
cialiu koncertu 1995 m. lapkričio
26, sekmadienį, atšventė penkias
dešimt penkerių metų veiklos su
kaktį. Ši institucija, pakeitusi
Vilniun išsikėlusią Lietuvos ope
rą, kauniečius daugiausia links
mino operetėmis, jas papildyda
ma ir kai kuriomis operomis. Po
sukaktuvinio koncerto scenon
atėjo ir aštuoniasdešimt septynerių metų sulaukęs Kauno muzi
kinio teatro pirmojo spektaklio
dalyvis sol. Kazys Mikalauskas,
tenoras, 1943 m. baigęs Kauno
dramos teatro vaidybos studiją,
pasižymėjęs komiškais vaidme
nimis.
Fotomenininkas Marius Bara
nauskas, gimęs 1931 m. liepos
24 d. Prienuose, staiga mirė Vil

niuje 1995 m. lapkričio 28 d. Ve
lionis, 1965 m. baigęs žurnalisti
kos studijas Vilniaus universite
te, ilgus metus dirbo fotokores
pondentu žinių agentūrose, daž
nai dalyvaudamas tarptautinėse
fotomenininkų darbų parodose.
Nuo 1976 m. priklausė Tarptau
tinei fotografijos meno federa
cijai ir už daugelį apdovanojimų
buvo paskelbtas jos nusipelniusiu
nariu. Velionies pomirtinį paliki
mą sudaro nuotraukų albumai
“Dainavos kraštas”, “Mūsų šei
ma”, “Vaikų pasaulis”, “Lietu
vos žvejai”.
,
Talentingo aktoriaus Stasio
Petraičio (1905-1976) devynias
dešimtąsias gimimo metines “Lie
tuvos aido” skaitytojams 1995 m.
lapkričio 11 d. laidoje priminė
Vytautas Mikalauskas. St. Petrai
tis dirbo aktoriumi Kauno dra

mos, Kauno jaunojo žiūrovo ir
Vilniaus dramos teatruose. Juose
jis paliko daug įsidėmėtinai su
kurtų vaidmenų, įėjusių Lietu
vos dramos teatro istorijon. Dės
tytoju dirbo Lietuvos konserva
torijoje, M. K. Čiurlionio meno
mokykloje. Jis buvo bene vienin
telis sceninės fechtuotės specia
listas Lietuvoje ir labai geras gri
muotojas, sugebantis visiškai pa
keisti ne tik veido spalvas, bet ir
jo formą priklijuota vata, uždeng
ta grimu. Tokiu grimavimosi bū
du ir balso pakeitimu kuriamam
vaidmeniui aktorius St. Petrai
tis scenoje tapdavo neatpažįsta
mu žiūrovams salėje. Lemtingąją
1944 m. vasarą, atsisveikindamas
su pasitraukiančiais iš Lietuvos,
St. Petraitis sodelyje prie Kau
no teatro prasitardavo: “Reikia
ir pasiliekančių išsaugoti sukur
tam Lietuvos teatrui”. Net ir so
vietmetyje išleistoj enciklopedi
joj jo geriausi vaidmenys priklau
so lietuviškajai Vinco Krėvės,
Petro Vaičiūno, Juozo Petrulio,
Antano Vienuolio klasikai, kurią
papildo sovietinių priedų netu
rinti tarptautinė klasika.
Pirmąjį keturią seriją vaidy
binį TV filmą “Aš nežinau, kas
esu aš” nepriklausomybę atga
vusioje Lietuvoje sukūrė rež. Vy
tauto Žalakevičiaus privati “Ki
no studija 2000” ir Lietuvos tele
vizija. Filmo įrašas, atrodo, bu
vo atliktas vaizdajuoste. Scena
rijų parašė žymusis filmų rež. Vy

tautas Žalakevičius,
režisavo
Aloyzas Jančoras. Pagrindinius
vaidmenis atliko Virginija Kelmelytė, Arūnas Sakalauskas, Juo
zas Budraitis ir Dalia Michelevičiūtė. Dėl lėšų stokos teko atsi
sakyti .dekoracijų, naudotis nor
maliu pasirinktų patalpų inter
jeru. Filmavimas buvo atliktas
Vilniuje ir viename Anykščių ra
jono kaime jau 1994 m. vasarą.
Ši psichologinė drama televizi
jos žiūrovams buvo parodyta tik
1995 m. lapkričio pabaigoje.
“Dienos” atstovė Rasa Keliuolytė, remdamasi pokalbiu su rež.
Aloyzu Jančoru, apie filmo “Aš
nežinau, kas esu aš” turinį rašo:
“Pagrindinė filmo mintis — gy
venti nėra lengva, žmogus turi
atsakyti už savo veiksmus, nes
tų veiksmų padarinius jaučia ir
jis, ir jo vaikai. Šis filmas — tai
psichologinė drama. Pagrindinė
herojė Marija (V. Kelmelytė), ki
lusi iš narkomanų šeimos, turinti
apsigimusį brolį, bando kaip nors
įsitverti normalaus gyvenimo,
savo šeimos, nori turėti vaiką.
Tačiau tėvų gyvenimo būdas pa
žeidė jos psichiką. . .” Pasak
V. Žalakevičiaus, šio filmo sąma
ta keturgubai ar net penkiagubai
mažesnė, negu turėtų būti. Mat
visi dirbo su dideliu entuziazmu,
bet pusdykiai. Net ir žymusis teat
ro bei filmų aktorius Juozas Bud
raitis už darbo dieną gavo tik pen
kis litus. Esą šiais laikais toks fil
mas turėtų kainuoti apie pusantro
milijono litų. Jį sudaro keturios
serijos, kiekviena 50 minučių
trukmės.

v. Kst.

8 psi. • Tėviškės žiburiai
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Lietuviški sporto terminai

------ r----- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

Ml

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 ANAPl---- E: 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........... 4.50%
180-364 d. term, ind........... 4.75%
1 metų term, indėlius....... 5.00%
2 metų term, indėlius....... 5.50%
3 metų term, indėlius....... 5.75%
4 metų term, indėlius....... 6.00%
5 metų term, indėlius....... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.75%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.25%
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75%
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 ................. 7.00%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................ 7.75%

Po Lietuvos kariuomenės įsteigimo metinių minėjimo Toronte. Iš kairės:
Vlado Pūtvio kuopos Toronte pirmininkas VYTAUTAS PEČIULIS,
Kanados lietuvių šaulių rinktinės vadas BALYS SAVICKAS, svečias iš
Lietuvos pik. JONAS GEČAS, šaulių sąjungos vadas išeivijoje MYKOLAS
ABARIUS, svečias iš Lietuvos kpt. SAULIUS PAKETŪRAS
Nuotr. I. Pečiulienės

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir3 metų .....

7.00%

Palaidota seniausia birutietė
Kaune mirė Ksenija Okulič-Kazarinienė

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000
ir narių gyvybę Iki $2,000 už

1995 m. lapkričio 1 d., eidama
86-sius metus, mirė seniausia Lie
tuvos karininkų moterų sąjun
gos narė Ksenija IzmailovaitėOkulič Kazarinienė (1910-1995).

santaupas laikomas šėrų, če

kių ir taupymo sąskaitose.

