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Kas butų buvę?..
Jau prabėgo penkeri metai nuo to sekmadienio nak

ties, kai nepriklausomybę paskelbusią Lietuvą reikėjo 
nuogomis rankomis apginti. Ir kova buvo laimėta, o pa
saulis pamatė, kas iš tikrąją yra Kremlius ir kas - lais
vės kovotojai.

S
AUSIO 13-toji tautos istorijoje tapo dar viena reikš
minga data. Apie ją ateinančią kartą jaunimui kal
bės mokytojai. Ką jie sakys, kaip minės tos nakties 
žudynes, ką aiškins būrelį savo auklėtinią nusivedę į An

takalnio kapines? Nėra abejonės, kad to stačiai stebuk
lingo laimėjimo faktai jau šiandien stropiai ir teisingai 
surašomi, kaupiama nešališka medžiaga istorijos pusla
piams ir mokyklą vadovėliams. Kas įvyko, užmiršti ne
valia: tos nakties egzaminą ne visi vienodai išlaikė. Vie
niems tuometinės Aukščiausiosios tarybos rūmai buvo 
tapę antraisiais Pilėnais, kiti kažkur nuošaly laukė įvy- 
kią pabaigos. Vieniems žudynės reiškė žūtbūtinę kovą, 
kitiems jos atrodė beprasmis karštuolią priešinimasis, 
nes vieni tikėjo nepriklausomybe, kiti ja abejojo, gal net 
ir nenorėjo. Ir turbūt pirmiausia dėl to, išėję laisvėn, iš
siskyrė. Pakibo klausimas, kaip elgtis su didžiuoju kai
mynu, dar taip neseniai tvarkiusiu viską savo nuožiūra? 
Baimė maišėsi su abejonėmis, ir tik stipresnieji drąsiai 
gynė nepriklausomos valstybės teises ir Lietuvą išvedė 
į valstybinį pripažinimą. Tuo metu svyravimai ir taiks
tymasis galėjo viską pražudyti. Ir kai šiandien, jau toje 
penkerią metą perspektyvoje, matome vadovaujančius 
žmones, įvykius ir faktus, kyla nejaukus klausimas: kas 
tada būtą atsitikę, jei kiekvienas vadovas, priekyje tau
tos atsistojęs pareigūnas, būtą žiūrėjęs pirmiausia savo 
asmeninią reikalą? Kas būtą buvę, jei minia nebūtą sto
jusi prieš tankus ginti televizijos bokšto? Aišku - nebū
tą buvę kraujo praliejimo ir gyvybią auką. Bet ką būtą 
matęs pasaulis, kaip būtą vertinęs nepriklausomybę pas
kelbusią tautą? Nesunku įsivaizduoti.

D
IDVYRIŠKA ir kieta tos nakties laikysena patvir
tino nepriklausomybės atstatymo signatarą para
šus. Tuo pasitvirtino ir nuo amžią tautą istorijose 
skelbiama tiesa, kad laisvės dokumentams neužtenka 

rašalo. Ją reikšmę ir gyvastį įdiegia pralietas kraujas. 
Kokia Lietuvos laisvė ir valstybinė būklė būtą buvusi be 
jo? Lietuvos komunistą partijos atsiskyrimas nuo Mask
vos, Vilniaus katedros grąžinimas tikintiesiems, trispal
vės iškėlimas Gedimino kalne ir derybos su Kremliumi 
pasauliui greičiausiai būtą atrodę kaip Gorbačiovo vyk
domą reformą išdava - varžtą atleidimas Sovietą Sąjun
gos respublikoms, o kai kuriems Lietuvos vadovams, gal 
ir daugeliui kompartijos narią - pakankamas laimėji
mas toje “dainuojančioje revoliucijoje”. Iš Maskvos ma
lonės gauta autonomija būtą nebeatitaisomai pakenku
si pačiai nepriklausomybės idėjai ir turbūt viskas būtą 
pasibaigę vadinamoje Nepriklausomą valstybią sandrau
goje (NVS) - nauju satelitiniu statusu, tautinią ambiciją 
išlenkta užuolanka grįžtant į tą pačią vietą, iš kur paju
dėta. Taip - po didesnią įvykią dažniausiai ilgokai kal
bama ir svarstoma: kas būtą buvę, jeigu ... Ir čia prisime
namas tas sunkusis atgautos nepriklausomybės laikotar
pis, perpintas dainomis ir šūviais, dar ilgai teiks temą 
įvairioms prielaidoms, vienokiems bei kitokiems aiški
nimams. Bėgantis laikas atgal negrįžta. Taipgi ir tartas 
žodis. Tikriausiai ne visiems tą patį reiškė skanduoja
mas žodis “Lietuva’’. Bet nuogą ranką prieš okupanto tan
ką tauta niekada nepamirš. Tas reginys nereikalingas pa
aiškinimą, nes žodžiais nieko daugiau nepasakysi. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kyšių sąskaitos Šveicarijoj?
Valstybinė orinio susisiekimo 

bendrovė “Air Canada” tris
dešimt keturis senstančius ke
leivinius “Boeing 727” lėktu
vus 1988 m. nutarė pakeisti 
Europos bendro kapitalo jung
tinės “Airbus” gamyklos pana
šiais dvieją variklią moder
niais lėktuvais. “Airbus” ga
mykla yra įsteigta bendra Vo
kietijos, Britanijos ir Pran
cūzijos technologija bei kapi
talu. Oficialiai buvo teigiama, 
kad 34 turbininiai “Airbus” ga
myklos “A-320” keleiviniai 
lėktuvai “Air Canada” bendro
vei kainavo 1,8 bilijono do- 
lerią.

Tai iš tikrąją buvo didelis 
beveik dvieją bilijoną dole- 
rią vertės pirkinys, retai pa
sitaikantis dabartinėje civi
linės aviacijos pramonėje. Su 
šiuo pirkiniu buvo susieti du 
tarpininkai - vokiečią kilmės 
kanadietis verslininkas Karl- 
Heinz Schreiber ir buvęs Niu- 
faundlandijos premjeras Frank 
Moores. Esą per juos pirkėjus 
Kanadoje galėjo pasiekti “Air
bus” gamyklos kelią milijoną 
dolerią kyšiai, įdėti į slaptas 
tik numerius turinčias banką 
sąskaitas Šveicarijoje. Į tuos 
nesibaigiančius spėliojimus 
buvo įjungtas ir tuometinis 
Kanados ministeris pirm. 
Brian Mulroney, kurio arti
mas bičiulis yra buvęs Niu- 
faundlandijos premjeras F. 
Moores. Esą B. Mulroniui pri

klausė viena tą slaptąją są
skaitą Šveicarijos banke, o 
antrosios sąskaitos savinin
kas buvo F. Moores.

Sensacija tapo šis spau
dos ir televizijos pranešimas, 
paskelbtas 1995 m. lapkričio 
pabaigoje. Tai buvo didelis 
kaltinimas iš politikos 1993 m. 
pasitraukusiam ministeriui 
pirm. B. Mulroniui, kad jis už 
Kanadai 1988 m. nupirktus 
“Airbus” gamyklos keleivinius 
lėktuvus gavo kelią milijoną 
dolerią kyšį. Vėliau paaiškė
jo, kad toks kaltinimas neturi 
jokią įrodymą. Jis tik rėmėsi 
Kanados teisingumo ministe- 
rio A. Rocko ir RCMP polici
jos viršininko Ph. Murray Švei
carijon pasiąstu oficialiu pra
šymu sustabdyti dvi banko są
skaitas nr. 34107 ir nr. 34117, 
kurios gali būti susietos su bu
vusiu Kanados ministeriu 
pirm. B. Mulroniu, ir pateikti 
tikruosius tą sąskaitą ryšius.

Pats B. Mulronis apie RCMP 
policijos pradedamus tyrimus 
Šveicarijoje nebuvo painfor
muotas, nors sakosi neturįs 
jokią banko sąskaitą Šveica
rijoje. Apie šiuos nepagrįs
tus kaltinimus, net ir RCMP 
policijos pradėtą slaptą tyri
mą Šveicarijoje sužinojęs tik 
iš televizijos bei spaudos pra
nešimą. Dėl ją jis pareiškęs 
protestą teisingumo ministe-

(Nukelta į 8-tą psl.)

“AMŽIAIS BUDĖJAU IR VĖL NEPRIKLAUSOMYBĖ LAIMĖJAU” - įrašas viename paminkle. Kazio Daugėlos 
nuotrauka iš leidinio “The Sky - Dangaus skliautai” (1995)

Tauta naikinama, pasaulis tyli
“The Ottawa Sun” užsienio politikos žinovas Eric Margolis primena besitęsiantį karą 
Čečėnijoje, kuriam panaudojami vakariečių pinigai, atskleidžia mažai žinomus faktus

Vienas didžiausią šiuolaiki- 
nią nusikaltimą prieš tautą 
tęsiasi Kaukazo kalnuose, o pa
saulis vis kreipia akis kitur. 
Brutali Kinijos priespauda Ti
bete ir disidentą įkalinimas 
yra plačiai smerkiami visame 
pasaulyje, tačiau Rusijos žiau
rumas Čečėnijoje yra absoliu
čiai ignoruojamas, rašo Eric 
Margolis, “The Sunday Sun” 
1995 gruodžio 24 d. Prieš me
tus Rusijos kariuomenė įsibro
vė į šią mažytę kalnuotą vals
tybę, norėdama numalšinti 1.2 
milijono čečėną, daugiausia 
musulmoną, pastangas atsta
tyti nepriklausomybę po pu
santro šimtmečio žiauraus Ru
sijos kolonijinio valdymo.

Nuostabus pasipriešinimas
Rusijos gynybos ministeris 

Pavel Gračev’as gyrėsi “likvi
duosiąs” čečėną sukilimą per 
keletą dieną. Ką gi galėtą pa
siekti keli tūkstančiai čečėną 
partizaną prieš 50,000 rusą, 
turinčią šarvuočius, artileriją, 
sraigtasparnius, ginkluotus 
laivus ir lėktuvus. Ar gi šie ko
vingi Kaukazo kalniečiai ne
išmoko nusileisti, kai Stalinas 
ištrėmė 80% ją tautos į Sibirą 
1944 metais?

Aiškiai - ne. Rodydami le
gendinę savo drąsą ir atkak
lumą, silpnai ginkluoti čečėną 
kariai sustabdė Rusijos ka
riuomenę - vidaus reikalą mi
nisterijos ir KGB dalinius. 
Paskelbę “Jihad” - šventąjį 
karą, čečėną kariai savo sosti
nėje Grozne nugalėjo rusą šar
vuočius ir kitas priemones vien 
su “Molotovo kokteiliais” ir 
rankinėmis “RPG” raketomis.

Vakarams švenčiant Kalėdas 
1994 metais, Rusijos pajėgos, 
panaudodamos sunkiąją arti
leriją, raketomis ir bombomis 
užplūdo Grozną ir sutriuškino 
kitus čečėną miestelius, iš

drįsusius priešintis. Per pas
taruosius metus rusai sunaiki
no mažiausiai 45,000 čečėną, 
daugiausia civilią. Maskva pri
sipažįsta praradusi 2,300 karei- 
vią, nors tikrasis skaičius tik
riausiai viršija 6,000. Žmogaus 
teisią gynėjai kaltina rusus Če
čėnijoje plačiai vykdomu kan
kinimu, masiniu naikinimu, 
kerštu ir kolektyvinėmis baus
mėmis.

Gruodžio viduryje čečėną 
kariai žiauriai užpuolė rusus 
okupantus, besiruošiančius 
Maskvos surežisuotiems rin
kimams, kuriais buvo norima 
įvesti marionetinę komunisti
nę santvarką, vadovaujant ko
laborantui Zavgajevui. Ligšiol 
čečėnai vis stipriai palaiko 
savo išrinktą prezidentą gene
rolą Džokarą Dudajevą, kuris 
vadovauja tautinei rezistenci
jai iš neapgyventą kalną šio 
krašto pietinėje dalyje.

Generolas ir prezidentas
Dudajevas išvarė komunis

tus, 1991 metais laimėjęs lais
vus rinkimus ir paskelbęs Če
čėnijos nepriklausomybę nuo 
griūvančios Sovietą Sąjungos. 
Nors kitoms respublikoms, 
kaip Ukrainai, Uzbekistanui 
ir Lietuvai pasisekė atsiskir
ti nuo TSRS, nė viena pasau
lio valstybė nepripažino lais
vos Čečėnijos. Ji - per tolima, 
per menka.

Rusija buvo pasiryžusi nepa
leisti Čečėnijos, kuri valdo 
svarbų naftotiekį, atvestą iš 
Azerbaidžano. Čečėnijos lais
vė būtų pavojinga Maskvos val
dymui strateginio Kaukazo pa
kraščio, rašo Margolis.

KGB tris kartus stengėsi nu
žudyti generolą Dudajevą. 
Šioms pastangoms nepavykus, 
KGB surengė slaptą užpuolį 
1994 m. vasarą, rusų kareiviams 
apsimetant čečėnais. Rusai bu

vo žeminančiai nugalėti. Jel
cino “Bay of Pigs” invazija 
kainavo $650 milijonų JAV 
dolerių, kurių dalį suaukojo 
vakariečiai. Po šešių mėnesių 
Maskva atvirai užpuolė Čečė
niją.

Ta pati Rusija
Čečėnai yra pripratę prie 

Rusijos kėslų. Carų laikais ji 
pradėjo užpuldinėti musulmo
nų emiratus Kaukaze 1830-ųjų 
dešimtmetyje. Didysis čečėnų 
vadas Imam Šamil vadovavo 29 
metus trukusį pasipriešinimą 
prieš Rusijos kariuomenes. 
Pagaliau čečėnai nebegalėjo 
atlaikyti rusų jėgos, bet vėl 
sukilo 1863 m. lenkų (ir lietu
vių) sukilimo metu, 1877 m., 
kai Rusija išžudė 60% visų gy
ventojų, 1917 m. ir vėl 1920 m., 
primena E. Margolis.

Jokia tauta pasaulyje taip 
ilgai ir atkakliai nėra kovo- 
susi prieš tironiją ir kolonia
lizmą, kaip Čečėnija, bei tiek 
kentėjusi. Stalinas stengėsi 
tautą sunaikinti, ištremdamas 
beveik visus gyventojus į Sibi
rą, jų tarpe generolo Dudajevo 
ir žymiojo sukilėlių vado Ša
mil Basaev’o, tikro “Islamo kar
do”, tėvus. Bet dalis čečėnų 
išliko. Jų vaikai, koncentra
cijos stovyklų auklėtiniai, 
dabar kovoja prieš Rusijos 
tironiją.

Kruvinos kautynės siautėjo 
Čečėnijoje savaitę prieš Ka
lėdas. Čečėnų kariai užėmė 
du pagrindinius miestus ir 
atlaikė pilną rusų ugnies jė
gą. Maskva siuntė vis daugiau 
kareivių, šarvuočių, ginklų 
ir lėktuvų į Čečėniją, bet lig
šiol nesėkmingai.

Pasauliui tylint
Kaip ilgai gali būrelis kal

niečių, kad ir narsiausių, ko
voti prieš didžiąją Rusiją, tu- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Banką krizė
ELTOS pranešimu, gruodžio 

27 d. Lietuvos bankas ir Lietu
vos vyriausybė pateikė seimui 
nutarimo “Dėl neatidėliotiną 
priemonią bankininkystės 
problemoms spręsti” projek
tą. Jame numatyta keisti Lie
tuvos komercinią banką įsta
tymą bei kitus įstatymus, nu
matant akciją savininką tur
tinę atsakomybę. Siūloma pa
vesti vidaus reikalą ministe
rijai, generalinei prokuratū
rai ir saugumo departamentui 
imtis “ryžtingą veiksmą” išieš
koti paskolas iš gavėją, kal
tus pareigūnus traukti atsako
mybėn. Taipgi siūloma atlikti 
Lietuvos akcinio inovacinio ir 
Litimpeks banką tarptautinę 
reviziją. Ministerio pirminin
ko Adolfo Šleževičiaus teigi
mu, tuo norima sukurti juridi
nes prielaidas žmonią indėlią 
bankuose apsaugojimui.

Krikščionią demokratą par
tija ir Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai) gruo
džio 22 d. prezidentui A. Bra
zauskui įteikė bendrą pareiš
kimą, kuriame teigiama, jog 
valstybės institucijos ir pa
reigūnai seniai turi informa
cijos apie didžiules sumas, 
išimamas iš banką, bet jokios 
iniciatyvos nesiėmė. KD par
tijos seniūno I. Uždavinio tvir
tinimu, Lietuvos bankas ir vy
riausybė yra vienodai kalti 
dėl krizės, o vyriausybei su
teikta teisė duoti 300 milijo
ną litą garantiją banką likvi
dumui palaikyti tik apsunkins 
dirbančius Lietuvos piliečius.

Seimo opozicijos vadovo Vy
tauto Landsbergio nuomone, 
reikia pakeisti ministerį pir
mininką, kurio vyriausybę jis 
kaltina korupcija ir šios ban
ką krizės sukėlimu. A. Šleže
vičius pareiškė neketinąs atsi
statydinti iš pareigą ir aiški
no, jog keturiuose bankuose, 
kurią būklė yra “kebli” suda
roma koordinuojanti žinovą 
grupė, kuri ištirs būklę ir pa
rengs programą ją reikalą su
tvarkymui iki sausio 20 d. Nuo 
sausio 8 d. prasidės TVF ir Pa
saulio banko misija Lietuvoje. 
Dėl savo plačiai kritikuojamo 
ir įtartino indėlią atsiėmimo 
iš LAIB porą dieną prieš ban
ko veiklos sustabdymą jis pa
sakė, kad būdamas min. pirmi
ninku jis būtą buvęs apkaltin
tas, kad ir nebūtą atsiėmęs 
indėlią.

LAIB banko vicepirminin
kas R. Ramanauskas “Respub
likoje” gynėsi, kad bankas ne
buvo ant bankroto ribos. Iki 
pat gruodžio 15 dienos visi 
klientą pavedimai buvo įvyk
dyti ir su indėlininkais atsi
skaityta; neteisiška teigti, 
jog LAIB buvo uždarytas ar 
žlugo dėl blogą paskolą — ją 
buvo, “tačiau jos netrukdė jam 
egzistuoti ir dirbti jas išieš
kant”. Jis aiškino, jog “LAIB 
pirmasis iš visą Lietuvos ban
ką atliko tarptautinę reviziją 
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jau 1992 m., taip pat 1993 ir 
1994 m.” Norint “pagerinti LB 
nustatytus normatyvus”, jau 
buvo suplanuotas susijungi
mas su “Litimpeks” banku ir 
gautas visą akcininką prita
rimas sukurti Lietuvos jung
tinį banką (LJB). Vicepirmi
ninko teigimu, krizės buvo 
galima nesunkiai išvengti, ji 
buvo sukelta iš baimės, nes 
LJB kontrolėje būtą buvusi 
koncentruota didelė energe
tikos, naftos, dują, geležin- 
kelią dalis. LAIB ruošiasi 
Lietuvos banką paduoti j teis
mą dėl neteisėtą veiksmą.