Velionė buvo gimusi Panevė
žyje, kilmingoje šeimoje, jos tė
velis buvo diplomuotas matema
tikas, nepriklausomoje Lietuvo
je dirbo atsakingą darbą akcizo
ir mokesčių inspekcijoje. 1930 m.
ji ištekėjo už majoro Anatolijaus
Okulič-Kazarino. Sutuoktuvės įvy
ko Vytauto Didžiojo šventovėje;
palaimino kan. J. Tumas-Vaižgan
tas. 1941 m. birželio 14 d. majo
ras A. Okulič-Kazarinas bolševi
kų buvo suimtas, įkalintas 8 me
tams Norilsko lageriuose. Bolše
vikai šią seną, nuo kunigaikščio
Vytauto laikų Lietuvai atsidavu
sią giminę nepaliaujamai perse
kiojo ir terorizavo. 1950 m. majo

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 60 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

ELECTRICAL
ENGINEERING

BVL

į

Licence

E 2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

Kanados įvykiai

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)

LEDAS IIEI RKmURATION
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
namų 766-5857

FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED
"

rui grįžus iš įkalinimo, sovieti
nė valdžia neleido gyventi tėvų
namuose Kaune, nedavė darbo.
Nepaprastai tauri ir darbšti
jo žmona velionė Ksenija ant sa
vo pečių išnešė visus sunkumus,
išaugino ir išmokslino sūnų Jarą Kauno technikos universiteto dės
tytoją, žymų Lietuvos alpinistą ir
dukrą dailininkę keramikę Jolan
tą. Majoras A. Okulič-Kazarinas,
vienas iš žymiausių Lietuvos ka
riuomenės artilerijos specialis
tų, žygio į Vilnių 1939 m. dalyvis,
mirė 1991 m. pavasarį, sulaukęs
Lietuvos atgimimo.
Kauno visuomenė gražiai pa
gerbė velionės K. Okulič-Kazarinienės atminimą, buvo atlaiky
tos šv. Mišios. Į senas Kleboniš
kių kapines ją palydėjo birutietės, Lietuvos karininkijos vete
ranai, buvę tremtiniai, daug bi
čiulių.
Henrikas Paulauskas

3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

palūkanų metinis padengimas
iš biudžeto pareikalauja 9 bi
lijonų dolerų, o įžengus į ant
rąjį tūkstantmetį, skolos pa
lūkanoms padengti jau reikės
20 bilijonų dolerių, jei nebus
imtasi priemonių deficitams
pašalinti.
Kai 1990 m. Ontario vyriausybėn atėjo premjeras Bob Rae
su socialistine Naujųjų de
mokratų partija, valstybinė
ligšiolinių Ontario vyriau
sybių skola buvo tik 42 bilijo
nai dolerių, o kai išlaidingieji NDP socialistai pasitraukė
1995 m. pralaimėję rinkimus,
skolos jau buvo rasta 97 bilijo
nai dolerių. Dabartinis prem
jeras Mike Harris skaudžiu
išlaidų taupymu biudžetą tiki
si subalansuoti per penkerius
metus. Tada jis norėtų pradėti
skolos grąžinimą ir netgi pa
likti priimtą įstatymą, Onta
rio vyriausybėms draudžiantį
biudžetinius deficitus.
Politiniu pakitimu tenka
laikyti Kanados ministerio
pirm. J. Chretieno Kvebeko re
ferendumo vajuje padarytus
pagrindinius pažadus, jau
įgyvendintus Kanados parla
mente. Pirmiausia buvo patvir
tintas parlamente priimtas
prancūzų Kvebeko skirtingas
savitumas, susietas su kvebekiečių daugumos vartojama
kalba, kultūra, civilinės tei
sės tradicija. Tačiau priėmi
mui trūko vienbalsio visų par
lamentarų pritarimo. Iš tik
rųjų prieš šį įstatymą balsa
vo L. Bouchardo vadovaujamo
separatistinio Kvebeko bloko
atstovai, pagal savo skaičių
laikomi Kanados parlamento
pagrindine opozicine partija,
o su jais ir truputį mažesnės
Vakarų Kanados reformų par
tijos parlamentarai su savo
vadu Prestonu Manningu. Iš

tikrųjų tam Kvebeko savitumo
statusui trūksta įtraukimo
Kanados konstitucijon. Tad jo
pilno įsigaliojimo reikės lauk
ti tik su kažin kada įvyksian
čia Kanados konstitucijos re
forma.
Ministeriui pirm. J. Chretienui teko pertvarkyti ir Kanados
vienybės įstatyman įjungtos
keturios parlamentinės veto
teisės, liečiančios Kanados
konstitucijos pakeitimus ir
federacijos papildymą naujo
mis provincijomis. Ministeris
pirm. J. Chretienas tas ketu
rias veto teises norėjo suteik
ti Ontario provincijai ir Kvebekui, vieną veto teisę - ketu
riom Vakarų Kanados provin
cijom ir vieną veto teisę - ke
turiom Rytų Kanados provinci
jom. Tas keturias veto teises
teko padidinti iki penkių, vie
ną pridedant Britų Kolumbi
jai, ją įtraukus į didžiųjų Ka
nados provincijų grupę. Ta
čiau dėl padarytos pradinės
klaidos ministeris pirm. J.
Chretienas ir jo liberalų par
tija dabar neteko daug rėmėjų
balsų per vėlai įvertintoje
Britų Kolumbijoje. V.Kst.

TEODORAS STANUUS
1678 Bloor Street West

RE/MAX

West Realty Inc.

Toronto. Ontario M6P 1A9

769-1616, namų tel-416 231-4937,
nuo Lietuvių namų) nešioj. tel. 41 6 802-1 029, FAX 41 6 769-1 524.
«M.taH»ta™

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų ........
7.00%
2 metų .......
7.50%
3 metų ........
7.75%
4 metų ........
7.75%
5 metų ........
8.25%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.00%
(variable rate)

Asmenines paskolas
duodame iki $65,000 ir
mortgičius iki 75% įkainoto
turto. Kitos paskolos: (Line
of Credit) ir antrieji
mortgičiai.

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.
KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
Knygų rišykla
“SAMOGITIA”
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga,

Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412

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

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

Optical Studio

<1

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

Tel. 416 535-6252

ANTANAS
GENYS

t

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

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

International Fish Co. Ltd.

MEDELIS CONSULTING '

“

High Quality Products
I.

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

ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Prie International Fish Co. Ltd.
konservų gamyklos atidaryta nauja žuvies ,
parduotuvė, kurioje parduodama rūkyta
ir sūdyta žuvis.

ŠV. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais visus esančius
Sveikiname su

ir būsimus mūsų klientus.

Smoked white fish.............. ............................................. $ 3.49 lb.
Fresh frozen sturgeon.......................................................... 2.79 lb.
Smoked salmon sliced ....•.................................................. 11.991b.
Mackerel ................................................................................ 1.79 lb.
Smoked sturgeon .................................................................. 5.99 lb.
Black caviar, high quality ................................................... 7.50 oz.
Smoked eel............................................................................. 6.99 lb.
ir daug kitų įvairių žuvies produktų.
Darbo valandos:
ketvirtadieniais, penktadieniais-10 v.r - 8 v.v.;
šeštadieniais 9 v.r.- 5 v.p.p.

Mūsų adresas:
38 Kelfield Street, Etobicoke, Ontario (Dixon ir Hwy. 401).

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS
VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

paskolas nuo............ 8.00%

AKTYVAI per 103 milijonus dolerių

Skautų veikla

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

IMA:
už asmenines

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

• LSS rašinių konkurso tema
“Mano šeimos kelionė iš Lietuvos į
užsienį” paskutinė data gruodžio
31 d. Rašinius siųsti: s. R. Lukienė, (LSS konkursas) 2900 W. 100 PI.,
Evergreen Pk., II. 60642, USA.
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų suruoštos tradicinės skautiškos
šeimos Kūčios gruodžio 17 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje praėjo
gražioje šventiškoje nuotaikoje.
Draugovių programa, vakarienė,
Kalėdų senelis jungė visus įvai
raus amžiaus dalyvius. m.