Prasidėjus banką krizei, 
įšaldyta daugiau kaip treč
dalis Lietuvos finansą rin
kos, rašo “Lietuvos rytas”. 
Didžiąją banką bankrotai Lat
vijai kainavo 5% valstybinią 
pajamą. Žinovų nuomone, Lie
tuva gali tiek pat prarasti.

Pasitraukia du ministerial
ELTOS pranešimu, 1996 m. 

sausio 5 d. atsistatydinimo pa
reiškimus Lietuvos preziden
tui Algirdui Brazauskui įteikė 
užsienio reikalų ministeris 
Povilas Gylys ir krašto apsau
gos ministeris Linas Linkevi
čius. Povilas Gylys išplatin
tame pareiškime tarp kitko 
nurodo, kad jo “politinės veik
los tikslas yra laisva, demo
kratiška Lietuva, kurioje ga
lioja įstatymo viršenybės, mo
ralios politikos principai”. 
Linas Linkevičius susidariu
sią vyriausybėje būklę verti
na kaip moralinę krizę ir ma
nąs, kad “toliau dirbti Adolfo 
Šleževičiaus vadovaujamoje 
vyriausybėje negali”.

Nauja bendrovė “Geoterma”
Lietuvos energetikos minis

terija gavo vyriausybės prita
rimą steigti bendrovę “Geoter
ma”, kuri statytų parodomąją 
geoterminę jėgainę Klaipėdos 
rajone ir tiektų šiluminę ener
giją į Klaipėdos šilumos tink
lus, skelbia ELTA. Vyriausy
bė žada skirti 3 milijonus li
tų “Geotermos” įstatiniam ka
pitalui iš 1996 m. biudžeto lė
šų, numatytų jėgainės staty
bai. Valstybei turės priklau
syti ne mažiau, kaip 51% šios 
bendrovės akcijų.

Lietuva pajūryje turi 15,800 
kvadratinių kilometrų šilumi
nės energijos telkinį. Moksli
niai tyrimai rodo, kad 2000 me
tais geoterminė energija galės 
konkuruoti su kitomis energi
jos rūšimis.

Kariai vyks Bosnijon
Kaip praneša “Lietuvos ai

das”, gruodžio 19 d. Lietuvos 
ambasadorius Belgijoje Da
lius Čekuolis patvirtino Lie
tuvos dalyvavimą taikos įgy
vendinimo operacijoje (IFOR) 
Bosnijoje pagal ŠAS (NATO) 
planą ir prisiėmė atitinkamus 
įsipareigojimus. Lietuvos ka
riuomenės 35 karių būrys bus

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Nieko nepadės nei mitingai...
Lietuvos kardinolo žodis savo tautiečiams Kristaus gimimo šventės proga

ŠV. JURGIO ŠVENTOVĖ Kaune šalia pilies. Prieškario nepriklausomoje Lietuvoje ja naudojosi kunigų seminarija. 
Dabar ji ir pastatas prie jos atiduota pranciškonams, nes XV-XVI š. jiems priklausė

Šis tekstas, skirtas Kalėdų šven
tei, “TŽ” redakcijoje buvo gautas pa
vėluotai ir negalėjo būti įdėtas ka
lėdiniame “TŽ” numeryje. Dėl jo 
aktualumo čia spausdiname pagrin
dinę dalį, kurios mintys bei paska
tos yra nemažiau svarbios mūsų tau
tai ir po Kalėdų. RED.

Pranašas Izaijas daug metų 
prieš Kristų rašė: “Tauta, kuri 
vaikščioja patamsiais, išvys 
skaisčią šviesą, gyvenantiems 
tamsos šalyje užtekės šviesy
bė. Tu sukelsi linksmybę ir di
delį džiaugsmą (Iz.9,1). Grei
tai švęsime dviejų tūkstančių 
metų jubiliejų, kai pasauliui 
nušvito Švjesa, kai gimė Kūdi
kis, kurį vadiname “Nuosta
busis Patarėjas, Galingasis 
Dievas, Amžinasis Tėvas, Tai
kos Kunigaikštis” (t.p.). Prana
šas sako, kad “mums duotas 
Sūnus”. Gelbėtojas duotas žmo
nijai mano tėvynei ir man as
meniškai. Tačiau tai, kas duo
dama, galima priimti, galima ir 
atmesti. Galingasis Dievas 
ateina pas mus tokiu pavida
lu, kad nepažeistų mūsų lais
vės ir orumo. Jis ateina kaip 
Kūdikis, kurio nebijoma, kuris 
atveria mūsų širdis, kad jį pri
imtume.

Tik dalis žmonijos yra pri
ėmusi šio Kūdikio šviesą. Pa
saulyje vyksta kažkas nesu
prantamo, - Betliejaus Kūdi
kio bijoma, Jis ignoruojamas, 
nuo Jo bėgama. Bijoma priimti 
Betliejaus Kūdikį kaip Gelbė
toją, nes jis ne tik meiliai šyp
sosi, bet ir beldžiasi į mūsų 
sąžines ir neleidžia nurimti 
nuodėmėje; jis prašo meilės ne 
tik sau, bet ir žmonėms, kurie 
dažnai dėl ko nors mums nėra 
mieli arba net priešiški.
Devyniasdešimt penktųjų me

tų šv. Kalėdas sutinkame iš
vargę ir daug kuo nusivylę. 
Nors ir nepergyvenome tiek 
nelaimių, kiekBalkanų ar Kau
kazo tautos, tačiau neturime 
taikos savo tėvynėje, neturi
me saugaus gyvenimo; sutrikę 
skaudžiai kaltiname vieni ki
tus. Tebūna šios šv. Kalėdos 

PADĖKA IR PIRMOSIOS MIRTIES METINĖS
“Tu neverk ir neliūdėk
Prie mano kapo ...
Manęs čia jau nėra ...

AfA
ALGIRDAS OLIS 

(1928-1994)

Jau praėjo vieneri metai be Ta
vęs. Sakoma, kad laikas išgydo 
žaizdas ir sumažina skausmus, 
bet ne visiems vienodai. Tu esi su 
mumis mintyse, pasigendame Ta

vęs su dideliu širdies skausmu. Galėjai dar pabūti mūsų tarpe
ir pasidžiaugti gyvenimu saulėtoj Floridoj.

Nuoširdžiai dėkoju Jupiter, Juno ir West Palm Beach drau
gams, taip gausiai susirinkusiems atsisveikinimo vakarą, kun. V. 
Pikturnai už aprūpinimą paskutiniu sakramentu, maldas ir gra
žius žodžius. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie a.a. Algirdo laido
tuvių, giminėms ir mieliems draugams, atvykusioms iš tolimes
nių miestų palydėti velionį įamžino poilsio vietą. Visiems kuni
gams, ypač kun. Juozui Grabiui - pusbroliui, atvykusiam iš 
Amsterdam, NY, JAV.

Dėkoju Algiui Simanavičiui ir Danguolei Radtkei už giedo
tas giesmes, visiems už gražius žodžius, išreikštus asmeniškai 
ar spaudoje netekus brangaus ir mylimo vyro, tėvo, dėdės, svai
nio, žento ir draugo, už užprašytas Mišias už jo vėlę, už gėles 
bei aukas Krakės vaikams ir Sibiro tremtiniams.

Nuoširdžią padėką reiškiu savo seseriai Irenai Punkrie- 
nei, jos sūnums - Edvardui ir Ričardui su žmonomis už rūpes
tingą bei sklandų apeigų tvarkymą.

Ilsėkis ramybėje gražiame Anapilio kampelyje tarp savo 
mylimo sūnaus a.a. Arnoldo ir svainio a.a. Edvardo.

Dideliame nuliūdime likę —

žmona Aldona, sūnus Andrius ir visi giminės

proga susimąstyti, kas, iš tik
rųjų, gali atnešti tikrą laisvę 
ir taiką mūsų namams ir mūsų 
tėvynei.

Betliejaus Kūdikis yra 
tikrosios laisvės nešėjas

Ilgus metus neturėdami iš
orinės laisvės, mes įpratome 
mąstyti, kad vienintelė nelai
mė - tai svetima kariuomenė ir 
jėga primesta santvarka. Ta
čiau šiandien aiškiai matome, 
kaip žmogų pavergia laukinė 
rinka, nesiskaitymas su teisin
gumu ir pataikavimas nuodė
mei. Kuo labiau iš žmonių tar
po traukiasi Dešimt Dievo įsa
kymų, tuo žmogus jaučiasi ma
žiau laisvas ir saugus. Gal ir 
paradoksaliai skamba, bet 
žmogus tiek išsilaisvina, kiek 
jis susijungia su Dievu ir jo 
valia, kiek jis klauso savo sąži
nės ir gyvena tiesoje. “Tiesa 
jus išlaisvins” — pasakys 
Viešpats, skelbdamas gerąją 
naujieną. Betliejaus Kūdikis 
neprimeta jėga mums savo va
lios, bet meile, vargu, netur
tu ir silpnumu apeliuoja į mū
sų širdis ir traukia jas prie 
savęs. Dangaus angelai Kalė
dų naktį paskelbė, kad “Do
vydo mieste jums gimė Išgany
tojas” (Lk.2.11), kuris vienin
telis gali išlaisvinti ir atnešti 
ramybę geros valios žmonėms.

Betliejaus Kūdikis yra 
tikrosios taikos nešėjas

Neturime taikos savo tėvy
nėje, ir tai liudija kasdien vyk
domas smurtas, nuolatinės rie
tenos dėl turto ir valdžios. Va
tikano II susirinkimas oficia
liai skelbia, kad “taika negims
ta pagal valdžios įsakymą, bet 
tikra ir tiesiogine prasme yra 
teisingumo kūrinys... taika yra 
meilės vaisius, siekiantis gi
liau negu grynas teisingumas” 
(Gaudium et spės,78). Dievo 
Sūnus Jėzus Kristus savo kry
žiumi sunaikino neapykantą, 
žmonių širdyse išliejo Dievo 
meilę, todėl jis yra vadinamas 
“taikos kunigaikščiu”. Kiek 
mes leidžiame Betliejaus Kū
dikiui veikti savo širdyse, tiek

SPAUDOS BALSAI

Dejuoja ir lenkai, ir lietuviai

AfA 
MILDAI STANKIENEI

mirus,
vyrą JONĄ, buvusį Kanados lietuvių fondo valdybos 
pirmininką, dukras - LORETĄ ir VIDĄ, gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučia-

Kanados lietuvių fondas

AfA 
MILDAI STANKIENEI 

mirus,
jos vyrą JONĄ, dukras - VIDĄ ir LORETĄ jų liūdesio 
valandą nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos taryba

Pastaruoju metu Lietuvos 
lenkų spauda ėmė rodyti ne
mažą susirūpinimą lenkų mo
kyklomis. “Kurier Wilenski” 
1995 m. spalio 28 d. laidoje 
skundžiasi:

“Lenkų vaikų darželiai. Pa
sikalbėję su Vilniaus vaikų 
darželių auklėtojomis, daro
me išvadą, kad jie gerokai ma
žėja, kai tuo tarpu lietuviškas 
ikimokyklinio amžiaus insti
tucijas lanko daug lenkų šei
mų vaikų”.

Tas pats dienraštis 1995 m. 
spalio 14 d. laidoje rašo: “124- 
se lenkiškose mokyklose bei 
klasėse mokosi 16.500 vaikų. 
Praėjusiais metais jų sumažė
jo 230-čia. Viena iš priežasčių 
— nepakankamas ryšys su tė
vais. Čia nekalbama apie agi
taciją, bet apie mokslo gimtą
ja kalba naudos nurodymą”.

Savaitraštis “Slowo” 1995 m. 
sausio 20-26 d.d. laidoje aiš
kina: “Pagal statistiką šiuo 
metu lietuviškose klasėse mo
kosi apie 50% lenkų ir mišrių 
šeimų vaikų. Iš patyrimo žino
me, kad dėl šios priežasties 
kenčia ne tik lenkų, bet ir lie
tuvių vaikai, kadangi lenkų ir 
mišrių šeimų vaikai nemoka 
gerai lietuvių kalbos, mokyto
jas turi jiems aiškinti dalyką 
kelis kartus. Tai užima daug 
laiko”.

Lietuvos lenkų sąjungos ofi
ciozas “Nasza Gazeta” 1995 m.

kuriame taiką savyje ir aplink 
save. Kol neleisime Kristui 
viešpatauti visuomeniniame 
gyvenime, tol mes kentėsime, 
neturėdami nei ramybės, nei 
saugumo. Nieko nepadės nei 
mitingai, nei reikalavimai, 
kad būtų labiau kovojama su 
nusikaltimais. Visuomenės 
negalima išgydyti tik žmogiš
kais įstatymais ar reikalavi
mais. Reikia, kad žmonės pa
žintų dangaus Tėvą, kurio vai
kai esame, reikia išmokyti vi
suomenę, kad kiekviename 
žmoguje matytume savo brolį 
ir jį mylėtume ne tik žodžiu, 
bet ir darbu.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius, 
Kauno Arkivyskupas Metropolitas 

MIELAM BROLIUI IR DĖDEI

AfA 
kun. ALFONSUI RIŠKUI

Vokietijoje mirus, seserį šaulę ANICETĄ DEKSNIENĘ, 
kuopos vadą KAZIMIERĄ DEKSNį, DARIJĄ ir LAIMUTĘ 
DEKSNYTES bei visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

AfA 
ELZBIETAI MURAUSKIENEI 

mirus Lietuvoje,

jos sūnus - PETRĄ ir VYTAUTĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame -

/. ir A. Pūkai J- ir M. Gabriai
D. ir G. Rocca P- ir V. Melnykai

A. Žagarskienė

gruodžio 2-8 d.d. laidoje iš
spausdino Lietuvos seimo na
rio Jan Mincewicz pareiškimą, 
kuriame tarp kitko sakoma:

“Trečdalis lenkiškų mokyk
lų mokytojų yra pensininkai ir 
jų skaičius vis augs. Jų vienas 
ketvirtadalis dėsto ne savo 
specialybės dalykus. Tuo bū
du valstybė naikina lenkų mo
kyklas, nes mokyklos, neuž
tikrinančios gero mokinių pa
ruošimo, nustoja savo buvimo 
priežasties. Pasekmės yra aiš
kios: praėjusiais metais Vil
niaus rajone pirmosiose len
kiškų mokyklų 52-se klasėse 
mokėsi 733 vaikai, o šiais me
tais buvo 622 pradinių klasių 
mokiniai”. Šį pareiškimą taip 
pat išspausdino “KW” ir “Slo
wo” su B. Genzelio komenta
rais.

Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nų lenkų mokyklų prestižą ga
lėtų pakelti geras lietuvių kal
bos dėstymas. Vilniaus mies
te, kur lenkų mokykloms litua
nistų netrūksta, jų mokinių 
skaičius nemažėja. Į rajonus, 
kur lenkiškos savivaldybės 
iki šiol darydavo lietuviams 
mokytojams įvairias kliūtis, 
kaip pvz. neparūpindavo bu
to, lituanistai ir dabar nenori 
keltis. Lietuvių kalbą ten dės
to neparuošti mokytojai, ku
rie dažnai patys šią kalbą 
menkai moka. Vilniaus rajono 
švietimo skyriaus vadovės D. 
Sabienės atleidimas iš darbo 
irgi neprisideda prie padė
ties pagerinimo.

“Slowo” 1995 m. gruodžio 
1-7 d.d. laidoje rašo:

“Į lietuviškas mokyklas sa
vo vaikus leidžia visų pirma 
tie tėvai, kurie ‘gilių’ šaknų 
Vilniaus srityje neturi. Tai 
visų pirma atvykėliai iš kitų 
rajonų arba Gudijos. Jan Min
cewicz iki tam tikro laipsnio 
yra teisus, bet ar reikia apie 
tai taip garsiai kalbėti?”

Apie tai vis dėlto reikėtų 
kalbėti. Per 1944-1948 m. len
kų repatriaciją iš Lietuvos 
išvyko apie 190.000 asmenų ir 
susidariusią tuštumą iš dalies 
užpildė bėgantieji nuo kolcho- 
zinimo Gudijos gyventojai. At
sidūrę Lietuvoje, jie prašė, 

kad jų pasuose įrašyta gudų 
tautybė būtų pakeista į lenkų. 
Jie norėjo kuo toliausiai pa
bėgti nuo Stalino teroro ir ma
nė, kad bus antroji repatriaci
jos banga ir jie, kaip lenkai, 
galės išvykti į Lenkiją, kur so
vietiškas teroras nebuvo toks 
žiaurus. Tuo būdu Šalčininkų 
rajone atsirado apie 80% len
kų, nors lenkiškas mokyklas 
lankė apie 37% vaikų. Tame 
pačiame rajone apie 53% vai
kų lankė rusiškas mokyklas, 
nors rusų ten buvo tik apie 6%. 
Tie “lenkai” kalba rusiškai 
arba gudiškai ir skaito rusų 
spaudą.

Antroji repatriacija, apie 
kurią mažai rašoma, įvyko 
1955-1959 m. Iš Lietuvos išvy
ko apie 47.000 asmenų (“Gaze
ta Wyborcza” 1994 m. birželio 
21 d.), tačiau tai buvo daugiau 
šeimų susijungimas ir sunku 
nustatyti, ar atvykėliams iš 
Gudijos pavyko “repatrijuoti”. 
Panaši padėtis, nors mažesnio 
masto, buvo ir Vilniaus ra
jone.

Laikraščio “Šalčia” rūpesčiai
“Kurier Wilenski” 1995 m. 

spalio 25 d. laidoje rašo: 
“1990 m. Kultūros ministeri
ja įsteigė Šalčininkuose nau
ją laikraštį ‘Šalčia’, kuris vi
sus kritikavo, o ypač rajono 
valdžią. 1991 m. po tiesioginio 
valdymo įvedimo tuometinė 
valdžia neteisėtai likvidavo 
rajoninį laikraštį (“Lenino 
priesakai”, J.B.), išmesdama 
šio laikraščio darbuotojus į 
gatvę. Visas turtas (patalpos, 
spaustuvė, baldai, popierius) 
buvo perleistas ‘Šalčiai”.

Kai LDDP laimėjo rinkimus 
ir rajono taryba grįžo į valdžią, 
ji bandė teismo keliu perimti 
“Šalčią”, tačiau pastaroji greit 
buvo privatizuota kaip akcinė 
bendrovė “Šalčios kraštas”, 
tačiau dėl finansinių priežas
čių susidarė sunkumai laik
raščiui leisti. “Šalčia” yra 
leidžiama lietuvių, rusų ir len
kų kalbomis. Redaktorė esą 
ruošiasi atsisakyti leisti 
laikraštį lenkų kalba, kaip 
mano “KW”. Pastarasis rašo:

“Atrodo, kad šio žingsnio 
iniciatoriai elgiasi ‘apdairiai’. 
Po kreipimosi į skaitytojus 
redaktorė Jadvyga Čeplikienė 
(. ..) prašė iš savivaldybės 
finansinės paramos. (. ..) Ta
ryba sutinka, kad reikia turė
ti savo rajoninį laikraštį, bet 
kol kas nedaro sprendimo — 
ar perimti ‘Šalčią’ ar leisti 
naują laikraštį”.