*el-416

KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame 18
vaismedžių. Autobusas - tiesiai į Kipllngo požeminį, arti mokyklų ir parko.
Tuoj pat galima užimti. įmokėjimas $9,995. Prašoma kaina $199,900.

MOKA:
4.25% už 30-89 dienų term, indėlius
4.50% už 90-179 dienų term, indėlius
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius
5.00% už 1 m. term, indėlius
5.50 už 2 m. term, indėlius
5.75% už 3 m. term, indėlius
6.00% už 4 m. term, indėlius
6.25% už 5 m. term, indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.(gyv.drauda)
4.75% kasd. pal čekių
sąsk. nuo 50.000
4.50% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

meniškai įriša

Švenčių laikotarpiu mes skelbiame specialias kainas:

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

PARAMA

Toronto Maironio mokyklos mo
kytoja Vida Dailydienė paprašė,
atrodo, mažos paslaugos - lietu
viškų žiemos olimpiados sporto
šakų pavadinimų. Pasikalbėjus
su pagrindiniais Šiaurės Ameri
kos bei Lietuvos sporto vadovais
paaiškėjo, kad šiandien dar ne
turime “oficialių” terminų. Pasi
tarus su vilniškiu teisininku Juo
zu Nociumi ir torontiškiu peda
gogu Tadu Gurevičiumi, siūlomi
tokie žiemos olimpiados sporto
terminų vertimai:
Alpine skiing - kalnų slidinė
jimas. Downhill - greitasis nusi
leidimas. Super giant-supergigantas. Giant slalom - slalomas gi
gantas. Slalom - slalomas. Combi
ned - mišrus. Cross-Country ski
ing - slidinėjimas. Classical - kla
sikinio stiliaus. Free - laisvo sti
liaus. Pursuit - vijimasis. Relay estafetė.
Ski Jumping-šuoliai nuo tramp
lino. Individual - individualus.
Team - komandinis. Normal Hill tramplinas. Large Hill - didysis
tramplinas. Nordic combined šiaurės dvikovė. Susideda iš: Jum
ping - šuolių nuo tramplino ir
slidinėjimo kroso.
Freestyle skiing - laisvo stiliaus
slidinėjimas. Šio termino Lietu
voje neverčia, bet vartoja “Fristailas”. Susideda iš: Moguls - vijurkinis slidinėjimas ir Aerials - sli
džių akrobatika.
Skating - čiuožimas. Speed ska
ting - greitasis čiuožimas. Figure
skating - dailusis čiuožimas. Men’
s singles - vyrų čiuožimas. Ladies
singles - moterų čiuožimas. Pairs porinis čiuožimas. Ice dancing šokiai ant ledo.
Short Track speed skating - čiuo
žimo sprintas. Relay - estafetė.
Ice Hockey - ledo ritulys. Biath
lon - biatlonas (neverčiamas),
susideda iš slidinėjimo ir šaudy
mo. Bobsleigh - rogės, dvivietės ar
keturvietės. Lietuvoje neverčia,
vartoja “Bobslėjus”. Luge - rogu
tės, vienvietės ar dvivietės. Cur
ling - ledšluotė. Lietuvoje šio
termino dar neverčia, bet vartoja
“Karlingas”.
Šie terminai yra siūlomi vartoti
tol, kol bus išleistas oficialus
lietuviškų sportinių terminų žo
dynas. Siūlomi terminai yra disku
sinio pobūdžio. Tikėkimės, kad
kalbininkai bei sportininkai juos
patikslins, pagerins. RimasSonda

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS

Telefonas 416 248-5914

Visos paslaugos atsikviečiantjūsę gimines iš Lietuvos. Kreipkitės viso
mis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuo
jame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai į rankas
perduodam amerikietiškus dolerius.
PARDUODAM NAUDOTĄ, geros kokybės, Mitsubishi FA-75 telefakso
aparatą. Kaina $250. Metams garantija.

ALGIS MEDELIS PRANEŠA,
KAD BENT IKI PAVASARIO VISA ĮSTAIGA
PASILIEKA TOJE PAČIOJE VIETOJE 1558 Bloor St. West. Tel. 416 538-6570. Fax 416 538-9657.
Kaip ir anksčiau, asmeniškai Toronte būsiu kas trečiadienį, tarp

10 ir 18 vai. Kitomis dienomis mano vardu užsakymus galite pa
likti pas p. Mariją, arba, jei paliksite savo telefono numerį Jums atskambinsiu tuoj pat.

MŪSŲ

KAINOS DAR VIS GERIAUSIOS. PATARNAVIMAS

TIKSLIAUSIAS! Reikalui esant, atvažiuosim pas Jus į namus.

SAUSIO PABAIGOJE DVIEM SAVAITĖM KELIONĖ (KUBĄ
PASIŠILDYT , PATINGINIAUTI
TEIRAUKITĖS

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570
ALGIS
FAX 416-538-9657
MEDELIS

PASTABOS IR NUOMONES
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Lietuvių slaugos namai Toronte?
VYTAUTAS KULNYS

1995 m. spalio 15 d. kviestas
slaugos namų ir Toronto Lietu
vių namų informacinis susi
rinkimas Toronto tautiečių
tarpe sukėlė nemažą susido
mėjimą. “TŽ” 1995 m. spalio
31 d. nr. įdėtas aprašymas apie
šį susirinkimą. Ankstyvesniuo
se “TŽ” numeriuose LN skilty
je buvo skelbiama, kad spalio
15 d. įvyks Toronto LN infor
macinis susirinkimas, kuria
me bus aptariami slaugos na
mų ir LN einamieji reikalai.
Tikrovėje tai buvo kitoks su
sirinkimas.
Iš pranešimo, kurį padarė
slaugos namų komiteto pirm.
V. J. Šimkus, paaiškėjo, kad
praėjus septyneriems metams
nuo slaugos namų pirminio
projekto paruošimo dar ir
šiandien neaiški planuoja
mos statybos pradžia. Yra gau
ti Toronto miesto tarybos insti
tucijų kai kurie leidimai ar
pritarimai, tačiau dar ir šian
dien būtinos naujos auto aikš
telės įrengimui priešinasi vie
tinis miesto tarybos narys.
Buvo minėta, kad lietuviai
architektai, inžinieriai, tech
nikai neprisideda prie slaugos
namų projekto įgyvendinimo.
Susidarė įspūdis, kad tik LN
ir slaugos namų komitetas rū
pinasi šio plano įgyvendini
mu, o kitos lietuvių instituci
jos yra pasitraukusios iš šio
projekto planavimo ir vykdymo.
Susirinkime buvo keliamas
klausimas dėl anksčiau duoto
projekto vykdytojų pažado per
dvejus metus pradėti statybą,
o neįvykdžius įsipareigojimų
aukotojams grąžinti pinigus.
Anuometinė LN buhalterė pa
reiškė, kad aukotojai, norin
tieji atsiimti skirtas aukas,
neturėjo mokesčių atleidimo
kvitų pildant metines mokes
čių ataskaitas. Tik tuo atveju
būtų buvę galima grąžinti au
kotojų pinigus. Neatsirado as
menų, kuriems prieš skiriant
aukas ši teisė ir sąlyga būtų
buvusi paaiškinta. Susirinki
mo metu LN valdyba negalėjo
pristatyti raštiško pareiški
mo šiuo klausimu.
Susirinkimo dalyviai pasi
sakė, kad slaugos namams bu
vo parinkta netinkama vieta,
nes dalis planuojamo pastato
turi stovėti ant požeminio trau
kinio tunelio. Gavus pradinį
Ontario savivaldybių tarybos
(Municipal Board - OMB) leidi
mą šio projekto vykdymui,
paaiškėjo, kad pagal nustaty
tą pastato aukštį netelpa pla
nuose rodoma požeminė auto
mobilių aikštelė, nes tenai
yra tunelis. Reiškia - nebuvo
atlikti pirminiai inžineriniai
tyrimai prieš pristatant planūs OMB.
Dar iki šiol nėra išspręstas
ketvirto ir penkto aukšto gy
venamųjų patalpų klausimas.
Pristatant planus OMB ketvir
to ir penkto aukšto planuose
buvo rodomi atskiri kamba
riai. Vėliau buvo paruošti keli
projektai šiuose aukštuose
įrengti gyvenamuosius butus.