“Šalčia” buvo pradėta leis
ti tada, kai tuometinė Šalči
ninkų rajono vadovybė akty
viai veikė prieš Lietuvos res
publikos valstybingumo atkū
rimą, kai ten buvo pravestas 
Gorbačiovo referendumas pa
žeidžiant Lietuvos AT nutari
mus, kai ten buvo organizuoja
mos jaunuolių gaudynės į so
vietų kariuomenę, nors kitur 
Lietuvoje to nebuvo daroma, 
kai tame rajone lankėsi Sov. 
Sąjungos kompartijos CK na
rys Seninas ir ragino ginklu 
priešintis Lietuvos nepriklau
somybei, kai Maskvos sukilė
liams buvo siunčiama sveiki
nimo telegrama, o rajoninis 
laikraštis “Lenino priesakai” 
visa tai rėmė. “Šalčia” tuo 
kritišku Lietuvai metu atliko 
svarbų vaidmenį, ragindama 
rajono gyventojus nepasiduo
ti Lietuvos priešų veiksmams 
ir propagandai. “Šalčia” yra 
reikalinga ir dabar. J.B.

AfA 
MILDAI STANKIENEI 

mirus,

jos vyrui JONUI ir dukroms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

klubo Giedraitis valdyba

AfA
MILDAI STANKIENEI

iškeliavus [amžinybę,
vyrą šaulį JONĄ STANKŲ, dukras - VIDĄ ir LORETĄ 
bei visus artimuosius šią sunkią valandą nuoširdžiai 
užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

Ten plačios lankos - žiedai siūbuoja,
Tenai padangė giedra alsuoja,
Ten sielai šventa, ramu ir gera.

BRANGIAI ŽMONAI IR MOTINAI

a. a. MILDAI STANKIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui 
JONUI ir dukroms - LORETAI ir VIDAI bei visiems 
artimiesiems -

Alina ir Kazys Žilvyčiai
Regina ir Rimas Bagdonai

Hamilton, Ontario

AfA
MILDAI ONAI STANKIENEI

mirus,
jos liūdintį vyrą JONĄ STANKŲ, “Talkos” kredito 
kooperatyvo valdybos pirmininką, dukras - VIDĄ 
ir LORETĄ bei kitus gimines skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

"Talka” lietuvių kredito kooperatyvo 
valdyba, komitetai ir tarnautojai

Tauta naikinama, pasaulis tyli
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rinčią 140 milijonus gyventojų 
ir skaičiumi antrą pasaulyje 
savo didumu karinės žemės pa
jėgas? - klausia žurnalistas.

Pasaulis atsuko nugarą Čečė
nijai. Prezidentas Clinton’as 
paliko Maskvai laisvas rankas, 
kad Rusija nesipriešintų ab
surdiškam JAV užėmimui Hai
ti valstybės. Niekas nenori su
pykinti Maskvos remdami ma
žytę Čečėniją; net musulmonų 
kraštai, kurie visiškai igno
ruoja šventąjį karą Čečėnijo
je. Artimieji turkai ir iranie
čiai taip bijo Maskvos, kad če
čėnams neduoda net saujos 
kulkų. Vienintelis būdas čečė
nams įsigyti ginklų ir reikme
nų - atimti juos iš rusų.

Maskva nusiuntė dalinius į 
pietus nuo Čečėnijos, į taria
mai nepriklausomas Gruziją ir 
Azerbaidžaną, kad negalėtų 
čečėnų kariai gauti iš ten reik
menų. Sukilėlių malšinimo 
metodai, ištobulinti Afganis
tane, kur sovietai išžudė 1.5 
milijono gyventojų, vėl yra nau
dojami Čečėnijoje.

Ką gali pasaulis daryti? Mar
golis siūlo sustabdyti visą fi
nansinę ir techninę pagalbą, 
teikiamą Maskvai. Boikotuoti 
Rusijos eksportą - naftos, deg
tinės ir visų žaliavų. Apgink
luoti čečėnus. Viešai smerkti 
Rusijos vykdomą žiaurumą, 

kol Maskva bus priversta pa
likti Čečėniją, kaip pagaliau 
turėjo palikti Afganistaną.

Čečėnijoje “demokratiška
sis” Jelcinas ir jo generolai 
daro Stalinui prilygstančius 
nusikaltimus. Pasaulio tylėji
mas yra koktus ir gėdingas. 
Prie to dar galima pridurti 
ir tą praeities faktą, kai vaka
riečiai, ypač vokiečiai ir ame
rikiečiai rėmė 1917 metų ko
munistinę revoliuciją Rusijo
je. Anuo metu vakariečių pa
rama įtvirtino komunistų dik
tatūrą, kuri vėliau atsisuko 
prieš tuos pačius vakariečius, 
išauginusius sau priešą. O ir 
dabar vakariečiai, savo lėšo
mis remdami Rusijos “demo
kratiją”, leisdami jai naikin
ti čečėnų tautą, vėl augina Ry
tuose karinę grėsmę, kuri ga
li su laiku atsisukti prieš vaka- 
riečius. RSJ

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 

^kainos. Gaunami kontakto lęšiai 
(contact lenses).



Vyskupo kankinio VINCENTO BORISEVIČIAUS gatvės pašventinimas Kazių Rūdoje 1995 m. lapkričio 26 d. 
Monsinjoras Alfonsas Svarinskas prie Tremtinių paminklo

Vyskupo vardu pavadinta gatvė
Iškilmingai pašventinta vyskupo kankinio 

VINCENTO BORISEVIČIAUS gatvė Kazlų Rūdoje

Jau gyvena penkiasdešimt našlaičių
“Vaiko tėviškės namų” statyba Marijampolės socialiniame centre gerokai pažengė į priekį, - jau baigti 
penki namai, kuriuose gyvena 50 vaikų. Dar reikia paramos kitų namų statybai. Visą projektą stipriai 
parėmė prekybinė italų įmonė “Magazzini Nico”. Savo aukomis daug prisidėjo išeivijos tautiečiai

MONS. V. KAZLAUSKAS, 
Kaunas

Marijampolės socialiniame 
centre “Vaiko tėviškės namai”, 
nepaisant siaubingo kainų 
kilimo ir ekonominės krizės, 
jau gyvena 50 vaikų. Penkios 
jų šeimos - po dešimt vaikų 
kiekvienoje - yra užėmę pen
kis galutinai baigtus namus. 
Kiti trys šeimyniniai namai 
jau nuo 1994 m. yra pastatyti, 
bet dėl finansinių sunkumų 
dar negalėjo būti galutinai 
įrengti. Dabar juose intensy
viai vyksta įrengimo darbai. 
Tikimasi, kad ir jie bus netru
kus baigti. Jau yra numatyta 
30 kitų vaikų, kurie čia apsi
gyvens, su savo motinom-auk- 
lėtojom sudarydami tris nau
jas šeimynas. 80 našlaičių - 
tai jau didelė vaikų bendruo
menė, kuri pareikalaus daug 
pastangų ir rūpesčių.

Šiame vaikų kaime statybos 
darbai tebevyksta ir šiuo me
tu. Yra statomi dar keturi - 
jau paskutiniai - šeimyniniai 
namai vaikams ir du namai tar
nautojams bei svečiams. Šie
met (1995) ruduo buvo labai 
gražus ir sausas. Iki šiol atmo
sferinės sąlygos statybos dar
bams buvo labai palankios. Da
bar projektuojamas vaikų dar
želis, kuris šitokiam būriui 
vaikų yra labai reikalingas. 
Į jį bus priimami ir apylinkės 
ūkininkų vaikai. Jei graži žie
ma leis statybininkams bent 
iš dalies pasivyti dėl finansi
nių sunkumų vasarą prarastą 
laiką, vaikų darželis bus baig
tas drauge su kitais namais.

Esame įsitikinę, kad pati 
Apvaizda pasirūpino mus iš
gelbėti iš finansinių sunku
mų. Baigiantis vasarai, “Vaiko 
tėviškės namams” į pagalbą 
atėjo stambi italų prekybinė 
įmonė “Magazzini Nico”, ku
ri savo skyrius turi Šiaurės 
Italijoje, Austrijoje, Čekijo
je, Lenkijoje. Jau daugiau kaip 
prieš metus su ja buvo pradėti 
pasitarimai. Ilgai užtruko, kol 
buvo gautas Italijos finansų 
ministerijos be mokesčių iš
siųsti pinigus į užsienį. Čia 
savo tarpininkavimu daug pa
gelbėjo Lietuvos respublikos 
garbės konsulas Italijoje dr. 
Albertas Bertoldi. Jis savo 
įstaigą yra įrengęs Venecijos 
miesto centre. Bassano del 
Grappa mieste, netoli Veneci
jos, yra sudarytas “Comitato 
pro Familia” (Komitetas už 
šeimą), kuris ryžtasi organi
zuoti pagalbą Lietuvos našlai
čiams. Taip su Italijos kata
likų verslininkų pagalba tiki
mės baigti “Vaiko tėviškės na
mų” centro projektą Marijam
polėje.

Iki galutinio atbaigimo dar 
nemažai trūksta. Be jau minė
to vaikų darželio, dar būtinai 
reiktų sporto bei susirinkimų 
salės, direktoriaus namo, ad
ministracijos pastato. Iškilo 
labai rimtas sumanymas į šį 
socialinį centrą įjungi ir se- 
nelių-pensininkų namus. To
kių namų Lietuvoje labai trūks
ta. Pagaliau, jie labai tiktų ir 
naujoje našlaičių globos sis
temoje. Vaikams reikia sene
lių, seneliams reikia vaikai
čių. Greitai paaiškės, kiek mū
sų rėmėjai bus pajėgūs įgyven
dinti šį pasiūlymą. Esame krei
pęsi ir į “Lietuvių fondą” ir 
kai kuriuos pavienius asmenis, 
tikėdami, kad atsiras pajėgus 
geradarys.

Visas “Vaiko tėviškės namų” 
socialinis centras nori būti

gyvas paminklas okupacijos 
aukoms. Jis bus pažymėtas 
tokia dedikacija: “Lietuvos 
kankinių, žuvusių laisvės ko
votojų ir tremtinių atminimui”.

Atskiri namai bus pavadinti 
garbės savininkų ir garbės šei
mininkų vardais. Garbės savi
ninkai yra tie, kurie yra apmo
kėję visas namo pastatymo iš
laidas. Garbės šeimininkai 
tuo tarpu prie namų pastaty
mo yra prisidėję stambesne 
auka, nors ir nepakankama 
namo pastatymui. Vieno namo 
pastatymo kaina šiuo metu 
yra, deja, labai išaugusi. Sta
tybininkų sąmatoje ji siekia 
70,000 JAV dolerių.

Garbės savininkus šiuo metu 
turi tiktai penki namai. Dvie
jų namų garbės savininkai yra 
Kanados lietuviai, kurie per 
Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugiją nuo pat pradžios 
uoliai rėmė “Vaiko tėviškės 
namų” projektus. Ant dviejų 
namų yra pritvirtintos lente
lės su užrašu: “Kanados lie
tuvių dovana Lietuvos vaikams 
per Kanados lietuvių katali
kių moterų draugiją”.

Trečio namo garbės savinin
kas yra žurnalistas ir rašyto
jas Algirdas Gustaitis iš Los 
Angeles, kuris vieną namą yra 
padovanojęs Lietuvos našlai
čiams, pagerbdamas savo mi
rusios žmonos Jutos-Jūros at
minimą. Dviejų kitų namų 
garbės savininkas yra neskel
biamas.

Kiti trys namai kol kas turi 
tiktai garbės šeimininkus. No
rėdami juos pagerbti ir jiems 
atsidėkoti už auką, “Vaiko tė
viškės namai” prie kiekvieno 
galutinai baigto namo pritvir
tins lentelę su užrašu: “Šio 
namo garbės šeimininkai: ...” 
Žemiau bus išvardinti visi au
kotojai, pradedant daugiausia 
aukojusiais.

Primename mūsų žymiau
sius aukotojus, kurie VTN re
mia nuo pat pradžios: XY iš 
Kanados 50,000 Kanados dol. 
(nenori, kad būtų skelbiama 
pavardė); Albinas Kantvydas 
iš Kanados 20,000 Kanados dol. 
Kiti žymūs garbės šeiminin
kai iš Kanados: po 10,000 ar 
kiek mažiau Kanados dolerių 
aukojo: Palmyra Kučinskaitė, 
Juozas Jonaitis, Filiomena 
Kantautienė, Jadvyga ir Jonas 
Rukšos, Mr. & Mrs. John Mazil 
kun. dr. Viktoras Skilandžiū- 
nas, Stasys Kuzmas, J. Astas, 
Juozas Rovas ir kt.

Iš JAV vieni iš pirmųjų VTN 
rėmėjų: Kastutė ir Antanas 
Valiuškiai (11,000 JAV dol.), 
Elena ir Mečys Krasauskai, 
(10,000), Julija ir Emilis Sin
kiai (10,000), Vytautas Vizgirda 
(10,000), J. L. Macijauskai, Ma- 
sioniai, Ida ir Jonas Valaus- 

Socialinis centras “Vaiko tėviškės namai” Marijampolėje. Jau krykštauja čia apgyvendinti našlaičiai

kai, O. V. Šamatauskai, dr. Čes
lovas Masaitis, P. O. Laniai, 
Lietuvos dukterys Los Angeles 
ir Čikagoje, J. Daumanto šau
lių kuopa, Lietuvos piliečių 
klubas Los Angeles, “Saulutė” 
(I. Tijūnėlis Čikagoje) ir kt.

Visai neseniai per Vilkaviš
kio vyskupą J. Žemaitį didelę 
auką (5,000 dolerių) “Vaiko tė
viškės namams” atsiuntė kun. 
Antanas Pažereckas (Powers) 
iš Bruklyno. Sydnio lietuvių 
“Caritas” jau anksčiau paauko
jo 20,000 Australijos dol. Di
dele auka - 7264 Austr. dol. 
VTN parėmė Kanberos lietu
vių “Nepriklausomos Lietu
vos fondas”, kuris yra didžiai 
nusipelnęs Lietuvai. Apie tai 
jau rašėme praėjusių metų 
kalėdiniame pranešime. Mūsų 
atstovo Antano Kramiliaus 
dėka VTN turi ir daugiau dos
nių rėmėjų Australijoje, kaip 
Sydnio Rožinio būrelis ir kt.

Visiems nuoširdžiai dėkoda
mi, VTN linkėtų, kad atsiras
tų pajėgių aukotojų, kurie ryž
tųsi tapti trijų jau pastatytų 
namų garbės savininkais, taip 
palengvindami greičiau įgy
vendinti visą šio socialinio 
centro projektą.

Esame labai dėkingi praėju
siais metais mus aplankiu
siems svečiams, kurie ta pro
ga gausiai apdovanojo VTN: 
Regina Gasparonienė iš Los 
Angeles (įteikė Lietuvos pi
liečių klubo dovaną 2,000 JAV 
dol.), prof. Vytautas Bieliaus
kas (1,000 JAV dol.), Kastutė 
Lelešiūtė-Valiuškienė (6,000 
JAV dol.), kun. A. Bukauskas 
(5,000 JAV dol.), “Saulutės” 
atstovas Tijūnėlis (500 JAV 
dol.), E. Bernotienė (16,500 
Kanados dol.), Kanados lietu
vių katalikių moterų draugi
jos Montrealio skyriaus pirmi
ninkė G. Kudžmienė ir vicepir
mininkė D. Staškevičienė (2, 
000 JAV dol.), tos pačios drau
gijos Delhi-Tillsonburgo sky
rius per Danutę Vindašienę 
10,000 Kan. dol., Hamiltono 
skyriaus pirmininkė Regina 
Choromanskytė (1,200 Kan. 
dol.), Mrs. A. Vapsva (300 
Kan. dol.), kun. Zigmas Gus
tainis iš Nemunaičio (500 JAV 
dol.), Irena Natkevičienė iš 
Vokietijos (1,000 DM), Rūta 
Uknevičiūtė iš Alytaus (1,000 
Lit.).

Net du kartus praėjusią va
sarą VTN aplankė Pranas And
riukaitis ir p. Andriukaitie
nė iš Sydnio Australijoje. Ta 
proga jie į VTN einamąją są
skaitą pervedė net tik savo 
(10,016.40 Lit.), bet ir Kazimie
ro Butkaus iš Sydnio (9,560.10 
Lit.) dovanas.

Visiems aukotojams ir malo
niems svečiams VTN gyvento
jai ir administratoriai kuo 
nuoširdžiausiai dėkoja. Džiau-

1995 m. lapkričio 26 d. į Kazlų 
Rūdų politkalinių ir tremtinių 
skyriaus (pirm. Algimantas Lele
šius) kvietimu buvo atvykęs mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas.

Kazlų Rūdos šventovėje jis at
laikė Mišias, pasakė įtaigų pa
mokslų apie vyskupų kankinį Vin
centų Borisevičių.

Velionį vyskupų jis apibūdino 
kaip M. Valančiaus veiklos tęsė
jų, pamaldų, nepalaužiamų kovo
tojų už Lietuvų ir tikėjimų. Jis 
nesutiko bendradarbiauti su rau
donaisiais okupantais, atsisakė 
pasirašyti kreipimųsi į Lietuvos 
partizanus, raginantį pasiduoti, 
ir tuo nulėmė savo likimų.

Dvylika žydų, išgelbėtų vyskupo 
vokiečių okupacijos metais, pra
šė enkavedistus jo pasigailėti, 
bet okupantams kėlė siaubų tokios 
nepalaužiamos dvasios žmonės, ir 
jie skubėjo juos sunaikinti. Vysku
pas ramiai išklausė mirties nuo
sprendį: “Esu nekaltas” - ištarė 
tvirtu balsu. Į vieno teisėjo įžei- 
džiantį pareiškimų atsakė: “Kris
tus nugalės. Lietuva bus laisva”.

1946 m. lapkričio 18 d. vysku
pas buvo nužudytas. Jo palaikai
atkasti Tuskulėnuose. Monsinjo
ras paragino tikinčiuosius rink
ti parašus po kreipimusi į Prezi
dentą grąžinti vyskupo palaikus 
Bažnyčiai, kad jie būtų deramai 
su pritinkančiomis apeigomis pa
laidoti.

Po Mišią gausiai susirinkę žmo
nės Kazlų Rūdos, Marijampolės, 
Kalvarijos šauliai su savo vėlia
vomis, būrelis jaunimo paskui 
nešamą kryžių nužygiavo kartu su 
monsinjoru ir vietos parapijos 
kunigu Tadu Vallianu gatve, pa
vadinta vyskupo kankinio vardu.

Visi susibūrė prie tremtinių pa
minklo (skulpt. J. Narušis), esan
čio gatvės gale prie geležinkelio 
stoties - akmeninės Sibiro mado
nos, laikančios negyvą kūdikį. 
Čia buvo padėtas vainikas su kas
pinu “Vyskupo kankinio Vincento 
Borisevičiaus aukos atminimui” 
ir uždegtos žvakės.

Monsinjoras A. Svarinskas pa
kvietė tylos minute pagerbti vi
sus žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Suskambo “Marija, Marija”. Iškil
mės toliau vyko miesto kino teat
ro salėje (buvusi šaulių). Sceno
je - baltai dengtas stalas, ant jo 
vyskupo V. Borisevičiaus portre
tas (dail. V. Aputis), mūsų tri
spalvė vėliavėlė su kryželiu ir 
pušies šakele. Scenos gilumoje - 
šaulių garbės ,»<rgyba su vėlia
va. Salė pilnutėlė.

Iškilmingą minėjimą pradėjo 
šių eilučių autorius. Tylos minu
te pagerbtas šviesus vyskupo kan
kinio atminimas. Buvo prisiminta 
užtrukusi keletą metų kova dėl 
gatvės pavadinimo vyskupo vardu. 
Viskas prasidėjo, kai vieną kar
tą staiga blykstelėjo šviesus su
vokimas, kad ši unikali gatvė (bu
vusi Stoties), jungianti kančios 
simbolį - tremtinių paminklą ir 
šventovę, nepaprastai tinka vadin
ti vyskupo kankinio vardu.

Kalbėtojas padėkojo visiems 
rinkusiems parašus, pasirašiu-

kaimo lankytojai išsineša la
bai gerus įspūdžius. Pvz. Lie
tuvos garbės konsulas Italijoje 
dr. A. Bertoldi, kuris VTN lan
kėsi jau keletą kartų, yra pa
sakęs: “Tai bus labai graži 
bendruomenė...”

Baigiant šį pranešimą iš Fi
ladelfijos mums paskambino 
p. Jurskytė, kuri praėjusią 
vasarą lankėsi VTN, ir prane
šė, kad Filadelfijos gyvento
jai p. Kalinauskai yra nutarę 
Marijampolės socialiniame 
centre VTN finansuoti sene- 
lių-pensininkų namus. Dėko
jame Kalinauskams už jų kil
nų apsisprendimą. “Vaiko tė
viškės namų” adresas: Druski
ninkų gatvė 4-1, 3000 Kaunas, 
Lithuania. Tel. 288-224.

Aukas galima siųsti į VTN 
valiutinę sąskaitą: For credit 
to STATE COMMERCIAL 
BANK OF LITHUANIA; Fax 
22/225726; Telex 261246 OPERA 
SU; S.W.I.F.T. BARU LT 2X; 
for further credit to Kaunas 
Branch, “VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMAI” account No 06400029/ 

siems, reikalavusiems iš valdžios, 
rašiusiems į spaudų, dalyvavu
siems maldos akcijoje.

Monsinjoras, tarsi pratęsda
mas pamokslų, jaudinančiai papa
sakojo apie vyskupo kankinio au
kų Lietuvos laisvės aukurui, pa
stebėjo, kad kazlųrūdiečių pa
vyzdžiu vyskupo atminimų nori 
įamžinti ir telšiečiai, gyvai nu
pasakojo dabartinę politinę si
tuacijų Lietuvoje, pabrėžė artė
jančių seimo rinkimų reikšmę.

Gerb. svečiui buvo padovano
ta knyga, “Suvalkijos kovų aidai”, 
įteiktos gėlės; ačiū tarė seniū
nas V. Plioplys, katalikiškas jau
nimas.

Vyskupo Borisevičiaus brolio 
Juozo anūkė šiltai padėkojo or
ganizatoriams už gražų vyskupo 
pagerbimų, o kunigas Tadas Va- 
llianas perskaitė kurijos padėkų.

Algimantas Lelešius,
Kazlų Rūdos polikalinių ir 

tremtinių skyriaus pirmininkas

Ieškome tautinio savitumo
ALDONA GRICIENĖ, Kaunas

“Visa tauta yra tarsi viena šei
ma, ir todėl vadinasi vienos tau
tos vaikai broliais ir seserimis” 

(Vydūnas)

Praėjusio šimtmečio pabai
goje ir šio pirmoje pusėje Lie
tuvos šviesuoliai ieškojo tau
tos dvasios. Jiems teko darbuo
tis aplinkoje, tamsesnėje už 
naktį. Tačiau bandyta rasti ne 
tik “populiariško peno” (J.A. 
Herbačiauskas). Kaip seno
liai žėrutį, kurio lapelius dė-

SOFIJA ČIURLIONIENĖ-KYMAN
TAITĖ (1886-1958) šios graviūros 
autorius - Ch.M. Fainšteinas

NOW THAT THE HOLIDAYS 
ARE OVER YOU NEED 

AVACATION.

TORONTO TO VILNIUS.
Žmonės, kurie su tuo nors kiek susipažinę, visuomet 
savo skrydžiams į Vilnių pasirinks Finnair. Mes 
skrendame per Helsinkį, pačiu patogiausiu keliu 
į Baltijos kraštus. Nėra jokios spūsties orauostyje. 
Labai greitas persėdimas. Savo saugiu, punktualiu, 
nesudėtingu patarnavimu Finnair pagarsėjusi jau 
daugiau kaip dešimt metų. Jau šiandien kreipkitės 
į savo agentūrą dėl ekskursinių (Finncharter) 
skrydžių. $875°°

FINNCHARTER LTD.
—4^™ FINNCHARTER IS A SUBSIDIARY OF FINNAIR

GATEWAY TO^THE WORLD
Onr BlneWings Tours brochure is now ready, so get your copy today.

Contact roar travel agent or call BlneWings'Tours at (416)222-0203 or TS00-461-8651.
I'.njlih Irvin New York, with Air Canada connection tn and from! nr onto, Montreal ami Ottawa.

;-..r r,, call (4 p« ;222-C2C3 or J -S02-46I-K65I. Some restrictions apply. Applicable airport taxes nut included.
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Jaunosios kartos lietuvaitės, nusiteikusios ieškoti ne dirbtinio, o tikrojo 
grožio Nuotr. A. Kairio

davo į langus vietoj stiklo, mū
sų kūrėjai ir mąstytojai bran
gino ir rinko aukštesnio doro
vingumo, žmoniškumo ir iš
minties grūdelius.

Ar jiems buvo lengva gyven
ti? Vydūno palaikai šiandien 
ilsisi Rambyno papėdėje, bet 
akis užmerkė jis ne tėvynėje. 
Persekiotas, kalintas, gąsdin
tas, Vydūnas nepalūžo: nuolat 
galvojo apie tautos dorovę ir 
kultūrą. Kuprelė G. Petkevi- 
čaitė-Bitė nekeikė savo liki
mo, bet spinduliavo šviesą, 
savo rankomis tepė žaizdas.

Tai kodėl šiandien tik dejuo
jame ir matome vien juodą 
spalvą: reketininkus, kyšinin
kus, savo kūnu prekiaujančias 
mergeles? Bandykime paieš
koti nenykstančių vertybių. 
“Ieškok kaip alkanas duonos, 
ir rasi”, - tai patarlė, kuri pa
senti negali. Todėl apsidairy
kime.

Antai moksleivė Teresė Štuo- 
pytė “Sandravoje” (maironie- 
čių laikraštyje) žodžius pa
verčia marmuru, kuriame jos 
plunksna išraižo grožybes ta- 
lentingiau negu šaltis lango 
stikle. Vytauto Didžiojo uni
versiteto folklorinis ansamb
lis puikiai jaučia senovinių 
dainų dvasią. “Malu malu vie
na, / Pasižiūriu - diena. / Girne

les traukiu, / Savo mielo lau
kiu”, - skardena studentės 
taip, lyg iš tikrųjų būtų įgudu
sios malėjos. Senosiomis kank
lėmis “Upokšnyje” kankliuoja 
ne tik mergaitės, bet ir berniu
kai (vadovė A. Česienė).

Šitaip žiūrėdami į tautinius 
turtus, “Verdenės” (anksčiau 
“Versmės”) kluban susibūrė 
seni ir jauni. Kauno viešosios 
bibliotekos salėje (direkto
rius A. Samėnas) įvyko šventė 
“Grožį suprantame kitaip”. Ji 
buvo nukreipta prieš “miss” 
ir “missis” rinkimus. Nejaugi 
lietuvių tauta tokia nekūry- 
binga, kad neturi savito gro
žio supratimo? “Verdenė” gro
žio pavyzdžiu laiko Sofiją Ky- 
mantaitę-Čiurlionienę. Ra
šytoja, pedagogė, genijaus 
žmona švytėjo intelektu, kū
rybos galia ir liaudies dainų 
meile. Dainomis šventė ir pra
sidėjo. Vyrų choras “Varpe
lis” (vadovas S. Mažulis) pa
dainavo “Pamačiau mergelę”, 
o taip pat M.K. Čiurlionio ir 
J. Naujalio harmonizuotų liau
dies dainų.

Grožio šventės dalyvės - tri
jų kartų atstovės. Keturiolik
metė J. Palačionytė tarė Č. 
Grincevičiaus žodžius apie 
tėvynę: "... tos šalies žmonės, 
išvaryti į tolimus kraštus, iš 
ilgesio miršta”. J. Krikščiūnai-

(Nukelta į 4-tą psl.)
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LAISVOJE TĖVYNĖJE
KRUPAVIČIAUS GATVĖ?

“Lietuvos aidas” trumpų ži
nučių skyriuje 1995 m. lapkričio 
14 d. rašė: “Vilkaviškio krikš
čionims demokratams pasiū
lius, taryba vienbalsiai nutarė 
miesto gatvę pavadinti Lietu
vai daug nusipelniusio prelato 
Mykolo Krupavičiaus vardu. Ši 
gatvė bus pirmoji individualių 
namų kvartale”. Prel. M. Krupa
vičius, miręs Čikagoje 1970 m. 
gruodžio 4 d., buvo visuomeni
ninkas ir politikas, ilgametis 
Lietuvos krikščionių demokra
tų vadas, 1922 m. žemės ūkio 
reformos iniciatorius.

DINGO ŽOROMSKIO GALERIJA
Niujorkietis dail. Kazimieras 

Žoromskis su savo 400 kūrinių 
kraičiu 1986 m. grįžo tada dar 
Kremliaus vadų sovietinamon 
Lietuvon. Nors tuos savo tapy
bos darbus jis laikė dovana Lie
tuvai, tačiau jie ir pats jo grįži
mas neišvengė duoklės maskvi- 
nės sovietų kompartijos propa
gandai. Juk teko priimti Sovie
tų Sąjungos pilietybę, įsijungti 
ne tik į okupuotos Lietuvos, bet 
ir okupantų kultūrinį gyvenimą. 
Iš Niujorko atsivežtų kūrinių 
paroda buvo surengta ne tik Vil
niuje, bet ir Maskvoje, kad visi 
matytų sovietinei kompartijai 
neištikimo sūnaus palaidūno 
sugrįžimą. Tad nenuostabu, kad 
Vilniuje jam buvo pažadėta iki 
1989 m. pastatyti dirbtuvę ir bu
tą, o iki 1990 m. — ir galeriją. 
Tai buvo pažadėta, kai įsakymai 
tokiems projektams ateidavo iš 
Maskvos, bet sutartys nebuvo 
pasirašytos. Tad lėšos buvo ski
riamos tik butui, dirbtuvei-ga- 
lerijai, ūkinėms patalpoms. At
skira galerija neminima. Pro
jekto vykdymą tęsė ir nepriklau
somybę atgavusi Lietuva. Spau
doje teigiama, kad statybai bu
vo paskirta milijonai rublių, 
talonų ir litų, o dail. K. Žoroms- 
kiui pažadėtos galerijos dar 
nematyti.
DABAR KITOKIOS NUOTAIKOS
Dail. K. Žoromskis, 1986 m. 

nuvežęs 400 savo kūrinių sovie
tų okupuoton Lietuvon, dienraš
čio “Lietuvos aidas” atstovei 
Nikai Aukštaitytei dabar skun
džiasi: “Manau, kad pribrendo 
laikas mano dovaną Lietuvai 
įforminti oficialiai: dovanoji
mo dokumentas turėtų būti su 
Kultūros ministro parašu. Dar 
su buvusiu Dailės muziejaus 
direktoriumi P. Gudynu buvo 
kalbėta ir mano rašyta iš Niu
jorko, jog tai mano dovana Lie
tuvai, o ne LTSR muziejui. Tuo 
pagrindu ir buvo pargabenti 
paveikslai iš JAV. Transportas 
ir įpakavimas daugiausia buvo 
apmokėtas mano lėšomis, kurių 
aš niekada neprašiau grąžin
ti ...” Paties dail. K. Žoroms- 
kio išvada: “... dovana Lietu

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai.........tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj. - Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road,
Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

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

Siunčiama suma
Paslaugos 4% ar 3%

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

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

Pristatymas į rankas .................. $12.00 .................. $15.00
IŠ VISO $...................... 00 $...................... 00

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

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

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

vai tebėra juridiškai neįteisin
ta — paveikslų dovanojimo ak
tai surašyti ant atskirų lapų, 
subraukyti, kai kurie be mano 
parašo. Savo dovaną Lietuvai 
nuolatos papildau naujais dar
bais. Deja 1994 m. mano dova
notų šešių paveikslų aktas bu
vo surašytas ant seno Lietuvos 
TSR dailės muziejaus blanko”. 
Dail. K. Žoromskis vis dar lau
kia kažkieno kažkada jam paža
dėto trijų kambarių buto, dirb
tuvės ir galerijos. “Lietuvos 
aido” atstovė Niką Aukštaitytė 
netgi cituoja jo prasitartus žo
džius: “Aš turiu teisę visus dar
bus atsiimti. Kai mane supykdys 
galutinai, aš pasakysiu — atsi
imu savo dovaną, pasiimkit savo 
statybą”. (“Dovana už dovaną” 
— “LA” 1995 m. lapkričio 11 d. 
laidoje).

GALERIJOMS NĖRA DOLERIŲ
Pranešimai ir “Lietuvos ai

de”, ir “Respublikoje” liudija, 
kad nepriklausomybę atgavusi 
Lietuva šiuo metu neturi lėšų 
naujoms dailės galerijoms sta
tyti. Jų nėra ir senosioms ga
lerijoms bei muziejams atnau
jinti. Lig šiol atnaujinimo ne
susilaukė M. K. Čiurlionio mu
ziejus ir Vytauto Didžiojo ka
ro muziejus Kaune, mūsų tautai 
svarbūs istoriniai pastatai. Šia
me “TŽ” skyriuje jau esame per
sispausdinę Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus nuotrauką su 
skilimo priekinėje sienoje at
neštu plyšiu nuo lubų iki grin
dų. Atnaujinimui vis dar nėra 
lėšų. Jų nėra ir visos dabarti
nės dailės muziejui pastatyti 
Lietuvoje. Dail. A. Savickas ga
leriją pasistatė savo lėšomis. 
Žymusis tapytojas Antanas Gu
daitis testamentu Lietuvai yra 
palikęs 600 kūrinių, bet jo gale
rijai statyti vyriausybė lėšų ne- 
paskiria. Galerijos nesulaukė 
Viktoras Vizgirda, Adomas Gal
dikas, Jonas Rimša, Vytautas 
Kašuba, Telesforas Valius bei 
kiti išeivijos dailininkai. Nie
kas jų palikimui galerijų nerei
kalauja ir lėšų neprašo. Triukš
mą kelia tik Maskvai nusilenkti 
per anksti atskubėjęs K. Žo
romskis. Apie jį Lietuvos dailės 
muziejaus direktoriaus R. Bud
rio pavaduotojas Kazys Gylys 
“Lietuvos aido” atstovei Nikai 
Aukštaitytei pasakojo: “Jis at
važiavęs į Lietuvą mokėjo pa
teikti save, reklamuotis. Savo 
dovaną Lietuvai tada jis buvo 
įvertinęs didžiule suma ir to
dėl kūrybinė dirbtuvė atrodė 
tik nedidelė kompensacija”.

PLEČIAMOS KAPINĖS
Mažeikių rajono senosiose 

Laižuvos kapinėse jau nėra vie
tos. Regina Ališauskaitė pra
nešė “Lietuvos aido” skaityto
jams, kad jos plečiamos į Kur
šo gatvės pusę. Sudarytos komi
sijos nuomone ten yra tinka
miausias sklypas. Mat kita lais
va vieta įeina į apsauginę tven
kinio zoną. Problemą sudaro lė
šų trūkumas. Kapinių praplėti
mas ir pertvarkymas kainuos 
apie 30.000 litų. Praplėtimo 
vietoje reikės nugriauti sody
bą ir iškelti gyventojus. Kapi
nių praplėtimui pasirinktame 
sklype gruntinis vanduo yra 1,1 
metro gylyje. Tad vienu metru 
teks pakelti žemės paviršių iš 
vietinio karjero atvežtu smė
liu. Šiuo metu Laižuva turi apie 
1.600 gyventojų. Mažeikių savi
valdybės administratorius Pet
ras Rubežius kapinių plėtėjams 
finansiškai negali padėti, nes 
šiais metais biudžetinės rajo
no pajamos sumažėjo 34%. Lėšų 
Laižuvos kapinėms neturi ir Ma
žeikių žemės ūkio valdybos vir
šininkas Kazimieras Šemeta. R. 
Ališauskaitė pranešimą baigia 
trumpu sakiniu: “Pinigų kapi
nėms teks ieškoti kitur”, v. Kst.

Lietuvos kariuomenės 77 sukakties minėjimas Los Angeles mieste 1995 m. 
lapkričio 19 d. Iš kairės: šaulių kuopos vadas KAZYS KARUŽA, kompozitorė 
RAIMUNDA APEIKYTĖ, solistė JANINA ČEKANAUSKIENĖ ir genera
linis Lietuvos konsulas VYTAUTAS ČEKANAUSKAS

Ieškome tautinio savitumo
(Atkelta iš 3-čio psl.)

tė ir E. Cibulskytė didžiausio
mis tautos vertybėmis laiko 
K. Bradūno ir J. Degutytės pos
mus. Ž. Vanagaitė trumpai va
landėlei pavirto V. Krėvės 
“Milžinkapio” heroje - bajoro 
Mykio martele. J. Prekevičiū- 
tė savo interpretacija įtikino, 
kad jaunas poetas R. Žilys min
ties gilumu nenusileidžia kla
sikams. Tikybos mokytoja S. 
Varnagirytė pagiedojo savo 
kūrybos giesmę ir pakvietė į 
sceną mamą. Klausytojus su
jaudino žodžiai: “Aš noriu 
nusilenkus savo ašarom / Tau 
kojas plauti.” B. Sasnauskie
nė ir G. Morkūnienė pasirinko 
lietuvių folklorą.