Pasirodė, jei norime tenai
įrengti
butus, ankstyvesni
OMB leidimai negalioja ir vėl
reikia pradėti svarstyti nuo
pradžios. Kadangi OMB leidi
mas buvo skirtas atskiriems
kambariams be virtuvių, tai
vėl grįžtama prie bendrabu
čio tipo kambarių plano. Nu
matoma kiekviename aukšte
įrengti vieną ar dvi bendras
virtuves. Ar planuotojai tiki
si, kad ten gyvens lietuviai,
kurie naudosis bendromis vir
tuvėmis? Ar tai bus perėjūnų
kambariai, kurie bus nuomuojami kas naktį skirtingiems
asmenims? Net ir vargingoje
mūsų Tėvynėje Lietuvoje ši
tokie bendrabučiai naikinami.
Planuojamas slaugos namų
pastatas užimtų LN autoaikštę.
Prisitaikant
prie
Toronto miesto reikalavimų,
LN reikalinga didesnė autoaikštė. Esą numatoma nuomuojama aikštelė už dviejų kvar
talų į vakarus nuo LN. Kaip
LN galvoja išnuomuoti sales
renginiams ar vestuvėms, kai
dalis svečių turės eiti apie
400 metrų kelio iki jų nuomuojamos salės? Bingo pajamoms
mažėjant, salių nuoma gali
likti vienintelės LN pajamos.
Išvada labai aiški - ateityje
salės bus dar rečiau išnuomuojamos.

Ankstyvesniuose
praneši
muose periodinėje spaudoje
ir susirinkime buvo pareikš
ta, kad Ontario provincijos
valdžia padengs 50% statybos
išlaidų. “TŽ” spalio 31 d. nu
meryje rašoma: “Provincijos
parama ilgalaikei priežiūrai
gali būti teikiama 50% lėšų”.
Tai dvi skirtingos sąvokos.
Provincijos sveikatos minis
terija per Ontario sveikatos
draudą (OHIP) jau eilė metų
padengia dalį slaugos namų
priežiūros išlaidų. Tai aiškiai
nustatyta suma nepriklauso
mai nuo sudarytų slaugos na
mų išlaidų sąmatos. OHIP nu
stato tokią kainą, kokią gali
imti slaugos namai iš juose
gyvenančių asmenų. Tai ne
reiškia, kad OHIP mokama
suma sudarys 50% slaugos na
mų išlaikymo išlaidų. Dabarti
nė Ontario provincijos kon
servatorių valdžia numačiusi
uždaryti eilę ligoninių, ma
žinti sveikatos ministerijos
išlaidas. Nerealu tikėtis, kad
ji padengs 50% statybos išlaidų.
Ankstyvesniuose
spaudos
pranešimuose buvo skelbia
ma, kad šaukiamas informa
cinis LN susirinkimas aptar
ti slaugos namų ir LN eina
miesiems reikalams. Deja,
nebuvo jokio Lietuvių namų
einamųjų reikalų pranešimo
ar aptarimo.
Kas būtina atlikti ateityje?
Kaip įvykdyti šį lietuviams
svarbų projektą? Štai keletas
galimų pasiūlymų.
1. Sukviesti į bendrą pasi
tarimą pradžioje dalyvavusių
organizacijų atstovus. 2. Ap
svarstyti praeitos veiklos prob
lemas, ieškoti jų sprendimo,
nes vargu ar šio masto projek-

tas yra įgyvendinamas vien
LN kelių asmenų pastangomis.
Tik bendromis jėgomis ir visų
tautiečių pritarimu bus įma
noma įvykdyti šį projektą. 3.
Naujai sudarytas darbo komi
tetas turėtų nedelsdamas su
rasti tinkamą naują sklypą,
kuris atitiktų slaugos namų
poreikius ir būtų lengvai pa
siekiamas viešoje transporto
sistemoje. Dabartinė LN auto
mobilių aikštelė Dorval gat
vėje nėra tinkama slaugos na
mų statybai.
Reikia tikėtis, kad tautie
čiai neprarado vilties pasta
tyti slaugos namų. Organiza
toriams linkėtina sujungti vi
sas Kanados lietuvių pastan
gas šio lietuviams būtinai rei
kalingo projekto įgyvendinimui.

Pabaltijo universiteto Vokieti
joje 50 metų įsteigimo sukakties
DAIVA
DALINDA,
BBA, Broker

Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų
pardavimo Įstaiga Kanadoje!

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

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

* 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 Nassau - gruodžio 17, sekmadienį,

“Radisson Cable Beach” viešbutyje
su pilnu išlaikymu
4 naktys
7 naktys
$808
$1,258
be maitinimo
$508
$728
į Cancun - gruodžio 16, šeštadienį,

14 naktų
$1,628

Vaikai moka tik už skrydį.

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)

Tel.: (905) 271-7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovai-vės savo suvažiavime Hamiltone,
kur aptarė savo veiklos gaires
Nuotr. O. Stanevičiūtės

nuo Kanados. Kanados veiklo
je iki šiol, mūsų žiniomis, nie
kur nepasireiškė.

minėjime-akademijoje paskai
tą skaitys Filadelfijos univer
siteto, pedagogikos kolegijos
profesorius dr. Vytautas Čer
nius.
Minėjimas-akademija
įvyks 1996 m. kovo 17 dieną Či
kagoje. Rengėjai kviečia iš
anksto šią datą pasižymėti ka
lendoriuje. K.K.
“Gimtojo krašto” 1995 m. 43
nr. išspausdintas ilgokas raši
nys apie kanadietę Valderezza Lenktaitis (Lenktaitytė,
Lenktaitienė?),
gyvenančią
Willowdale, Ont. Pridėta ir
jos nuotrauka. Ji gimusi 1944
m. Vilniuje, jauna motinos iš
vežta Vokietijon, vėliau pate
kusi Belgijon ir 1958 m. apsi
gyvenusi Kanadoje. Čia ji išgy
venusi 37 metus, dirbdama
daugiausia medicinos reikme
nų bendrovėje “Upjohn”. Jos
specialybė — vertėja iš anglų
į prancūzų kalbą ir atvirkš
čiai, taip pat — iš lietuvių
kalbos. Lietuvoje lankėsi jau
devynis kartus. Esanti pasiry
žusi apsigyventi Lietuvoje,
tik abejoja, ar pavyks ten pri
sitaikyti, nes gyvenimo bū
das ten esąs labai skirtingas

Lietuvių rašytojų draugijos
premija 1995 m. gruodžio 9 d.
buvo paskirta Julijai Švabaitei
už penktąjį jos poezijos rinkinį
“Žiemos erškėtis”, pernai “Lie
tuviškos knygos klubo” išleistą
Čikagoje. Komisija premijai
skirti (Leonardas Andriekus
— pirmininkas, Vytautas Volertas — narys, Julius Keleras —
sekretorius) vienbalsiai pripa
žino ją geriausia išeivijoje pa
sirodžiusia 1994 m. knyga. Dvie
jų tūkstančių dolerių premijos,
kuri bus įteikta 1996 m. vasario
16 d. Čikagoje, mecenatas —
Amerikos lietuvių fondas. Inf.
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).

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

Tel. I 41 6 530-1 070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA,

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

(Orthodontist)

2373 Bloor Street West

Telefonas
416 763-5677

(Prie Jane St.)

Šeimos gydytojas,

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

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

Tel. 416 751-0082

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

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

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.

Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
West Realty Inc.
1678 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A9

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

Skambinti bet kuriuo metu

įstaigos tel. 416 769-1616
namų 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas
2 Jane St., Suite 500

2230 Lakeshore Boulevard West

(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza)

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel: (416) 255-8603

Fax: (416) 255-8220

Darbo laikas:
šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.

pirm. - pcnkt. 9 v.r. - 6 v.v.,

GLOBUS

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

LTD.

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.......................................................... 1kg
15. Sūris ........................................................... 1 kg
16. Augalinis aliejus........................................... 1 I.
17. Aguoninis tortas.............................................. 1kg
18. Rūkyta nugarinė ......................................... 2 kg
19. Rūkyta dešra .............................................. 1 kg
20. Šprotai .............................................. (4) 250 g
21. šampanas ...............................................2 but.

1. Vaisiai - banahai,
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)100g
7. Šokoladinis gėrimas ............... ......... (2) 100 g
8. Kava ....................................... ................ 300g
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...................... .................0.51.
17. Aguoninis tortas ...................... .................. 1 kg
18. Rūkyta nugarinė ..................... .................. 1 kg
19. Rūkyta dešra .......................... ................ 500 g
20. Šprotai .................................... ......... (2) 250 g
21. Šampanas .............................. ................. 1 but.

(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

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

yDRESHER
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

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

-$1.50

plius $15 pristatymas

1 kg

Siuntiniai lėktuvu:
- $5.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES Į 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 Vakaru Europos šalių produktu maisto siuntinius.

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

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

Tel. 416-233-3334, 416-231-2661
FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business”biuro

Galimi priedai prie siuntinių. Pristatymas-$15.

1 kg

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78

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

Šv. Kalėdų proga pradžiuginkite artimuosius Lietuvoje

kviečia keliauti kartu!

10 naktų
$1,148

Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy”)

ŠVENTINIS SIUNTINYS A

NAUJOVĖS!

b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.

'1 KANADOJE

lietuviškas kelionių biuras

7 naktys
$818

Ramona Girdauskaitė,

Juozas (Joseph)
NORKUS

Vienintelis Kanadoje

su pilnu išlaikymu

Registruota masažo terapeute

įvairios žinios
Norime išleisti garsajuostę
partizanų dainų ir senųjų
“kantičkos” giesmių iš vysku
po M. Valančiaus “Aukso alto
riaus”. Trūksta lėšų. Jei kas
galėtų šį darbą paremti, pra
šom rašyti: Irena Bražėnaitė,
L Kanto 11-42, Vilnius, Lithua
nia.

psl. 9

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 *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane irBioor), Toronto, Ont. M6S 4W3

416 762-4232

FAX 416 762-5588

10 psl. « Tėviškės žiburiai

DĖKOJAME
Su šiuo “TŽ” numeriu baigdami 1995-sius metus, reiškiame
nuoširdžiausią padėką visai didžiajai šio savaitraščio skaitytoją
šeimai tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje: dosniesiems rėmėjams,
ypač prelatui J. Prunskiui, visiems aukotojams, skelbėjams,
Anapilio sodybos korporacijai ir visiems prenumeratoriams,
sudarantiems šio savaitraščio finansinį pagrindą; uoliesiems
bendradarbiams, korespondentams, rašytojams, fotografams,
prisidedantiems prie “TŽ" turinio turtinimo savo pasiaukojančiu
darbu. Dėkojame visiems talkininkams, prisidedantiems savo
paslaugomis prie laikraščio gyvavimo. Ypač dėkingi esame Sigitui
Krašauskui, ištisus septynerius metus ištvermingai redagavu
siam sporto skyrių. Jo bendradarbiavimo tikimės ir ateityje.
Speciali padėka priklauso inž. Česlovui Joniui, talkinančiam
“TŽ" spaustuvei, palengva pereinančiai į naują kompiuterinę
sistemą.
Su dėkingumu ir gerų naują metą linkėjimais visiems-

NAUJŲ
METŲ
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ANAPILYcJE su geru orkestru

|

gruodžio 31, sekmadienį, nuo 7 valandos vakaro &>.

$

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsygyti iš ankstosekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas
Reginą Celejewskątel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia .

XA'-WJV -&•'

Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Adventinis susikaupimas
mūsų šventovėje bus gruodžio
23-24 d.d. Jį praves kun. dr. V. Skilandžiūnas iš Otavos. Susikau
pimo tvarka: gruodžio 23, šešta
dienį, 11 v.r. Mišios su pamokslu
(Anapilio autobusėlis maldinin
kus paims nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 10.30 v.r. ir
parveš atgal po pamaldų); gruo
džio 24, sekmadienį — pamokslai
Mišių metu. Išpažinčių bus klau
soma abi dienas prieš ir po pa
maldų.
— Adventinis susikaupimas Wasagos Gerojo Ganytojo misijoje
bus gruodžio 24, sekmadienį, 2
v.p.p. Jį praves svečias iš Kana
dos sostinės, kun. dr. V. Skilandžiūnas. Kalėdų dieną Mišios Ge
rojo Ganytojo šventovėje bus
įprasta sekmadienio tvarka —
2 v.p.p.
— Bernelių Mišios mūsų šven
tovėje bus 12 v. naktį. Prieš Mi
šias — kalėdinių giesmių koncer
tas, kurį atliks muz. N. Benotienės vad. jaunimo choras, muz. J.
Govėdo vad. parapijos choras,
sol. Slava Žiemelytė, sol. Rimas
Paulionis, birbynininkas Teodo
ras Pabrėža ir smuikininkas Min
daugas Gabrys. Kalėdų dieną Mi
šios bus įprasta sekmadienio tvar
ka. Anapilio autobusėlis tą die
ną irgi važiuos įprasta sekmadie
nio tvarka.
— A. a. Domą Kaunaitė, 81 m.
amžiaus, mirė Floridoje 1995 m.
gruodžio 15 d. Palaidota Šv. Jo
no lietuvių kapinėse gruodžio 19 d.
— Jaunų šeimų sekcija kviečia
visas jaunas šeimas Kalėdų die
ną dalyvauti 9.30 v.r. Mišiose,
skirtose vaikučiams.
— Ateinančius du sekmadie
nius (Kūčių dieną ir N. metų iš
vakarių dieną) cepelinų parapi
jos salėje nebus.
— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos jau prasidėjo.
— Sutvirtinimo sakramentui
pasiruošimo pamokoms prašome
registruotis klebonijoje.
— Šventoji valanda mūsų šven
tovėje bus pravedama kiekvieną
ateinančių metų pirmąjį mėne
sio penktadienį 7 v.v. Visi kvie
čiami dalyvauti.
— Mišios gruodžio 24, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Karolį Ru
siną ir Ireną Pranevičienę, 11 v.r.
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už
a.a. Bronių Ščepanavičių.