Šventę pagilino poeto R. Ke
turakio ir kompozitoriaus A. 
Kubiliūno daina “Žydintis ak

Vyskupo Valančiaus mokyklos Hamiltone vaidintojai, atlikę “Aladiną ir 
Džiną”: dainavimo mokytoja Irena Čerškienė, kareivėliai Andrius Pta- 
šinskas, Darius Račkus, Kristina O’Grady, Kyle Bikinas, Aleksas Panavas, 
Jesika Kalvaitytė Nuotr. O. Stanevičiūtės

Zz/z^z/z/z/zz
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

muo”. Ją atliko A. Kozlovskis.
Renginyje buvo kalbama 

apie karūnos reikšmę. Ji pri
klauso tik karalienei. Gražutė 
mergaitė “miss” rinkimuose 
vainikuojama netikra karūna, 
kaip netikros ir bekvapės yra 
dirbtinės gėlės. Tegul lietu
vaičių galvas puošia tautinių 
drabužių karūnos.

Susirinkusieji pasidžiaugė, 
kad mūsų tautoje yra išlikę 
stiprūs šeimos ryšiai; jie kai 
kuriose turtingose šalyse yra 
silpnesni už voratinklį. Tai 
įrodydami su gėlėmis rankose 
į sceną ėjo seneliai, tėvai ir 
vaikaičiai. Žinoma, ir jauni 
vaikinai, busimieji tėveliai. 
Jie pasveikino šventės dalyves.

Tikimės, kad tyri lašeliai 
iš šios ir kitų versmių sutekės 
į didelę gėrio upę.

Los Angeles, CA
LIETUVOS KARIUOMENĖS

77 sukaktis čia paminėta 1995 m. 
lapkričio 19 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Pradėta vėliavų pa
kėlimo apeigomis, kurioms vado
vavo Juozo Daumanto šaulių kuo
pos vadas Kazys Karuža. Organi
zuotai dalyvavo ramovėnai, šau
liai ir skautai.

Mišias Šv. Kazimiero šventovė
je atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Aloyzas Volskis. Giedojo 
parapijos choras, sol. Ant. Poli- 
kaitis, vargonavo muz. Viktoras 
Ralys. Po pamaldų didžiojoje sa
lėje įvyko minėjimas, kuriam va
dovavo VI. Gilys. Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Po invokaci- 
jos įvadinį žodį tarė LKV ramo
vės pirm. Ant. Mažeika, pasvei
kino Lietuvos gen. konsulą Vyt. 
Čekanauską, kun. A. Volskį ir 
gausiai susirinkusią visuomenę. 
Pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės ir vienintelis čia likęs sa- 
vanoris-kūrėjas Mykolas Baraus
kas. Jam dėl ligos minėjime nega
linčiam dalyvauti , birutiečių 
pirm. D. Navickienė skirtą jam 
gėlę įteikė jo žmonai M. Baraus
kienei. Sveikinimo žodį tarė kon
sulas V. Čekanauskas, po to kal
bėjo rašyt. Algirdas Gustaitis.

Koncertinėje dalyje dainavo 
sol. Janina Čekanauskienė, akom
panuojant muz. Raimundai Apei- 
kytei. VI. Gilys padėkojo pro
gramos atlikėjams, kalbėtojams, 
aukų rinkėjams ir šeimininkėms 
už paruoštas vaišes, kuriomis 
baigtas minėjimas, užtrukęs tik 
pusantros valandos. Visiems dar 
buvo galimybės dalyvauti po mi
nėjimo įvykusiame religinės mu
zikos koncerte Šv. Kazimiero 
šventovėje. (Pranešimas sutrum
pintas. Red.)

Kazys Šešupė

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Hamiltono 
lietuvių Aušros Vartų parapijai 
už man prisiųstas gražias gėles, 
pensininkams - už gražią dovaną 
ir lankymą mano ligos metu. Dė
koju p.p. Mikalauskams, p. Mačiu- 
laitienei už parodytą man nuo
širdumą, kurio niekada nepamir
šiu. Ačiū dar kartą visiems.

M. Aleksienė
VYSK. M. VALANČIAUS mokyk

la gruodžio 17 d. pristatė Rasos 
Poškočimienės (pagal W. Disney 
filmą) parašytą muzikinį veika
lą “Aladinas ir Džinas”. Visi pui
kiai atliko savo vaidmenis. Ala
diną vaidino Paulius Slavickas, 
Džiną - Audra Čerškutė, Jazmi
ną — Renata Valaitytė. Susirinkę 
Hamiltono lietuviai ypatingai šil
tai priėmė mokinius ir jų pastan
gas. Kalėdų senelis paminėjo, 
kad nebuvo girdėjęs tokių ste
buklingų dainų (dėka Irenos Čerš- 
kienės ir Rūtos Valaitienės), ar 
matęs tokių gražių dekoracijų, 
kurias paruošė Kanados lietu
vių jaunimo dienų komitetas ir 
Erika Čerškutė bei Rita Apana- 
vičiūtė, tokio puikaus režisavi
mo, kuriuo rūpinosi Julija Enskai- 
tytė, Ievutė Godelytė, Greta Lo- 
čerytė ir Virgutė Enskaitytė. Ka
lėdų senelis buvo matęs Gedimi
no Mickaus reklamas šiam rengi
niui net Lietuvoje! Jis pasidžiau
gė mokytojų - Silvijos Johnson, 
Rūtos Kamaitytės, Danutės Rač- 
kuvienės ir Mato Stanevičiaus 
pasiaukojimu vaikų lietuviškam 
auklėjimui. Nuoširdi padėka buvo 
išreikšta visiems, o tėvų komite
tui už vaišes, kurias senelis bai
gė valgyti keliaudamas atgal į 
Lietuvą.

Onutė Stanevičiūtė, vedėja
“PAGALBAI LIETUVOS VAI

KAMS” $50 aukojo G. B. Grajaus
kai. Užjausdami mirusiųjų šeimas, 
draugai vietoj gėlių aukojo “Pa
galbai Lietuvos vaikams” - a.a. 
Jeronimo Paškausko atminimui: 
$30 - S. J. Miškiniai; $25 - S. S. 
Rakščiai; $20 - J. J. Stanaičiai; 
a.a. Alfonso Erštikaičio atmini
mui: $25 - R. Geidukytė, M. J. 
Gimžauskai; $20 - H. A. Liaukai, 
A. A. Pilipavičiai; a.a. Janinos 
Jasimienės atminimui: $20 - E. L. 
Klevai; $10 - G. V. Kairiai; $5 - 
F. M. Gudinskai; a.a. Mildos Stan- 
kienės atminimui: $25 - A. J. As- 
menavičiai; $20 - J. V. Narušiai, 
F. A. Povilauskai, T. J. Povilaus- 
kai, O. B. Steponavičiai; $10 - 
K. J. Blekaičiai, F. M. Gudinskai.

Mirusiųjų artimuosius nuošir
džiai užjaučiame, dėkojame už 
aukas.

PLV komitetas

Nori susirašinėti
Audronė Riaubienė, 37 m. am

žiaus, nori susirašinėti su išeivijos 
lietuviais. Rašyti: Kalvarijos 90, 
Tirkiliškės, Kaunas 4318, Lietuva.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) 'ęflr

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington.Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tilžės akto septyniasdešimt 
septynerių metų sukakties mi
nėjimą Čikagos lietuviams 1995 
m. lapkričio 26 d. Šaulių sąjun
gos namuose surengė Mažosios 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis 
(MLRS). Minėjiman su vėliavo
mis įsijungė ir Čikagos šauliai 
su rainovėnais. Sugiedojus Tau
tos himną, invokaciją sukalbėjo 
kun. Valdas Aušra. Iš Lietuvos 
gautą gražiai apipavidalintą 
Tilžės aktą perskaitė Aldona 
Buntinaitė. Įvadiniu žodžiu mi
nėjimą pradėjo MLR sąjungos 
pirm. Algis Regis. Susikaupimo 
minute pagerbus žuvusiųjų Ma
žosios Lietuvos veikėjų atmi
nimą, pagrindinį žodį tarė is
torikas Jonas Dainauskas. Pri
simindamas pasitraukimą iš 
Lietuvos 1944 m., jis džiaugė
si kiekviename Mažosios Lietu
vos kaime iki Elbės upės galė
jęs susikalbėti lietuviškai su 
kai kuriais gyventojais. J. Dai
nauskas taipgi priminė, kad so
vietų kariuomenė Rytprūsiuose 
išžudė beveik visus nespėjusius 
pasitraukti vietinius gyvento
jus. Jų žudynės, karui pasibai
gus, buvo užbaigtos masiniais 
trėmimais. Sovietinio valdymo 
metais ten buvo persekiojami ir 
Mažosios Lietuvos veikėjai.

Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se Vėlinės minimos joms arti
miausio sekmadienio vidudie
nį. Esą įstatymas neleidžia Vė
linių minėjimui susirinkti jų 
vakarą. Mat amerikiečiams toks 
paprotys esąs svetimas. Tad 
1995 m. Vėlinėms buvo pasirink
tas lapkričio 5, sekmadienio, 
vidudienis. Šv. Kazimiero ka
pinėse prie jų steigėjų pamink
lo garbės sargyboje išsirikia
vo uniformuoti šauliai ir ramo
vėnai. Juos ir susirinkusius Či
kagos lietuvius pasveikino Ka
pų sklypų savininkų draugijos 
reikalų vedėjas Antanas Pau- 
žuolis. Religines apeigas atli
ko kun. Jonas Dauba, MIC, su
kalbėjęs maldas ir taręs trum
pą žodį apie gyvųjų bendravi
mą malda su mirusiais ir prisi
kėlimo viltį amžinybėje. Šv. Ka
zimiero kapinėse jau palaidota 
apie 40.000 Čikagos lietuvių. 
Tarp jų yra ir gyvenusių Lietu
vos prisikėlimo viltimi, bet ne
spėjusių jo sulaukti. Juos visus 
ragino prisiminti Bendruome
nės pasauliečių komiteto pirm. 
Algis Regis. Lietuviškų tauti
nių spalvų gėlių vainiką prie 
kapinių steigėjų paminklo pa
dėjo tą savaitgalį Čikagoje vy
kusio ALTos suvažiavimo atsto
vai Matilda Marcinkienė ir pik. 
Kazimieras Oksas. Vėlinių žva
kę uždegė Antanas Paužuolis ir 
Paulina Šukytė. Sugiedojus 
giesmę “Marija, Marija” ir Tau
tos himną, buvo pradėtas priva
tus kapų lankymas.

Argentina
Algimantas Rastauskas, Lie

tuvos garbės konsulas Argen
tinoj, 1995 m. spalio mėnesį lan
kėsi Lietuvoje. Užsienio reika
lų ministerijoje jis gavo dau
giau informacijų apie konsuli
nę veiklą, kuri Argentinoje da
bar gerokai pagausėjo. Mat lie
tuviai tvarkosi turimus doku
mentus, o argentiniečiai ieško 
daugiau informacijos apie Lie
tuvos institucijas, įmones, vers- 
lavietes, kultūrines ir moksli
nes organizacijas. Lietuvos kon-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UT1 A T IZ" A » LIETUVIV kredito 
JL AL1V A KOOPERĄTYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.75% 
santaupas......................  3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...........4.50%
180 dienų Indėlius........ 4.75%
1 m. term.indėlius ......... 5.25%
2 m. term.indėlius .......... 5.50%
3 m. term.indėlius ....... 5.875%
4 m. term.indėlius .......... 6.25%
5 m. term.indėlius .......... 6.75%
RRSP ir RRIF
(Variable) .......................  3.00%
1 m.Ind............................ 5.25%
2 m.ind............................. 5.50%
3 m.ind........................... 5.875%
4 m.ind...............................6.25%
5 m.ind...... . ....................... 6-75% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

sulatan kreipiasi ir argentinie
čių įstaigos, norinčios plėsti 
ryšius su Lietuva.

Britanija
Kariuomenės šventei užsaky

tas Mišias Šv. Kazimiero parapi
jos Londone klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC, atnaša
vo 1995 m. lapkričio 26, sekma
dienį. Jas buvo užprašiusi DBLS 
pirmojo skyriaus Londone val
dyba. Po Lietuvos kariuomenei 
skirto pamokslo Pirmąją Komu
niją priėmė Julija Vežauskai- 
tė, Niką Kitkovaitė, Dainius 
Pranskaitis ir Eriką Pranskai- 
tienė, Londonan atvykę iš Lie
tuvos.

Londono lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijoje dabar pagausėjo 
lietuviškos vestuvės. Tuokiasi 
dažniausiai Anglijon atvykę tau
tiečiai iš Lietuvos. 1995 m. Šv. 
Kazimierio lietuvių parapijos 
Londone klebonas kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC, sutuokė 
Rytį Ušecką ir Rūtą Rinkevičiū
tę, du jaunus kauniečius, šiuo 
metu gyvenančius Londone.

Gudija
Lietuvos muzikų rėmimo fon

das su Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mentu 1995 m. surengė ciklą 
koncertų lietuviams, gyvenan
tiems etninėse žemėse Gudi
joje. Koncertai buvo suorgani
zuoti Gervėčiuose, Rimdžiū- 
nuose ir Pelesoje. Jie buvo 
įjungti į ciklą “Iš širdies į šir
dį”. Tautinių mažumų departa
mento specialistė kultūriniams 
reikalams Birutė Kurgonienė 
pabrėžia, kad tokio koncertų 
ciklo idėją rėmė ne tik Lietu
vos, bet ir Gudijos administra
cinės įstaigos. Metų laikotar
pyje buvo surengta apie dvi de
šimtis koncertų minėtų lietu
viškų vietovių mokyklose, kul
tūros namuose ir net šventovė
se. Į juos ateidavo ir gudai, len
kai ir netgi rusai. Mat koncer
tines programas atliko tokie žy
mūs Lietuvos atstovai, kaip te
noras Virgilijus Noreika, bari
tonas Eduardas Kaniava, sopra
nas Giedrė Kaukaitė, vargoni
ninkas Leopoldas Digrys, dailio
jo žodžio garsintojas aktorius 
Laimonas Noreika, Vilniaus 
styginis kvartetas, pianistė Ra
sa Jakutytė ir kiti. Koncertais 
ypač džiaugėsi Pelesos Šv. Lino 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Kastytis Krikščiukaitis. 
Šiuo koncertų ciklu buvo sten
giamasi sustiprinti Gudijos 
lietuvių tautiškumą ir pagerinti 
draugiškus ryšius su gudais bei 
Gudijos tautinių mažumų atsto
vais.

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t _ .Angelę 
Šalvaitytę, B.A., i

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Asmenines nuo........... 13.00%
nekiln. turto 1 m............ 6.95%

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



Susitikimas su Čečėnijos informacijos įstaigos vedėja. Iš kairės: Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių Kazlų Rūdos skyriaus pirm. A. LELEŠIUS, 
AMINAT SAIJEVA, Lietuvos seimo narys A. ENDRIUKAITIS

Nuotr. A. Auglio

Klausėmės čečėnų atstovės žodžio
Informacijos įstaigos vedėja Aminat Saijeva pasakojo apie savo 

tautos praeities ir dabarties kovas bei kančias

Vilniaus krašto mokyklų rūpesčiai
Sulenkintose srityse veikia 319 mokyklų, kurių tik 175 yra lietuviškos .Vilniaus rajone Lietuvos 
respublikos įstatymai neveikia • Priešiškai nusiteikusios visuomeninės lenkų organizacijos • Silpna 
dabartinės Lietuvos valdžios laikysena • Plačios apimties švietimo konferencija ir jos reikalavimai

JANINA STRIMAITIENĖ

Vienerių metų sukakties 
(1995 m. gruodžio 11) proga nuo 
Rusijos kariuomenės įsiverži
mo j Čečėnijos respubliką, Ma
rijampolės rajono Kazlų Rūdos 
miesto politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos skyrius 
(pirmin. Algimantas Lelešius) 
ir miesto seniūnija (seniūnas 
Valeras Plioplys) surengė su
sitikimą su Čečėnijos infor
macijos biuro atstove Lietuvo
je Aminat Saijeva ir Lietuvos 
Seimo nariu Algirdu Endriu
kaičiu, kuris yra Tarptautinės 
parlamentarų grupės Čečėni
jos problemoms pirmininkas.

Kodėl Rusija stengiasi su
naikinti mažutę Čečėnijos ša
lį? (Lyginant su Lietuva, ši už 
savo laisvę kovojanti tauta 
beveik keturis kartus mažes
nė). Į šį klausimą, remdamasi 
savo šalies istorija ir geogra
fija, ir stengėsi atsakyti į su
sitikimą gausiai susirinku
siems Kazlų Rūdos gyvento
jams Aminat Saijeva.

Stalą, prie kurio sėdėjo sve
čiai, puošė Čečėnijos ženklas, 
pieštas Kazlų Rūdos dailinin
ko Vyto Apučio, ir Lietuvos 
trispalvė vėliavėlė su priseg
tu gedulo ženklu-juodu kaspi
nėliu. Įžanginį žodį tarė ir pa
deklamavo savo kūrybos eilė
raštį, skirtą kovojančiai Če
čėnijai, PKTS skyriaus pirm. 
A. Lelešius. Visi tylos minute 
pagerbė drąsius Čečėnijos sū
nus, žuvusius kovoje už laisvę.

Iš A. Saijevos nuoširdaus pa
sakojimo paaiškėjo, kad Čečė
nija iš tiesų mažutė kalnuota 
šalis, telpanti 17,000 kv km plo
te, bet turtinga naftos telki
niais. Deja, pajamų už naftą 
gaudavo tik menkutę dalelę - 
kaip iš kolonijos sovietmečiu 
viską pasiglemždavo svetimi.

Rūsti kalnų gamta, besitę
siantys nuožmūs karai, okupa
cijos, tremtys iš kartos į kartą 
formavo tvirtą čečėnų charak
terį, teisingą laisvės suvoki
mą, ryžtą ir viltį būti nepri
klausoma valstybe. A. Saijeva 
priminė 1834-59 m. karą tarp 
kalnėnų ir caro kariuomenės, 
kur kalnėnai pralaimėjo; pri
minė ir 1865 metus, kai buvo 
ištremta apie 700,000 čečėnų 
ir ingušų. Ji stebėjosi, kaip 
ir išliko Čečėnija, jei vienu 
metu joje iš 1,5 milijono gy
ventojų buvo likę tik 110,000.

Iš mums artimesnių laikų 
ji priminė tremtį 1944 m. į Ka
zachstaną ir Vidurinę Aziją, 
kur daugiau kaip pusė čečėnų 
žuvo. Tik gilaus tėvų patrio
tiškumo dėka čečėnų vaikai ne
nutauto, nors tremtyje jiems 
mokyklose buvo griežtai drau
džiama kalbėti čečėniškai. 
Aminat šeimoje buvo kalbama 

tik gimtąja kalba.
1956 m. valdant N. Chruščio

vui, čečėnams buvo leista su
grįžti į savąjį kraštą. Deja, 
tai taip pat ne visiems atnešė 
laimę: savo namuose rado gy
venančius dagestaniečius ir 
osetinus. Jei dagestaniečiai 
grąžino parvykėliams būstus, 
išsikeldami į Dagestaną, tai 
su osetinais būta ir gana rim
tų konfliktų (mat, čia susidūrė 
religijų skirtingumai: dages
taniečiai - musulmonai, kaip ir 
čečėnai, geriau suprato bend- 
ratikius, o osetinai - krikščio
nys, priešiškai nusiteikę mu
sulmonams.

Ir vis tik skaudžiausia, mano 
A. Saijeva, yra dabartis, kai vėl 
liejasi kraujas, kai mūsų nelai
mei yra abejingi Tarptautinių 
organizacijų valdininkai. Če
čėnijoje jau išžudyta per 30,000 
žmonių, daugiau nei trečdalis 
gyventojų išvaryti iš savo gim
tųjų vietų.

Visi klausėsi sulaikę kvėpa
vimą. Jei mūsų tautos skiriasi 
geografine padėtimi, tai kiek 
daug panašumo jų ir mūsų is
torijose (okupacija, tremtys). 
Tik ar mokėtume taip atkak
liai siekti laisvės, aukodamie
si už ją? O gal mokėtume, juk 
partizaninė kova pokario me
tais taip pat buvo atkakli, pa
siaukojanti. Taip be abejonės, 
mąstė ne vienas, bet pranašu
mą teikė didvyriškajai Čečė
nijai.

A. Saijeva - išsilavinusi mo
teris, studijavusi JAV, kaip 
ir jos motina, didelė patriotė, 
tad pasirinko labai rizikingą 
kelią - visas jėgas ir sugebė
jimus skirti savo tautos proble
moms spręsti. Pasidžiaugė, 
kad namas Grozno mieste, kur 
gyvena motina ir sesuo, po 
bombardavimo antplūdžių iš
liko, kad dar gyvi broliai, be
sikaunantys koviniuose čečė
nų daliniuose. Gailėjosi tau
tos paminklų, šventovių, kul
tūros židinių, kuriuos sunai
kino negailestingas karas.

Lietuvoje A. Saijeya - nuo 
1993 m. gruodžio. Jau neblo
gai pažįsta lietuvių tautos cha
rakterį, ypač vertina mūsų 
jautrumą, materialinę pagal
bą kovojančiai Čečėnijai, mo
ralinę paramą ir solidarumą.

Seimo narys Algirdas End
riukaitis papasakojo apie 
Tarptautinės parlamentarų 
grupės Čečėnijos problemoms 
įsteigimą. Į šią grupę susibū
rė atstovai iš 30-ties šalių, o 
grupės branduolys - nemažas 
būrelis ir Lietuvos seimo na
rių. Štai todėl šios tarptauti
nės grupės pirmininku ir buvo 
išrinktas A. Endriukaitis. O 
jį jau gerai žino visa Lietuva: 
įžvalgus protas, bebaimis tie-

/ Lietuvą su Nordland Express

NASTAZIJA KEKŠYTĖ, Vilnius

1995 m. gruodžio 9 d. Vilniu
je, Mokytojų namuose, įvyko 
Vilnijos draugijos surengta 
konferencija “Rytų Lietuvos 
padėtis”. Joje dalyvavo drau
gijos nariai, jos skyrių Kau
ne, Panevėžyje, Švenčionyse, 
Anykščiuose, Utenoje atstovai, 
seimo, vyriausybės nariai, žur
nalistai, beveik šimtas moky
tojų iš Rytų Lietuvos mokyklų.

Apie R. Lietuvos problemas 
pranešimus skaitė Vilnijos 
draugijos pirmininkas E. Ge- 
čiauskas, vicepirmininkas K. 
Garšva, tarybos nariai —P. Gau- 
čas, R. Klimas, seimo narys 
R. Ozolas, Švietimo ir mokslo 
ministerijos sekretorius R. 
Matuzas. Opiais R. Lietuvos 
švietimo ir politinės padėties 
klausimais pasisakė ir kiti 
konferencijos dalyviai, ypač 
mokytojai.

Antivalstybinės jėgos
E. Gečiauskas, kalbėjęs apie 

šiandienos R. Lietuvos padėtį, 
pabrėžė, jog daugelį keblių si
tuacijų sudaro lenkų rinkimų 
akcijos įsigalėjimas Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonuose, ku
rių tarybose yra ir buvusių 
teritorinės autonomijos koor
dinacinės tarybos narių, puo
selėjančių senus tikslus. Anti
valstybines jėgas skatina ge
neralinės prokuratūros spren
dimas nutraukti autonominin
kų bylas.

Lietuvos lenkų ekstremistus 
inspiruoja ir Lietuvos respub
likos seime lenkų frakcijos 
kai kurių narių veiksmai: ne- 
balsavimas už Lietuvos valsty
bės nepriklausomybę, prie
šinimasis Lietuvos ir Lenki
jos sutartyje Lenkijos R. Lie
tuvos okupacijos 1919-1939 m. 
įvardijimui, pastovūs skelbi
mai apie tariamus lenkų tau
tinės mažumos teisių pažeidi
mus. Prie to prisideda Lenki
jos požiūris į Lietuvą kaip jos 
rytų politikos raktą, taip pat 
Maskvos tarnybos, siekusios 
sukurti Lietuvoje konflikto 
židinį. Lenkai savo siekius 
vykdo ir per daugelio fondų 
lenkams remti programas.

E. Gečiauskas manė, jog tau
tinių mažumų, savivaldybių, 
švietimo įstatymai sudarė są
lygas lenkų ekstremizmui 
reikštis. Švietimo įstatymas 
esą įteisino paveldėtas iš So
vietų Sąjungos privilegijuotas 
lenkų ir rusų mokyklas, išjun
gė švietimo ir mokslo ministe
riją iš tautinės švietimo po
litikos vykdymo R. Lietuvoje, 
kur šiandien lenkiškumą die
gia dar 1919 m. įsteigta lenkų 
mokytojų sąjunga “Macieža”.

E. Gečiauskas teigė: jei sei
mo nariai neprarado valstybi
nės ir tautinės savigarbos, tai 
turi nedelsiant pakeisti ne
tinkamas Lietuvos respublikos 

sos sakymas, meilė sunkiai 
prie dabartinės valdžios gy
venančiam tautiečiui.

Svečias išreiškė savo tikė
jimą, kad lietuvių tauta visa
pusiškai parems Tarptautinės 
parlamentarų grupės Čečėni
jos problemoms veiklą, visad 
solidarizuosis su narsiąja če
čėnų tauta.

Tai buvo nuostabi istorijos 
pamoka, kaip reikia mylėti sa
vo tėvynę, kovoti dėl jos lais
vės. Šilti žodžiai ir padovano
tos gėlės - tai susirinkusiųjų 
padėka Aminat Saijevai ir Al
girdui Endriukaičiui. 

rinkimų į seimą, savivaldybes, 
tautinių mažumų, švietimo, sa
vivaldos įstatymų nuostatas. 
Jeigu jie to nepadarys, tai tik
rai atliks naujas seimas.

Kenkia lenkų organizacijos
Švietimo ir mokslo ministe

rijos sekretorius R. Matuzas 
pritarė E. Gečiausko nuomo
nei, jog lenkų visuomeninės 
organizacijos Lietuvoje aštri
na įtampą dėl lenkų padėties 
mokyklose. Pabrėžė, jog šian
dien tautinėms mažumoms yra 
sudarytos šiltnamio sąlygos. 
Lietuvoje toliau pažengta nei 
reikalauja tarptautinės sutar
tys, dokumentai, numatą ga
rantijas kiekvienoje valsty
bėje tautinių mažumų švie
timą jų gimtąja kalba. Tačiau, 
priminė R. Matuzas, Lietuvoje 
yra ir Europos švietimo tra
dicijų sekėjų: žydų, ukrainie
čių mokyklų, kur mokomasi 
valstybine kalba, kur jų kal
bomis dėstoma tautos istorija 
ir gimtoji jų kalba. Šių mokyk
lų mokinių įsijungimas į Lie
tuvos gyvenimą bus skaudus ir 
perspektyvus, tvirtino R. Ma
tuzas.

Pasak R. Matuzos R. Lietuvos 
švietimas turi ir pozityvių po
kyčių: sumažėjo mišrių mokyk
lų. Tačiau švietimo problemas 
spręsti trukdo aiškiai neapi
brėžtos seimo, vyriausybės, 
švietimo ir mokslo ministeri
jos, apskričių ir savivaldybių 
švietimo padalinių kompeten
cijos.

Lietuviškos mokyklos - 
kampininkės

Iš P. Gaučo konkrečios, susis
temintos R. Lietuvos švietimo 
pokyčių analizės paaiškėjo, 
jog dabar R. Lietuvoje veikia 
319 mokyklų, iš jų - tik 175 vals
tybine lietuvių kalba. Lietu

Rytų Lietuvos švietimo problemas svarsčiusios konferencijos dalyviai Vilniuje 1995.XII.9

SMITYTOJAI ftSISAliO
“VORUTA”

Viešumas - pagrindinis demo
kratijos principas Lietuvoje veikia 
tik iš dalies. Iš 150 periodinių 
leidinių tik 10% yra dešiniosios 
pakraipos, tame tarpe ir laikraš
tis “Voruta”. O didesnioji dalis 
spaudos, deja, ir toliau vykdo 
seimo daugumos partinį užsa
kymą.

Laikraštis “Voruta” vienintelis 
Lietuvoje spausdina straipsnius 
apie Lietuvos istoriją, kurią per 
50 soveitinės okupacijos metų bu
vo stengtųsi ištrinti iš vyresnių
jų žmonių atminties ir nesuteikti 
žinių jaunimui. Be istorinių, “Vo
ruta” spausdina straipsnius apie 
šiandieninę istoriją, formuojamą 
Lietuvos seimo veiklos. Sunki eko
nominė padėtis Lietuvoje, kylan
čios kainos ypatingai skaudžiai 

viškų mokyklų tinklas yra per 
retas: tarp jų keliolikos kilo
metrų atstumai. Todėl, manė P. 
Gaučas, vertėtų lietuviškas 
mokyklas, klases steigti visuo
se buvusių ūkių centrinėse 
ir, apskritai, didesnėse gyven
vietėse. Pastebėjo, jog įsteig
tos lietuviškos mokyklos sun
kiai pereina į priaugančias 
vidurines mokyklas. Todėl tė
vai priversti savo vaikus 
leisti į lenkų vidurines mo
kyklas. Įsteigtos mokyklos yra 
prastose patalpose, menkai ap
rūpintos baldais, mokymo 
priemonėmis. Likusios gerose 
patalpose lenkų ir rusų mokyk
los to stygiaus nejaučia. Švie
timo ir mokslo ministerija, 
Vilniaus apskritis turi rūpin
tis naujų lietuviškų mokyklų 
steigimu, pabrėžė P. Gaučas.

Reikia stipresnės politikos
Seimo narys R. Ozolas manė, 

jog nedelsiant reikia spręsti: 
ar randame formą su Šalčinin
kų, ir ypač Vilniaus rajonų, 
savivaldybėmis tvarkytis civi
lizuotai, sutariant sprendimų 
galimybes, nekenkiančias lie
tuviškai struktūrai (tai reikia 
aiškiai pasakyti, - pabrėžė R. 
Ozolas), ar konstituciškai su
spenduoti prieš valstybę vei
kiančių asmenų grupę.

R. Ozolas pastebėjo, jog ne
gali vienareikšmiškai atsakyti: 
ar mišrių mokyklų atskyrimas 
yra pozityvus ir naudingas. 
Tai dar svarstytina. Tik aiš
ku viena - lietuviams neturi 
būti skriaudos.

K. Garšva pratęsė mišrių mo
kyklų atskyrimo problemos 
svarstymą, manęs, jog vals
tybinėse mokyklose turi būti 
mokomasi tik valstybine lie
tuvių kalba. Jis teigė, jog ne
galima kalbėti apie lietuvių

paliečia periodinius laikraščius: 
brangstant popieriui ir spausdini
mui, brangsta leidinio kaina. 
Problema tampa dviguba: brangs
tant laikraščiui, mažėja galinčių 
jį nusipirkti, nors jo kaina pati 
žemiausia tarp visų leidinių, nes 
autoriai rašo be honorarų. Laik
raštį nuo uždarymo galėtų išgelbė
ti nauji prenumeratoriai.

Mons. A. Svarinskas 
dr. R. Gajauskaitė

N.B. Metinė prenumerata oro 
paštu - $50 JAV, $70 Kan. Adress: 
“Voruta”, A/dl002, Vilnius-1,2001, 
Lithuania.

JAUNIMO SKYRIUS
Esu jauna mergina iš Lietuvos. 

Atvažiavau į Kanadą maždaug 
prieš metus. Jūsų laikraštį skai
tau kiekvieną savaitę. Prisipa
žinsiu, nesu stropi skaitytoja ir
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Rytų Lietuvos švietimo problemų svarstyme dalyvavę - D. SABIENĖ ir 
dr. A. TYLA su leidiniu “Vilniečių veikla išeivijoje”

Lenkijoje ir lenkų Lietuvoje 
švietimo padėties lygiateisiš
kumą, nes jo trūksta.

R. Klimas, kalbėjęs apie vi
suomeninių organizacijų pa
siūlymų likimą R. Lietuvos 
problemoms spręsti, apgailes
tavo, jog jų radikalūs pasiū
lymai telieka ateities tyrinė
tojams. LDDP politika - pa
grįsta komunistinio interna- 
cionalumo principu. R. Lietu
vos lietuvių visuomeninės or
ganizacijos bandomos apšauk
ti tautinės nesantaikos kursty
tojomis.

Vilniaus rajono savivaldy
bės švietimo skyriaus vedėja 
D. Sabienė, rajono tarybos ne
teisėtai pašalinta iš pareigų, 
pabrėžė, jog Lietuvos respub
likos įstatymai Vilniaus rajo
ne neveikia.

Mokytoja B. Daunorienė pa
stebėjo, jog tautinė lenkų ma
žuma turi būti lojali Lietuvai, 
o ne remti R. Maceikianeco 
prašymus apginti juos nuo 
“Valstybinio šovinizmo”. Kon
ferencijos dalyvių svarstymai, 
pasiūlymai buvo sutraukti į

kai kurių straipsnių visiškai ne
skaitau. Mane labiausiai domina 
dalykai, susiję su kultūrine bei 
jaunimo veikla. Jūs nepykite, gal
būt tai bus egoistiška, bet man 
atrodo, kad jūsų laikraštyje yra 
per mažai rašoma apie jaunimą. 
Aš turiu pasiūlymą. Man atrodo, 
kad čia, Kanadoje, yra nemažai 
kūrybingo jaunimo, tai kodėl gi 
nepadarius skyrelio jaunimo kūry
bai. Jame savo jėgas galėtų išban
dyti pradedantys rašytojai, poetai 
ar šiaip kuriantieji. Gal mes net 
nežinome, kokių kūrybingų žmo
nių yra mūsų, lietuvių, tarpe. Be 
to, prisiminkime, jaunimas - mūsų 
ateitis.

Tora Wilder,
Toronto, Ont.

Red. pastaba. Praeityje turėjome 
“TŽ” jaunimo puslapį, pavadintų 
“Jaunimo aktualijomis”, vėliau 
“Jaunimo žiburiais”. Deja, tos 
jaunimo skyrius, gana ilgai gyva
vęs, išnyko. Dabar, jeigu atsiras
tų jaunimo, norinčio rašyti lie
tuviškai, “TŽ” leidėjai bei redak
cija mielai skirtų vietos tokiam 
skyriui, kad ir siauresnės apimties. 

tris rezoliucijas: dėl R. Lie
tuvos padėties, dėl švietimo 
reikalų R. Lietuvoje, dėl “Vo
rutos” laikraščio parėmimo. 
Konferencijos dalyviai pa
sveikino seną Vilniaus kraš
to švietėją K. Umbražiūną.

Išeivijos balsas ir parama
Konferencijos dalyviams 

buvo perskaitytas Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos išei
vijoje centro valdybos pirmi
ninko B. Saplio ir sekretoriaus 
S. Jakaičio laiškas Vilnijos 
draugijos valdybai, kur ste
bimasi vykstančiais antivals
tybiniais reiškiniais R. Lie
tuvoje.

Buvo pristatyta ir padovano
ta mokykloms Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos išleista A. 
Budreckio knyga “Vilniečių 
veikla išeivijoje”.

Vilnijos draugija pusšimčiui 
R. Lietuvos lietuviškų mokyk
lų mokytojų, atrinktų draugi
jos valdybos pagal 10 gairių 
ir 9 organizacijų pasiūlymus, 
perdavė Tautos fondo ir Vil
niaus krašto lietuvių sąjun
gos Čikagos skyriaus paramą - 
4,500 JAV dolerių. Kitos Vil
niaus krašto lietuvių sąjun
gos išeivijoje ir Kanados lie
tuvių bankų lėšos buvo per
duotos mokytojams neakivaiz
dininkams prieš Kalėdas, ki- 
times bus įteiktos 1996 m. va
sario 17 d. mokinių kraštoty
ros darbų konkurso “Rytų Lie
tuva - mūsų valstybės centras” 
rezultatų paskelbimo ir premi
javimo metu.

Po konferencijos Vilnijos 
draugijos tarybos posėdyje, 
kur dalyvavo ir konferencijo
je buvę mokytojai, buvo pa
sveikinta su 70-mečiu draugi
jos tarybos narė G. Krisiūnie- 
nė, visiem palinkėta sveika
tos ir aktyvaus darbo R. Lie
tuvos labui.

Kviečiame savanorius susiburti ir 
apie tai pranešti “TŽ” redakcijai.

PAVARDĖS
Dėkoju kolegai dr. A. Mustei- 

kiui, kad taip gražiai ir teigiamai 
įvertino mano paruoštą santrau
ką anglų kalba dr. A. Eidinto kny
gos “Aleksandras Stulginskis”.

Kas liečia mano pavardės orto
grafiją, prof. dr. A. Musteikis ne 
turėtų jaudintis. Pavardės ne vi
suomet tapatinamos su etniškumu, 
ypač Kanadoje ir JAV. Vien “TŽ” 
numeryje (2391) surinkau beveik 
100 lietuviškų pavardžių “slaviš
kos” kilmės. Lieku “demaskuotas” 
kaip “netikras lietuvis”. Gal taip 
pat nepatinka prof. A. Musteikiui 
mano pavardės “žydiškumas”, nes 
šaknis “Mich-al” kyla iš hebrajų 
“Mich-a-Elohim”, o vardas Tomas 
(Thoma) iš aramajų kalbas. Gal tą 
viską turėčiau “sulietuvinti” į 
“Dvinas Kasneperlygdievas” arba 
“Dvinas Neperlygdievas”?