— Kun. Algis Kildušis, Ežerė
lio parapijos klebonas, gruodžio
17, sekmadienį, sakė pamokslus
per visas Mišias. Praleidęs ato
stogas Kanadoje, lankęs savo te
tą, prisidėjęs prie pastoracinio
darbo, šį trečiadienį grįžta į Lie
tuvą.
— Prieškalėdinis pasiruošimas
mūsų šventovėje vyks ateinantį
penktadienį, gruodžio 22, 10 v.r.
ir 7 v.v. Prieš Mišias bus pasi
ruošimas Susitaikinimo sakra
mentui, po to bus klausoma išpa
žinčių. Per Mišias pamokslus sa
kys kun. Julius Sasnauskas, OFM.
— Muzikinis ansamblis groja
per 10.15 v.r. Mišias. Jį sudaro
D. Radikienė, I. Pivoriūtė, Ž. Janeliūnienė, T. Pabrėža ir J. Ado
monytė.
— Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos prasidės po Kalėdų
atostogų 1996 m. sausio 14 d.
— Gruodžio 12 d. Šv. Jono kapi
nėse palaidotas a.a. Jonas Gustai
nis, 84 m.; gruodžio 20 d. Šv. Kry
žiaus kapinėse bus laidojama a.a.
Ona Kalinauskienė, 92 m.
— Kalėdų išvakarėse, gruodžio
24 d., religinės muzikos koncer
tas prasidės 10 v.v., o Bernelių
Mišios — 11 v.v. Kalėdų dieną Mi
šių tvarka — kaip sekmadienį.
— Adventinis seminaras vyksta
trečiadieniais įprasta tvarka:
7 v.v. Mišios, temos pristaty
mas ir diskusijos.
— Kretingoje gruodžio 8 d. įvy
ko didelės iškilmės. Iki šiol Kre
tingoje veikusi Šv. Antano kole
gija prijungta prie Vytauto Di
džiojo universiteto su teise teikti
mokslo laipsnius. Dabar šios
mokslo įstaigos vardas: Šv. An
tano religijos mokslų institutas,
katalikų
teologijos
fakultetas
Vytauto Didžiojo universitete.
Kanados lietuvių katalikų cent
ras yra paskyręs stipendijas ke
turiems studentams.
— Mišios sekmadienį, gruodžio
24, 8.15 v.r. — už a.a. Julių Pargaliauską; 9.15 v.r. — už a.a. Anną
P. Bui; 10.15 v.r. — už a.a. Bernar
dą ir Mikasę Jasinauskus, a.a. Ipo
litą Krasauską, a.a. Rimą Strimai
tį; 11.30 v.r. — už parapiją ir visus
parapijiečius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, gruodžio 17,
popietėje dalyvavo 130 asmenų.
Svečių knygoje pasirašė Vida ir
Kazimieras Černauskai iš Klaipė
dos. Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos
narys T. Stanulis.
— LN valdybos posėdis — gruo
džio 21, ketvirtadienį, 7 v.v.
— Nuoširdžiai dėkojam LN mo
terų būrelio narėms B. Abromaitienei, S. Ciplijauskienei ir L.
Pocienei už kalėdinio pobūvio
vaišių stalo paruošimą ir papuo
šimą. Vakaras praėjo šelmiškoje
nuotaikoje.
—Gruodžio 31 d. LN visuomeni
nės veiklos k-tas rengia Naujųjų
metų sutikimą Vytauto Didžiojo
menėje. Dėl išsamesnės informa
cijos bei stalų rezervacijos
kreiptis į LN administraciją tel.
416 532-3311 arba skambinti T.
Stanuliui dienos metu tel. 416
769-1616, vakarais — 416 231-4937.
— LN raštinė, sekmadienio po
pietė ir “Lokio” svetainė bus už
daryti Kūčių dieną, gruodžio 24,
Kalėdų dieną, gruodžio 25, Nau
jų metų išvakarėse, gruodžio 31
ir Naujų metų dieną, sausio 1.
— “Lokio” svetainėje muzikinė
vakaronė — gruodžio 29 d. Pro
gramą atliks Vaclovas ir Valdas.
— Slaugos namams aukojo:
$1000 — P. Gumbinas. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono
kredito
kooperatyvuose
arba
siųsti adresu: Labdaros fondas,
Lietuvių slaugos namai, 1573
Bloor St. W., Toronto, Ontario,
M6P 1A6.
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.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo darbo valandos
Kalėdų laikotarpiu: gruodžio
24 d. atidarytas nuo 8.45 v.r.
iki 12.45 v.p.p. (Anapilio sky
rius atidarytas nuo 9 v.r. iki
12.30 v.p.p.); gruodžio 25 ir 26
d.d. kooperatyvas uždarytas;
gruodžio 31 d. atidarytas nuo
8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. (Ana
pilio skyrius — nuo 9 v.r. iki
12.30 v.p.p. Sausio 1 d. užda
rytas. Kitomis dienomis ko
operatyvas veikia įprasta dar
bo tvarka.
Vedėjas

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” kalėdinių šven
čių metu bus uždarytas gruo
džio 25-26 d.d. ir sausio 1 d.
Kitomis dienomis kooperaty
vas veiks įprastomis darbo
valandomis.
Vedėjas
Telšių kunigų seminarijai
aukojo: $100 — P. Vėžauskas.
Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $100 — M. Vaškevičie
nė, J. A. Bataičiai; $75 — E. Simonavičienė.
Kiauklių šventovės statybai
aukojo: $2,500 — A. Bartašienė; $500 — A. Šileikytė; $100 —
J. Siaurušaitis; $50 — J. Vara
navičius.
Anapilio keltuvo vajui auko
jo: $400 — J. Andrukaitis; $300
— H. Sakalauskas; $100 — M.
Vaškevičienė, R. Celejewska,
F. Juzėnas. Iš viso keltuvui
suaukota $47,183.
ST. PETERSBURG BEACH, FL,
išnuomojamas kambarys su visais
patogumais. Skambinti tel. 1-813
360-4144.
GRINDYS. Visų rūšių grindis
įdedame, skutame, lakuojame,
dažome (stain). Skambinti Dariui
tel. 416 503-3346 vakarais.

gruodžio 31,
sekmadienį,
7 vai. vakaro,
•
•
•
•

Šilta vakarienė su vynu • Šaltų užkandžių bufetas
Naujųjų metų sutikimas su šampanu
Gros “Good Time Boys" orkestras
Veiks baras • Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto.

Vytauto Didžiojo
menėje.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas gruodžio 24, sekma
dienį, 1 v.p.p. “Vilniaus” rū
muose, III-čiojo aukšto menė
je, rengia Kūčias. Bilietai $12
asmeniui. Taip pat klubas ren
gia ir Naujų metų sutikimą
III-čiojo aukšto menėje. Bus
šiltas ir šaltas maistas, vynas,
šampanas. Bilietai $25 asme
niui. Abiem renginiam (Kūčioms ir Naujų metų sutiki
mui) bilietus galima gauti pas
O. Juodviršienę, tel. 416 7628944 ir S. Dervinienę, tel. 416
767-5518. Vietos ribotos.

Hamiltono DLK Algirdo šau
lių kuopa Kalėdų proga atsiun
tė “Tėviškės žiburiams” $50
auką.

A. a. Domos Kaunaitės atmi
nimui B. S. Sakalai “Tėviškės
žiburiams” aukojo $25.
A. a. Alfonso Erštikaičio
atminimui Kostas ir Liucija
Meškauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.
A. a. Igno Pakarnos atmini
mui, užjausdama žmoną Ade
lę, Zuzana Lembertienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.
A. a. Vlado Kobelskio atmi
nimui, užjausdami jo šeimą,
Zosė Styrienė ir Bronius Ur
bonavičius “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.
Geram bičiuliui a.a. Ignui
Pakarnai netikėtai mirus, nuo
širdžiai užjausdamas žmoną
Adelę, brolį ir gimines Vyt.
Tikuišis vietoje gėlių “TŽ” au
kojo $50.
Dail. Rasos Staniūnienės gy
dymui Lietuvoje aukas renka
komitetas “Friends of Rasa”,
surengęs meno kūrinių varžy
tines gruodžio 12 d. Toronto
Historical Board patalpose.
Kūrinius suaukojo įvairūs me
nininkai, tarp jų Kanadoje pa
sižymėjusieji Carlo Cesta, Liz
Magor ir Ed Bartram. Rengi
nyje dalyvavo apie 35 žmonės,
supirko skulptūrų, tapybos
darbų ir nuotraukų už $5,000.
Asmeniškų
aukų
surinkta
$1,000.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame aukoju
siems dail. Rasos Staniūnienės
šalpai: Kanados lietuvių fondui
— $500, Tautos fondui (Kanada)
— $200.
Komitetas

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.
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.