Anksčiau lietuvių spaudoje 
buvęs -

dr. Tomas Michalskis, Ph.D.,
Norwood, Mass.

Siuntiniai laivu • Oro paštu 
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai

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

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

Skyrius: North York

London

Montreal

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

Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

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

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 (vairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 kubinių pėdų. 
Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio knygyne, sekmadieniais 
ir kredito kooperatyve “Talka”, 830 Main St. E. Hamiltone

JAV ir Kanados dolerių perdavimas 
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)
$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

Siuntinys nr.1 10 kg miltų, 10 kg cukraus. 10 kg ryžių •
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5

Siuntinys nr.6

Siuntinys nr.7
Siuntinys nr.8
Siuntinys nr.9

11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga 
72 dėžutės po 160 g 

20 kg cukraus (10x2 kg) 
400 g tirpstančios kavos (2x200 g) 
31 Įvairūs kanadiški produktai (20 kg) 
17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg) 
220 v. elektrinis šildytuvas

$64 (JAV $48)

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

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416535-5001

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

siunčiamas su Danijos bata
lionu ir įeis į bendrą Šiaurės 
kraštų, Lenkijos ir dviejų Bal
tijos valstybių brigadą. Lietu
vos kariams vadovaus vyriau
siasis ŠAS pajėgų vadas Euro
poje. Ne ŠAS valstybių kariai 
veiksmuose turės tokias pat 
teises, kaip ir ŠAS pajėgų 
personalas.

Sausio 3 d. Lietuvos karių 
būrys išvyko į Daniją mokytis 
atlikti taikos įvedimo misiją, 
po mėnesio vyks j Bosniją pus
mečiui.
Aptartos narystės perspektyvos

Vilniuje gruodžio 18-19 d.d. 
įvyko tarptautinė mokslinė

konferencija, kurią surengė 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų institutas, už
sienio reikalų ministerija ir 
Europos integracijos studijų 
centras, rašo ELTA. Buvo skai
tomi pranešimai apie Lietu
vos narystės Europos sąjun
goje perspektyvas bei sąlygas. 
Narystės siekiančių valstybių 
prašymai bus svarstomi indi
vidualiai, atsižvelgiant į jų 
ekonomikos ir politikos pasie
kimus.

Seimo URM komiteto Euro
pos pakomitečio pirmininkas 
Algirdas Saudargas teigė, kad 
Lietuvos įstojimui trukdo ne
sutvarkytos valstybės sienos 
su Rytų kaimynais. RSJ



Lietuvių ir žydų santykiai
Laikraštis “Pozicija” Lietuvoje 

1995 m. 39 nr. išspausdino ANTA
NO TERLECKO pasisakymą žydą ir 
lietuvių santykių klausimu “Kam 
reikalingas antisemitizmas Lie
tuvoje?” Jame autorius plačiai 
dėsto savo pažiūrą pasiskaitęs žy
dų ir lietuvių raštų, kuriuose ga
na dažnai kartojami kaltinimai 
vieni kitiems. “TŽ” redakcijoje 
gautas ne visai pilnas to straips
nio atspaudas. Čia pateikiame tik
tai tą straipsnio dalį, kurioje au
torius iškelia keletą faktų, liudi
jančių kai kurių žydų pagalbą lie
tuviams sovietmečiu, pasisako 
prieš perdėtus tarpusavio kalti
nimus ir kviečia visus pasukti su
sitaikymo linkme, nes kiršinimas 
eina iš Lietuvai žalą darančių sve
timų jėgų. RED.

Ypač savo antisemitizmu 
nemaloniai nuteikia kažkokio 
Viktoro Maldžiūno straipsnis 
“Kas ką turėtų atsiprašyti?”, 
išspausdintas “Lietuvos aido” 
1995 05 25 numeryje. Maldžiū- 
nas bando įtikinti naivų skai
tytoją, kad Lietuvos žydus su
naikino patys žydai. Tokia pat 
logika vadovaujantis, galima 
įrodyti, kad Lietuvos partiza
nus sunaikino patys partiza
nai. “Įrodymų” pakanka. Į So- 
kolovo gaujas perverbuoti par
tizanai šaudė ne tik atsisakiu
sius šnipinėti NKVD naudai, 
bet ir pačius partizanus.

“Tėviškės žiburiai” (1995 01 
03) išspausdino Antano Mus
teikio straipsnį “Baltiečiai 
ir žydai tragišku laikotarpiu”. 
Šiame straipsnyje puolamas 
garbingas Jeruzalės univer
siteto profesorius Dovas Le
vinas ir jo knyga. A. Mustei
kis netgi kaltina žydus, jog 
jie “drauge su naciais dalijo
si svetimomis teritorijomis 
(...) ir kasė duobę Lietuvos 
laisvei”. Negi autorius neži
no, kad 1939 m. Kremliaus po- 
litbiure buvo likęs tik vienas

Lietuvos seimo nariai su Vokietijos LB ir Vasario 16 gimnazijos vadovybe. Pirmoj eilėj iš kairės: G. KIRKILAS, 
I. ŠAULIENĖ, G. VAGNORIUS. Antroje eilėje trečias iš kairės - A. SALAMAKINAS Nuotr. M. Šmitienės

DOKUMENTINĖ APYBRAIŽA

Skubėk, Upėsni!...
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kaip tapo partizanu?

Įdomiai pasakoja Upėsnis. 
Tačiau labiausias! knieti suži
noti, kaip jis tapo partizanu 
ir viską, kas su tuo susiję.

— Kai tėvą išvedė, per pirmą
ją rusų okupaciją dar vaikas 
buvau. Per antrąją... Nuo še
šiolikos tapau partizanų ry
šininku.

— O mama ar leido? Vienin
telį savo sūnų?

— Ne tik leido, bet ir liepė: 
“Vaikeli, Tėvynė pavergta. 
Gelbėti reikia. Eik sūnau! “Pa
laimino mama...

Jaudinasi Upėsnis, sugrįžęs 
į savo jaunystę. Žarsto pele
nus, sumeta į laužą likusias 
sausas šakas. Sklinda pažeme 
dūmai. Ar nuo jų, ar nuo prisi
minimų antplūdžio jo tamsios 
akys dar labiau patamsėja. 
Balsas virpa:

— Man Lietuva - tai kaip Ma
ma. Jeigu myli Mamą - tai ir 
Tėvynę — tokiu pačiu jausmu. 
Šventu. Pasiaukojančiu. Ši ko
va prieš pavergėjus pirmiau
sia buvo mūsų motinų auka. 
Mano Mama aukojo savo vie
nintelį vaiką. Mane. Nors ži
nojo, kad negrįšiu. Čia buvo 
pilni miškai partizanų. Trū
ko ryšininkų. Patikimų. Pla
čiose apylinkėse. O aš buvau 
miško vaikas. Visi keleliai 
pažįstami.

— Ar toli tekdavo nukeliauti?
— Apie 20 km spinduliu. Ir 

Gudiją pasiekdavau - ten irgi 
mūsų vyrai veikė. Tempiau 

žydas - Kaganovičius. Stalinas, 
pradėjęs derybas su Hitleriu 
dėl Rytų Europos padalijimo, 
užsienio reikalų liaudies ko
misarą žydą M. Litvinovą pa
keitė rusu V. Molotovu...

Vokiečių konclageriuose 
dauguma kapų buvo lenkai, 
pasižymėję ypatingu žiauru
mu. Tačiau niekas už tai ne
drįsta apkaltinti visą lenkų 
tautą. Balys Sruoga tvirtino, 
kad už išgelbėtą savo gyvybę 
daugiausia yra dėkingas len
kams.

Viename laikraštyje buvo 
straipsnis, tvirtinantis, esą 
žydai nepadėję nė vienam lie
tuviui išsigelbėti. Mano asme
ninis pavyzdys rodo, kad tai 
didžiulė netiesa.

1973 m. vasarą KGB kartu su 
MVD sufabrikavo man krimi
nalinę bylą. Žmona Eglė advo
katu nusamdė žydą J. Kovars- 
kį. Skaitant bylą, advokatas 
girdint tardytojui J. Vasiliaus
kui (šiandien VRM tardymo 
valdybos viršininkui), pasa
kojo maždaug štai ką: “Man 
priekaištaujama, kad apsi
ėmiau ginti nacionalistą An
taną Terlecką. Esą, kaip tik 
tokie nacionalistai sušaudę 
mano tėvus, brolius ir sese
ris. Atsakiau jiems, kad ginu 
ne lietuvį, ne nacionalistą, 
o žmogų”.

Už savo gyvybę amžinai bū
siu dėkingas žydui Kovars- 
kiui, šiandien gyvenančiam 
Izraelyje.

1978 m. kovo mėnesį žydas 
G. Gavronskis gynė B. Gajaus
ką. Visų Lietuvos disidentų 
vardu pareiškiau jam viešą 
padėką. Advokatas aiškino 
man, kad dedąs daug pastan
gų reabilituoti lietuvius, ap
kaltintus žydų šaudymu. Nepa
menu pavardės Švenčionių 

naštas - po 20 kg ant pečių - 
per Čepkelių raistą. Partiza
nams - maistą, ginklus, vaistus. 
Viską, kas būdavo reikalinga. 
Žiemą išvykdavau su arkliu ne
va malkų vežti. Prie bunkerių 
vilkdamas nukirstus medelius 
panaikindavau sniege įmintas 
partizanų pėdas. Jau kartais 
enkavedistams šukuojant miš
kus, pačioje jų panosėje.

— Ryšininkaujant įkliūti 
neteko?

— O kaipgi! Nešiau mūšyje 
sužeistiesiems partizanams 
vaistus ir tvarsliavą. Pakelyje 
areštavo. Nusitempė į Marcin
konių NKVD būstinę. Čia tai 
prasidėjo... Baltramiejaus 
naktis. Mušė žiauriai. Apalp- 
davau. Vandeniu aplieja, ir 
vėl iš naujo muša. Įkalbinė
ja: “Tu jaunas. Visa ateitis 
prieš akis! Kam save luošini? 
Nuvesk, parodyk, kur bunke
riai!” Tyliu. Kenčiu. “Jiems 
vaistus neši. Sakyk kur? Vesk. 
Parodyk!” ’’Nieko nežinau. 
Jokių bunkerių. Vaistus sau 
nešu. Namie reikia.”

“Visą naktį kankino. Pary
čiui kažką pasitarė tarp savęs. 
Paleido. Tai aš, kiek kojos 
įkerta, pasileidau pas parti
zanus: sužeistieji vaistų
laukia! Bet buvau visas krau
jais aptekęs. Įpuoliau į upelį 
apsiprausti ir atsigerti. Pasi
lenkiu ir matau: vandeny atsi
spindi kareivio figūra... Mane 
seka! Iškart pakeičiau kryptį. 
Ramiai parėjau namo. Mėly
nas, sumuštas, bijau mamai pa
sirodyti. Išsigąs. Verks. Nu
ėjau į kluoną. Išsimiegojau. 

krašto lietuvio, kuris' 15 metų 
iškalėjo už žydų šaudymą. G. 
Gavronskis įrodė, kad tas lie
tuvis žydų ne tik nešaudė, bet 
gelbėjo juos. Net okupacinė 
valdžia buvo priversta reabi
lituoti tariamą žydšaudį.

Praėjusią žiemą keli žmonės 
palydėjom 95 metų sulaukusį 
G. Gavronskį į Vilniaus žydų 
kapines. Aišku, mūsų spaudo
je nebuvo nekrologo, niekas 
geru žodžiu neprisiminė šio 
doro žydo, didelio mūsų tau
tos bičiulio.

Tik Maskvos žydų dėka gar
susis 1979 08 23 keturiasdešimt 
penkių pabaltiečių memoran
dumas privertė abejingąjį pa
saulį atkreipti savo dėmesį 
į padėtį aneksuotoje Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Iš 11 savo 
parašais pritariusių memoran
dumui Rusijos disidentų dau
guma buvo žydai arba pusžy- 
džiai.

O kiek Maskvos žydai disi
dentai padėjo “LKB kronikos” 
leidėjams siunčiant šį pogrin
dinį leidinį į užsienį?

Kas šiandien suinteresuo
tas antisemitinėmis nuotaiko
mis Lietuvoje? Tik svetimos 
valstybės specialiosios tar
nybos!

Antisemitiniai straipsniai 
mūsų spaudoje nukreipia dė
mesį nuo daugelio problemų: 
rusų okupacinės valdžios nu
sikaltimų Lietuvoje, kai ku
rių lietuvių komunistų kola
boravimo, visą Lietuvą apraiz- 
giusios korupcijos irt.t.

Svetimos valstybės vadovai 
nesuinteresuoti stiprinti Lie
tuvos valstybingumą, kuriam 
daug galėtų padėti dabartinis 
Izraelis. Tie vadovai stengia
si silpninti Lietuvos valstybės 
tarptautinį autoritetą. Tai 
daroma ir antisemitiniais iš
sišokimais mūsų spaudoje.

Po kelių dienų susiradau par
tizanus. Perdaviau vaistus ir 
viską papasakojau.

— Dabar kelio atgal nėra, - 
pasakė Marcinkonių bataliono 
būrio vadas Stasys Jovaiša - 
Gražuolis. - Duosiu tau Nai
kintuvo slapyvardį...

— Priėmei priesaiką?
— Taip. Iškilmingai, kaip 

pridera. Ir vėliavą bučiavau. 
Dar pasakiau, kad upeliuko 
slapyvardį norėčiau turėti. 
Upėsnio...

Ratnyčios šventoriuje prie atminties akmenų raudonojo genocido aukoms. 
Iš kairės - partizanas V. KVARACIEJUS, politkalinė, LI’KTS Druskininkų 
skyriaus pirmininkė E. MIKUČIONIENĖ ir partizano dukra tremtinė 
A. BERNATAVIČIENĖ Nuotr. A. Garmutės

Benediktinų vienuolynas Solesmes, Prancūzijoje, su kuriuo ir Lietuvos 
tikintieji, besidomintys gregoriniu giedojimu, palaiko ryšius. Jame ne 
kartą lankėsi docentas L. Skūpas ir kalbėjo apie Lietuvą

Turiu priekaištų ir žydams. 
Nemanau, kad 1940-1941 me
tais dauguma enkavedistų bu
vo žydai. Tačiau jų NKGB ir 
NKVD įstaigose buvo. Šioms 
žiaurioms įstaigoms vadova
vo, aišku, tik rusai. Tačiau sky
rių viršininkai kai kur buvo 
žydai. Ir tardytojų buvo. To
dėl žydų pastangos nutylėti 
kai kurių konkrečių žydų nu
sikaltimus prieš lietuvių tau
tą irgi skatina antisemitinę 
propagandą Lietuvoje.

Negalima ignoruoti V. Mund- 
rio straipsnio, išspausdinto 
š.m. rugsėjo 15 d. “Dienoje”. 
Jevsejus Rozanskas 1941 06 22 
siūlęs NKGB skyriaus Lietu
voje vadovui Gladkovui susi
doroti su Kauno kalėjimo poli
tiniais kaliniais: “Aš pasiū
liau, neturint galimybės eva
kuoti kalinių, atrinkti iš jų 
pavojingiausius ir prieš pa
sitraukiant juos sušaudyti. Jų, 
mano apskaičiavimu, buvo 
apie 400”. 1941 06 26 to paties 
Rozansko įsakymu prie Latvi
jos ir Baltarusijos pasienio 
buvo sušaudyta 14 Lietuvos 
patriotų.

Šiandien tūkstančiai Lietu
voje gyvenančių čekistų lietu
vių, rusų ir, aišku, žydų gauna 
iš Maskvos didžiules pensijas. 
Už jas reikia tam tikrą darbą 
atlikti... Jų pastangomis Lie
tuvoje sąmoningai skleidžia

— Gali sau būti ir Upėsnis. 
Bet mums tu - Naikintuvas. 
Kodėl? Reikia naikinti prie
šus - rusus ir stribus, - nenu
sileido Gražuolis. Labai nar
sus vyras jis buvo. Tikras šau
nuolis. Humorą mėgo. Tvarkin
gas. Doras.

Raudonųjų rankose
Kūrena Upėsnis laužą prie 

Grūdos, ir jo liepsnose tarsi 
atsispindi atmintyje neblės
tanti jo paties jaunystė. Krau
pios akistatos su priešais. Išti- 

mos antisemitinės nuotaikos, 
eskaluojama politinė įtampa 
tarp lietuvių ir žydų...

Antisemitinę propagandą 
Lietuvoje galėtų stabdyti čia 
gyvenantys žydai, kurie išdrįs
tų pasakyti tiesą apie atskirų 
žydų elgesį okupacijos metais.

Visiškai teisėtai lietuviai 
piktinasi už tai, kad jie laiko
mi žydšaudžių tauta. Už tai, 
kad atskiri lietuviai sušaudė 
žydus, negalima kaltinti visos 
lietuvių tautos. Kaip negalima 
kaltinti žydų tautos už tai, kad ji 
visa buvo tariamai antilietu
viškai nusiteikusi ir sąmonin
gai kovojo prieš Lietuvos vals
tybę. Kovojo tik pavieniai žy
dai, dirbę to meto rusų okupa
cinėse institucijose.

Susitaikymo linkme turėtų 
eiti abi tautos, o teisinės 
Lietuvos institucijos priva
lėtų daryti viską, kad būtų su
stabdyta užsienio žvalgybų 
inspiruojama antisemitinė 
propaganda mūsų valstybėje.

Prašau lietuviškų laikraš
čių redaktorių nespausdinti 
straipsnių, kiršinančių lie
tuvių ir žydų tautas. Kiekvie
nas Lietuvos patriotas turėtų 
suvokti, kad antisemitizmas 
silpnina Lietuvos valstybin
gumą ir tarnauja lietuvių tau
tos laisvės ir nepriklausomy
bės priešams.” 

kimo Tėvynės sūnaus dalia. 
Jis - labai kuklus žmogus, ne
nori kalbėti apie save. Betgi 
nepapasakosi apie kitus, jei 
nekalbėsi apie save! Kova bu
vo bendra.

— Aš neilgai kovojau, - tęsia 
pasakojimą, — į raudonųjų na
gus patekau su ginklu rankose. 
Tai buvo 1950 m. gegužės 9 d. 
Gudijos teritorijoje, lietuvių 
kaime, vienoje sodyboje pas 
ryšininką turėjome užmegzti 
ryšį su kita partizanų grupe. 
Atrodė žmogus patikimas, iš
bandytas. Atvykome išvargę. 
Pavalgėme. O maistas buvo su
maišytas su migdomaisiais... 
Atsibudome surišti. Tardė 
Gardino Saugume. Jie jau tu
rėjo dešimtmečiais ištobu
lintą tardymų metodiką... Štai!

Upėsnis rodo rankas ir atsi
prašo, kad ne visi, enkavedis
tų nulupinėti nagai iki šiol 
ataugo. O tie, kurie ir ataugo, 
panašūs į stogeliu sudėtus 
žvynus...