'•,

Montrealio lietuvių kredito unija
1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8
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Tel.: 766-5827

yjŲtautiečiai Kanadoje,

Lietuvos respublikos ambasados
Otavoje vardu nuoširdžiai sveikinu Jus

[
"•

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

Tel. 514 722-3545
FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.
DONNA SVRAKA, A.LB.
PETRAS ADAMONIS, C. LB. Res. 514 256-5355

Telydi Jus gera sveikata ir visokeriopa
sėkmė Jūsų darbuose ir ateities sumanymuose.
Su pagarba,
Jonas Paslauskas,

Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”

Lietuvos respublikos laikinasis
reikalų patikėtinis Kanadoje
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$37 — M. Genčius; $30 — J. Luk
ša, J. Astrauskas; $25 — A. Sekonis; $22 — J. Šulcas; $20 — J. Bakis; $10 — G. Sprainaitienė, U.
Opanavičius; $5 — A. Saladžius,
E. Sakalauskas, O. Merkis.

SVEIKINAME Tėvynėje ir po pasaulį
pasklidusius lietuvius, laimingai

šv. Kalėdų ir viltingai
žengiančius į Naujuosius metus.
g
• sulaukusius

Prisimindami praėjusiais metais nueitus kelius,atliktus ft
darbus bei pasiektus laimėjimus, ateinančiais metais &
ryžkimės dar labiau dirbti Nepriklausomos Lietuvos valstybės statybai ir išeivijos lietuvybei.
Visada gyvenkime mintimi, kad mūsų darbų tikslas įf:
būtų šviesi Lietuvos ateitis, jos žmonių gerovė ir gyva tautai
bei valstybei lietuvių išeivija.
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

M

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba:

:w

Bronius Nainys, pirm., Rimas Česonis, Vacys Garbonkus,
dr. Petras Kisielius, Baniutė Kronienė, Milda Lenkauskienė,
dr. Vitalija Vasaitienė, Aleksas Vitkus, Paulius Mickus, Juozas Gaila,
PLB atstovas Lietuvoje, Vytautas Kamantas, PLB fondo pirm.

VJ

Vietoj
kalėdinių sveikinimų
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $50 — Sofija ir Vytau
tas Balsevičiai; $25 — Augusti
nas Senkus; $20 — Zosė Styrienė
ir Bronius Urbonavičius.

FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Šventų Kalėdų ir ateinančių
Naujųjų metų proga.

Į

“Gazette” ilgesniam straipsny
rašo, kad pas Kanados Kalėdų
senelį (kaip arčiausiai gyvenan
tį prie Šiaurės ašigalio) suplau
kia milijonas vaikų laiškų, iš įvai
rių kraštų su įdomiais prašymais.
Pasirodo, ir iš Lietuvos gauna dvi
dešimt penkis tūkstančius laiškų.
Spėja, kad jie per televiziją mato
Toronto Kalėdų senelio paradą,
kurį stebi apie 200 milijonai te
levizijos žiūrovų. Kanados paštas
bando atsakyti visiems atitinkama
kalba. O Kalėdų senelio adresas:
Kanada ir pašto kodas HOHOHO.
Montrealio apylinkės valdyba
pradėjo klebenti Montrealio mies
to savivaldybės duris, kad parkutį, esantį priešais Aušros Vartų šven
tovę, pavadintų Lietuvos arba Lie
tuvą primenančiu vardu. Miesto
valdžia iš principo neturi nieko
prieš. Tik reikia susitarti dėl var
do ir galbūt atitinkamo pažymėji
mo. Tuo reikalu norima pasitarti
su lietuvių visuomene ir galvo
jama sudaryti specialų komitetą.
Vasario 16-osios minėjimas nu
matomas 1996 m. vasario 18 d. Auš
ros Vartų parapijoje. B.S.

(Ą litas

Bilietai parduodami LN raštinėje, tel. 416 532-3311, sekmadienio popietėse arba pas T. Stanulį
tel. 416 769-1616. [ĖJIMAS - $50 asmeniui. Nuoširdžiai kviečiame sutikti 1996-tuosius
Naujuosius metus Lietuvių namuose.
Toronto Lietuvių namų valdyba ir visuomeninės veiklos komitetas

Šis “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
numeris yra šių metų pasku
tinis. Pirmajam 1996 metų nu
meriui, kuris išeis sausio 2 d.,
medžiagų, ypač žinias kronikai,
siųsti iki š. m. gruodžio 29 d.

Montrealio klubas “Rūta” gruo
džio 6 d. surengė savo pirminin
kui Br. Staškevičiui pagerbimą
jo amžiaus 75 metų proga. Susirin
ko pusšimtis draugų-narių, keli iš
Lietuvos. Seselė Paulė sveikino
klubo valdybos, o Juozas Šiaučiulis Anykščių sambūrio vardu. Su
giedojus “Ilgiausių metų”, kun. J.
Aranauskas palaimino užkan
džius, kuriuos paruošė talentin
gos klubo narės, vadovaujamos ne
pailstančios Stasės. J.L.

Kalėdų eglutę gruodžio 10 d.
suruošė Montrealio lituanistinė
mokykla Aušros Vartų parapijos
salėje. Mokytojai įdėjo daug dar
bo, parengdami mokinius eilėraš
čius sakyti ir gražiai padainuoti.
O tėvų komitetas išradingai išpuo
šė salę, net scenoje “išmūrydami”
kaminą, pro kurį vėliau pasirodė
Kalėdų senelis. Jis buvo dosnus visokiomis dovanėlėmis apdalino
ne tik mokinius, bet ir visus sa
lėje esančius vaikučius. Po dova
nėlę gavo ir mokytojai. Pabaigoje
visi vaikai, tėvai, seneliai ir sve
čiai vaišinosi užkandžiais, pyra
gais ir kava.

Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija
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* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokomas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

•
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Prof. dr. Valdas Samonis, To
ronto universiteto tarptauti
nės ir lyginamosios ekonomi
kos specialistas, neseniai lan
kydamasis Lietuvoje, atsakė į
“Lietuvos aido” koresponden
tės pateiktus klausimus. Po
kalbis paskelbtas “LA” spalio
10 d. laidoje. Jame profeso
rius pabrėžia, kad ekonomi
kos pertvarkymo Lietuvoje
kliūtis esanti buvusios no
menklatūros susipynimas su
dabartiniais valdininkais. Be
didžiosios pramonės, paveldė
tos iš sovietmečio, pertvarky
mo ekonomikos stabilizavi
mas esąs tik laikinas dalykas.
O tos didžiosios įmonės persi
tvarkyti neskuba, nes žiūri tik
savo naudos. Gerai paskaičia
vus, valstybei didesnė nauda
būtų nieko negaminti, o to
kioms neproduktyvioms įmo
nėms skiriamas žaliavas par
duoti. Rinkos sąlygomis įmo
nės neišsilaikydamos esanti
našta. Net 284 tokioms mokes
čių mokėjimas atidėtas. Dėl
to apiplėšiami kiti. Tos didžio
sios sovietinio tipo įmonės
ankščiau ar vėliau turės lik
viduotis. Jų rėmimas — tik
agonijos prailginimas. Visuo
menė nušalinama nuo privati
zavimo proceso, o plečiamas
nomenklatūrinis privatizavi
mas. Inf.

Kanados Lietuvių fondas ta
rybos posėdyje, įvykusiame
gruodžio mėn. pradžioje, pa
tvirtino sekančias stipendi
jas ir paramą: po $500 — M.
Kalčauskienės knygai “Ati
duok Tėvynei ką privalai”,
Švenčionių rajono laikraščiui
“Rytas”, Gudijos lietuvių laik
raščiui “Lietuvių godos”, Vil
niaus krašto Kr. demokratų
laikraščiui “Apžvalga”, sulen
kėjusiame krašte laikraščiui
“Šalčia”, Lietuvos politinių
kalinių bendrijos knygai “Lie
tuvos naikinimas ir kova”, M.
Michalauskui, studentui Pran
cūzijoje, dailininkės R. Sta
niūnienės gydymui, aklųjų
chorui “Vilnius” (aklų jaunuo
lių paruošimui); $700 — Ana
pilio moterų būreliui (paltų
pirkimui Lietuvai); $300 — Ma
žosios Lietuvos fondui; $2,000
— Dvasinės pagalbos jaunimo
centrui Klaipėdoje.
Šiuo dalinimu buvo išskirs
tyti visi 1994 metų pajamų li
kučiai. Ateinančiais metais
gyvenantiems Kanadoje ir no
rintiems gauti paramą ar sti
pendiją reikės užpildyti nau
jas anketas. Senos anketos
nebegalios. Gyvenantiems už RAMI, NERŪKANTI, tvarkinga
Kanados ribų prašymus rei- 35 m. Kanados lietuvė skubiai ieš

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 — V. Puzeris; $60 — V.
Platt, S. Jakaitis, V. A. Ramanaus
kas, A. Bumbulis, R. Dornfeld, J.
Valiukas, A. Jagėla, J. Bakis, V.
Januška, V. Montvilas, J. Astraus
kas, E. Indriliūnas.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$55 — A. Saladžius; $50 — S. Mineika, J. Zdanys, G. Gičius, G. Drešeris, V. Zavadskas, A. Marcis,

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. Lo
veland, 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.

ŠVĘSKIME KALĖDAS “KALĖ
DIŠKAI” ... Kai prieš Kalėdas
vaikštome po krautuves, sukdami
galvas, ką savo artimiesiems pa
dovanoti Kūdikėlio gimtadienio
proga, retai tepagalvojame apie
simboliškai tinkamiausią dovaną,
kurioje atsispindėtų tikroji tos
didžios šventės dvasia. Tą proble
mą galima lengvai išspręsti, už
sisakant Klivlando Dievo Motinos
parapijos choro {giedotas “Prakartėlėn skubu” kasetes ar diskus,
į kuriuos muzikės Ritos Kliorienės vadovaujamas choras, su var
gonų, fleitos, trimito ir korneto
palyda įgiedojo trylika lietuvių
ir tarptautinių kompozitorių ka
lėdinių giesmių. Tai visų gentkarčių ir skonių atstovams didelį ma
lonumą ir dvasinę atgaivą teikian
tis aukšto lygio religinis koncer
tas. Kasetes ar diskus galima už
sakyti šuo adresu: Romas Apanavi
čius, 23750 Chardon Rd., Euclid,
OH 44117, USA, arba telefonu 216531-6995. Už kasetes reikia prisiųs
ti po $10 (JAV), o už diskus po $15,
pridedant po $3 (JAV) pašto išlai
doms padengti. Čekius rašyti pla
tintojo vardu. Linksmų šv. Kalėdų
su kalėdinėmis giesmėmis! Taip
pat garso įrašą Toronte galima
gauti abiejuose lietuvių parapijų
ko
prieinama
kaina
išsinuomoti
ria rašyti laiško forma.
butą pas lietuvius. Skambinti Liu kioskuose sekmadieniais po Mi
šių. A.M.B.
Reikalų vedėjas cijai tel. 416-512-8892.

K. Ivanauskas, S. Gudaitis, L. Mor
kūnas, J. Miškinis, J. Lukša, dr.
K. Ambrozaitis, M. Radzevičius,
J. Vitas, S. M. Barčaitis, V. Melnykas, L. Rudaitis, R. Rudaitis,
A. Kazilis, I. Punkris, A. Paške
vičius, V. Marcinkevičius, J. Iva
nauskas, D. Keršis, S. Gotsheldas,
E. K Kalasauskas, A. GaidauskasScott, P. Baronas.
$60 - F. Timukas; $50 - M. Jonušaitis, J. Kažukauskas; $40-Č. Masaitis; $25 - G.E. Kuchalskiai; $20
-J. Bukšaitis; $10-A. Jucys, E. Valeška, M. Šakalinis, A. Bočkus; $5
-J. Užupis, E. Žemaitaitis, O. Jau
čiukas, A. Underys, J. Biliūnas.
Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - S. Paketuras, D. Židonie
nė, P. Jankaitis; $75 - dr. J. Yčas,
Z. Girdauskas; $70 - R. Prociw;
$65 - B. Laučys; $60 - A. Čepulis,
A. Vaičeliūnas, dr. Č. Kuras, M.
Juozaitis, K. Bartnikas, O. Juodišius, V. Kezys, J. Pargauskas, V.
Kėžinaitis, V. Ignaitis, A. Prialgauskas, A. Petrauskas, K. Stan
kus, J. Zubrickas, V. Naruševi
čius, J. Pleinys, A. Petrašiūnas,
H. Šiaurys, A. Kužmarskis, K Gaputis, A. Prunskus, H. Stepaitis,
V. White.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$55 - L. Jankauskienė; $50 - V.
Sendžikas, E. Žolpis, A. Grajaus
kas, A.V. Laniauskas, B. Stankai
tis, J. Riauba, A. Vapsva, S. Valickis, V. Butrimas, M. Gegužis,
J.Z. Didžbalis, L. Skripkutė, J.
Petrauskas, P. Krilavičius, J. Vaskela, J. Rugys, J. Šepetys, S. Vyskupaitienė, V. Rutkauskas, R.
Haggo, J. Varanavičius, I. Raškevičius, A. Remeikis, A. Virkutis,
V. Valaitis, J. Bukšaitis, L. Pevcevičius, B. Saplys, L. Balaišis,
P. Jonikas, B.S. Urbanavičius, T.
Trakymas, V. Otto, A. Budninkas,
J. Gelažius, K. Čepaitis, E. Dubi
ninkas, K. Gudinskas, P. Jankus,
A. Gaputis, J. Trečiokas, B. Gali
nienė, A. Bielskus, A. Lajukas,
O. Čečkauskienė, S. Šetkus, A.
Ruzgys, A. Kvietinskas, L. Monstvilas, A. Simonavičius, J. Staške
vičius, A. Vaišvilienė, V. Kazlaus
kas, V. Sakas, V. Anskus, A. Zalagėnas, A. Kanapka, R. Tumpa, S.
Kėkštas, J. Kirvaitis, S. Kuzmic
kas, K. Stirbys, J. Merkevičius,
A. Rakauskas, J. Ambrizas, A. Vai
čiūnas, V. Vaičiūnas, J. Dragū
nas, M. Mogenis, P. Vytė, J. Danėnas, J. Stankūnas, V. Sičiūnas,
F. Barakauskas, S.V. Vaitkus, V.
Skukauskas, E. Šlekys, E. Senkus,
L. Plečkaitis, V. Miliauskas, V.
Čiuprinskas, J. Petrauskas, V.
Kerbelis, A. Stanėnas, M. Rybienė, A. Sakavičius, S. Vaštokas,
V. Kubilius, E. Pakauskienė, Kaz.
Gaputis, Č.A. Januškevičius, I. Ra
monas, A. Latvaitis, J. Gudavičius.
Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės
bei rėmėjo prenumeratoriams ir
visiems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