— Kankindavo pakabinę, - 
aiškina Vytautas. - Muša per 
juosmenį, pečius, kojų padus. 
Metaliniais strypais, storais 
kabeliais. Po nagais varo ada
tas, paskiau plaktukais juos 
daužo iš viršaus. Degi visas 
kaip ugnyje. Ant rytojaus - 
adatas kiša vėl į tas pačias 
vietas. Paskui nagus lupa. Ir 
taip toliau — bolševikinis ri
tualas...

— Kaip ištvėrei?
— Dievas tarsi antgamtinę 

galią suteikė. Žinojau: aš — 
žmogus. Jie - žvėrys. Aš - tei
sus. Jie - okupantai. Žūsiu, 
bet neišduosiu! Kaip aš Mamai 
į akis žiūrėčiau? Tėvynei - į 
akis?!

Rusiškųjų okupantų teismas 
nuteisė jaunąjį partizaną
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Viešai nekalbėjo, darbais padėjo
A.a. Stasys Dabkus - spaudos bendradarbis bei rėmėjas

Nudžius nukritus ašara, nuvys ant 
kapo gėlės.

Joks skausmas, liūdesys tavęs 
daugiau nelies.

Tik kaip ištikimiausias tavo 
draugas.

Geri darbai į amžinybę palydės. A.K.

Sparčiai retėja gretos tų, kurie 
buvome išblaškyti po pasaulį 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Liūdniausia, kad vienas po kito 
palieka mus tie, kurių visas gy
venimas buvo skirtas Lietuvai 
ir lietuvybės išlaikymui išeivijo
je, kurie nežiūrėjo “ką Lietuva 
man duos, bet ką aš galiu pada
ryti, kad jos vardas neišnyktų iš 
šio pasaulio”. Vienas tokių ir buvo 
Stasys Dabkus, kuris paliko mus 
1995 m. lapkričio 20 d., sulaukęs 
79 metų amžiaus.

Gimė jis 1916 m. liepos 31 d. Už
kalnių km., Namakščių vlsč., Ra
seinių apskr. ir, kaip atkaklus 
žemaitis, mirė jis likęs ištikimas 
Lietuvos valstybei - nepriėmęs 
Kanados pilietybės.

Neminėsiu čia jo išeito mokslo, 
kur ir kaip jis gyveno ir ką veikė 
prieš atvykdamas iš Vokietijos į 
Torontą, kurį pasiekė 1949 m. spa
lio 5 d. Prisiminkime trumpai tik 
jo veiklą Toronte.

Apsigyvenęs čia tuojau įsijungė 
į lietuvišką veiklą, kuri kaip tik 
tuo metu jau buvo gana aktyvi. Įsi
gijęs gerus foto aparatus ir ryški
nimo priemones, pasidarė vienas 
pačių uoliausių visos mūsų lietu
viškos veiklos fotografų. Per metų 
metus visa mūsų lietuviška veikla 
tiek parapijose, tiek bendruome
nėje bei organizacijose su labai 
mažomis išimtimis buvo įamžinta 
jo nuotraukose.

Ypač jis mėgo fotografuoti jauni
mą, todėl tiek šeštadieninėje mo
kykloje, lituanistiniame seminare, 
ateitininkų, skautų, tautinių šokių 
grupėse jis buvo nepakeičiamas. 
Neklausdavo jis kas ir kada už tai 
atsilygins, bet tik paprašytas sku
bėdavo su savo aparatais, o paskui 
per naktis ryškindavo ir darydavo 
nuotraukas, kad laiku galėtų pa
siųsti spaudai ar įteikti norintiems 
ir tik po to žiūrėdavo ar pavyks 
nors už medžiagą atsiimti.

Už visa tai lieka jam nepaprastai 
dėkingi: Maironio šeštadieninė 
mokykla, lituanistinis semina
ras, skautai, ateitininkai, tauti
nių šokių grupės “Atžalynas“ ir 
“Gintaras”, Lietuvių bendruome
nė, Prisikėlimo ir Lietuvos kan
kinių parapijos, šauliai, Kanados 
lietuvių katalikų centras, Kana
dos lietuvių muziejus, jauni ir 
seni artistai, šokėjai ir dainininkai.

A.a. Stasys buvo tylus ir labai 
uolus lietuviškos spaudos mylėto
jas bei rėmėjas. Per eilę metų 
iki pat savo mirties prenumeravo 
visus lietuviškus laikraščius ir 
žurnalus išeinančius Kanadoje ir 
Amerikoje. Turbūt nebuvo knygos, 
išleistos išeivijoje, kurios jis ne
būtų įsigijęs. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, savo lėšomis jis 
pasiuntė Panevėžio II vidurinei 
mokyklai 14 dėžių, Judrėnų devyn-

Upėsnį 25 metams katorgos ir 
5 metams - be teisių. Būrio va
dą Gražuolį ir dar tris, kartu 
suimtus kovos draugus - mir
ties bausme. Juos sušaudė Gar
dine 1951 metais. Kovoje su 
bolševikais žuvo ir visa būrio 
vado Stasio Jovaišos - Gražuo
lio šeima: brolis, sesuo ir mo
tina.

Po okupantų inscenizuoto 
teismo, kalėdamas jau Vil
niaus KGB rūsiuose, laukda
mas etapo į lagerius, Vytau
tas giliai širdyje vylėsi, kad 
išliks ir sugrįš... Dievas padės! 
Jis karštai meldėsi. Padarė įža
dus: jei gyvas liks, pastatys 
tris kryžius. Neliks skolingas 
kovos draugams, nubaustiems 
giminėms ir gimtojo kaimo 
žmonėms. Pažadą ištesėjo su 
kaupu.

Sunaikintoje tėviškėje
Lankome partizano Upėsnio 

Padėkos kryžius. Bėga pilkas 
kelelis miškais ir tarpumiš- 
kiais, kirsdamas laukus ir pie
vas suka pro šilų glėbyje snau
džiančius dzūkų kaimus. Čia 
visur savas žmogus, greitas ir 
linksmas partizanas Upėsnis.

Štai ir jo gimtoji Grybaulia! 
Ilgas, miškuose paskendęs 
Grūdos upės. Mažasis Vytauto 
vaikystės upeliukas nubėgo 
pievomis į žalią šilą. Tais lai
kais Grybaulioje buvo 31 sody
ba. Dabar dar išlikę 20. Kaime 
buvo 9 partizanai. Žuvo 8. Kai
mas turėjo vienintelį stribą — 
Stasį Juknevičių. Jis nuėjo 
tarnauti okupantams iš vargo 
ir žioplumo, - aiškina Vytau
tas. Paskui atveda mus Upės
nis į tuščią lauką ties pamiške.

— Nėra nieko? — klausia ir 
šypsosi. - Dangus yra - gimti

Labdaringos sielos tautietis a.a. 
STASYS DABKUS, miręs Toronte 
1995 m. lapkričio 20 d.

metei mokyklai 5 ir Raseinių mo
kykloms 6 dėžes knygų.

Velionis buvo labai jautrus 
vargstantiems ir alkaniems. Kaip 
tik atsidarė galimybė padėti mū
sų tautiečiams Lietuvoje, jis pa
sidarė nuolatiniu “Nordland Ex
press Co.” klientu. Nebuvo mėne
sio, kad jis nepasiųstų vieno kito 
maisto ar drabužių siuntinio savo 
pažįstamiems ar giminėms į Lietu
vą. Prisikėlimo parapijai pradė
jus maitinti alkanus Vilniuje ir 
Kaune, jis pasidarė nuolatiniu ir 
šio projekto rėmėju. Kai jo gimti
nėje Nemakščiuose pradėjo statyti 
naują šventovę, jis ir ten nusku
bėjo su savo pagalba.

Jis buvo vienas tokių, kurio daug 
prašyti nereikėjo, o pamatęs rei
kalo svarbą visada mielai prisidė
davo. Negyveno jis tik sau, todėl 
per savo buvimą Kanadoje jokių 
turtų nesusikrovė. Lyg ir nujaus
damas savo mirtį ir kad kitiems 
nereikėtų rūpintis, už savo laido
tuves buvo iš anksto užsimokėjęs, 
net ir drabužiai buvo atskirai su
pakuoti ir prie jų prisegta korte
lė su užrašu “Rūbai Anapiliui, am
žinybei“ ir jo parašu.

Labai gaila, kad sušlubavus svei
katai, paskutinius kelis metus pra
leisdavo daugiausia namuose ir to
dėl kažkaip liko pamirštas ir tin
kamai neįvertintas. O vis tiktai 
jo mirtis yra didelis nuostolis vi
sai lietuvių bendruomenei ir vargu 
ar beatsiras kas jį galėtų pakeis
ti. Tikėkime, kad bent po mirties 
už jo gerus darbus ir artimo meilę 
Viešpats jį tinkamai įvertins ir su
teiks jam vietą savo amžinos lai
mės karalystėje.

Vytautas Taseckas

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)

nės - virš galvos! - Kalba jis 
pakiliai, poetiškai. - Čia bu
vo mūsų trobos. Ten, tolėliau, 
kur liepos - dėdžių Kvaracie- 
jų sodybos stovėjo. Į apleis
tus laukus įsibrovė miškas, 
šabakštynai.

Gražus, aukštas, ornamentais 
išpuoštas kryžius, Vytauto pa
statytas, puikuojasi jo gimti
nėje. Tautinė vėliava, dar ne
išblukusi nuo vėjo ir saulės, 
apsivijusi apie jo liemenį. Ato
kiau, pusračiu sostoję ošia 
Vytauto pasodinti šeši ąžuo
lai ir septynios liepos - tiek 
vyrų ir moterų trijų brolių 
Kvaraciejų šeimose žuvo nuo 
raudonojo genocido. Medeliai 
dar jauni. Žiūrėk, ir išdžiūs
ta nuo neįprastai karštų vasa
rų. Vytautas ir vėl juos atso
dina. Palaisto. Užaugs. Kaip 
žmonės, kuriuos likimas myli.

— Pirmąjį kryžių čia buvau 
pastatęs po pirmojo suėmimo 
1945 m. gegužės 17 d. Kai en
kavedistai Marcinkonyse vos 
neužmušė. Kol vargau kalėji
muose, tas kryžius sunyko.

Dabartinį Grybaulios kryžių 
šventino gražiai ir iškilmin
gai. Karštą vasaros dieną su
važiavo, suėjo gausybė žmonių. 
Su eisenomis. Su vėliavomis. 
Gėlėmis. Filmavo. Fotografa
vo. Kalbėjo. Ir dainavo dzūkų 
širdys.

— Vaizdajuotė liko... Vaikų 
vaikams, - džiaugiasi Vytau
tas, - kad mes, tokie vargšai 
būdami, stebuklu laisvę atga- 
vom. Kryžius tai ne tik Blogio 
nugalėjimas. Tai-džiaugsmas!

— Ir atminimas. Jų - šių die
nų nesulaukusių...

— Pagarba. Ir padėka. Am
žina.

(Bus daugiau)



Moterys dabartinėje Lietuvoje
Kitų tautų įtaka Lietuvos moterims, psichologiniai jų bruožai, sunkus dabarties gyvenimo 

krūvis slegia moterų pečius, tačiau daugelis jų pajėgė išauginti tautos didvyrius
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d h n i n.hi n /i įhion
IRENA LUKOŠEVIČIENĖ, 

Torontas

Kalbėti apie moterį Lietuvo
je nėra labai lengva, nes šiuo 
klausimu beveik nėra išsa
mesnių studijų nei statistikų. 
Todėl kalbu remdamasi savo 
patirtimi. Turėjau progos per 
penkerius metus būti Lietuvo
je 10 kartų ir ten pragyvenau 
20 mėnesių (suskaičiavus vi
sas savaites ir padalinus iš 
keturių).

Lietuvos gyvenime daugiau
sia įtakos darė mūsų kaimy
nai vokiečiai, lenkai, rusai. 
Mums visiems turbūt ne naujie
na, kaip apibūdinama vokietė 
moteris (Kinder-Kueche-Kir- 
che) — vaikai-virtuvė-šven- 
tovė. Šios pagrindinės sąvo
kos daugiau ar mažiau išreikš
davo vokietės gyvenimo būdą.

Lenkijos moters stilius yra 
daugiau dvaro ponių ar kuni
gaikštyčių aristokratinio luo
mo paveldas.

Mūsų kraštą 50 metų paver
gusių rusų-slavų požiūris į mo
terį nėra labai pozityvus. Ten 
moteris yra daugiau tarnaitė, 
vyro valios vykdytoja, neturin
ti žodžio ir daug neišmananti 
visuomeniniuose ar kituose 
reikaluose. Reikalui esant, 
priimta moterį “patvarkyti” 
net diržu ar lazda. Savo pro
fesinėje praktikoje daug dir
bau su šeimų nesantaikos pro
blemom. Gyvai prisimenu kai 
kuriuos atvejus, kai slavų kil
mės vyras su ašarom akyse 
skundėsi nesuprantąs, kodėl 
ta jo žmona nelaiminga; jis 
ją apmušęs sakė: “Juk aš jai 
tik gero norėjau” ...

Profesinėje literatūroje 
skaitome, kad moteris yra kon
kreti; pirmenybę teikia dau
giau smulkmenoms, gyvena 
dabartimi; vyrauja konkre
tūs išgyvenimai. Ji mėgina gy
venime ieškoti gilesnės pras
mės tiek savo kasdienybėje, 
tiek specifinėse situacijose. 
Remdamasi savo konkrečiais 
išgyvenimais, daro sprendi
mus, kuria ateities planus.

Moters moteriškumas dau
giausia pasireiškia rūpini
musi kitais. Per tuos patarna
vimus ji išreiškia savo jaus
mus, meilę, dėmesį.

Kita būdinga savybė — pa
stabumas ir stebėjimas. Tai 
padeda jai lengviau surasti 
kelią į žmogų ir subtiliau su
prasti savo artimo išgyveni
mus, būti naudinga dalininke 
ir pagalbininke. Dėl to ji turi 
mažiau polinkio dideliems už

Eglė-Žalčių karalienė buvusiame Tiškevičiaus parke Palangoje
Nuotr. G. Kurpio

SOFIJA. ŠVIES AITE

Amžinoji žvakė
Amžinoji Žvake, erškėčių vainike, 
saulės šviesulys negęstantysis čia. 
Visos džiaugsmo dienos toli pasilikę 
Į juodžiausią kelią žvelgia paslapčia...
Sopulio karūną piktos rankos dėjo, 
Už trisdešimt grašių Tau ji nupirkta...
Rubinais šiltaisiais galva sužydėjo, 
Ašara lyg perlas ritosi šventa...
Aštrios akmens briaunos Tavo kojas žeidžia, 
sunkų medžio kryžių vienas vos tempi...
Motina Švenčiausia tik supranta kančią, — 
Žmogaus ATPIRKĖJUI, VIEŠPATIE, tampi!..
Budeliai beširdžiai aštriom vinim skrodžia 
Ištiestas ant kryžiaus kojas ir rankas.
Erškėčių vainiką dar stipriau tau spaudžia, 
Tuoj pervers ir širdį, — kas išgelbės, kas?..
Šiurpūs vėjai daužosi languos, kur belikę, 
Židinio ugnelė blėsta - tuoj užges.
Amžinoji ŽVAKE, erškėčių vainike, 
Te Tava Liepsnelė mūsų dienas ves!

simojimams, projektams. Iš 
kitos pusės, moters sprendi
mai įvairių užmojų atveju bū
na gana realūs, nes jie remia
si patirtimi ir realiais porei
kiais.

Kai tik atsirandu Lietuvoje 
į akis krenta du tipai moterų: 
jaunos, elegantiškos, savo iš
ore beveik nesiskiriančios 
nuo Vakarų pasaulio; kitos, 
vyresnio ar vidutinio amžiaus, 
sulinkusios, išvagotu, raukš
lėtu veidu, skarele apsigau
busios, nunešiotais senais ba
tais, didelius krepšius velkan
čios.

Linksmai nuteikia mokykli
nio amžiaus mergaitės — gra
žiai sušukuotais plaukais, su 
įrištais puošniais kaspinais 
ar sagėmis; vakarietiškais 
“Walt Disney” stiliaus švar
keliais ar palaidinukėm.

Tais laikais, kai dar būda
vo eilės, jas sudarydavo dau
giausia moterys — pavargu
sios, išsisėmusios, nekant
rios.

Šventovėse sekmadieniais 
sutinki vėl tas anksčiau minė
to tipo moteris. Dauguma jų 
apsirengusios rankų darbo 
įvairaus stiliaus išradingais 
megztiniais, rankom siuvinė
tom bliuzelėm, labai kukliais 
apsiaustais ir 1.1.

Matant tas suvargusias ir 
išorėje atrodančias prislėg
tas moteris, išryškėja ant mo
ters pečių krentantis didelis 
krūvis. Savo pagrindiniuose 
vaidmenyse, kaip žmona, mo
tina, Lietuvoje moteris daž
niausiai yra viena, be dides
nės pagalbos nei iš vyro, nei 
iš vaikų pusės. Susidaro įspū
dis, kad Lietuvoje moteris tar
nauja ir vyrui, ir vaikams, o 
dirbančios — savo viršinin
kams, be didelio įvertinimo, 
patiriančios daugiau reika
lavimų ir kritikos.

Be to, daug šeimų gyvena 
pas tėvus ar uošvius, nes jau
nos šeimos ne visada pajėgia 
įsigyti savo butus. Čia ir vėl 
dar ryškiau iškyla konfliktai 
ir moters nuvertinimo sąlygos, 
nes jaunai žmonai ar motinai 
tenka taikytis prie anytos rei
kalavimų, kurie dažnai yra be- 
kompromisiniai. Tokiose ap
linkybėse svajoti apie šeimos 
židinio dvasios puoselėjimą 
ar jaunai porai kurti savitą 
ryšį yra sunkiai įgyvendina
mi dalykai. Tokiose aplinky
bėse jauna žmona ar motina 
beveik niekad nėra savo na
mų šeimininkė ar šeimos ži-
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dinio širdis, savo vaikams au
toritetas. Todėl nenuostabu, 
kad skyrybos yra labai dažnas 
jaunų šeimų gyvenimo reiški
nys.

Dirbančios moterys dar ne
turi lygių teisių su vyrais. Net 
profesionalės ir išsilavinusios 
moterys gauna pusantro karto 
mažesnį atlyginimą. Šiuo me
tu, kai bendra situacija ir eko
nominė padėtis yra labai sun
ki, moterys sudaro pačią skur
džiausią dalį. Čia randame 
našles, pensininkes, išsisky
rusias ar vienišas motinas, 
auginančias vaikus, kur vyrai 
lengvai išsisuka iš savo atsa
komybių, o įstatymai nėra pa
kankamai tobuli, kad apsaugo
tų moterį.

Labai rimta šeimos planavi
mo problema. Abortai yra vie
na pagrindinių priemonių. Su
prantama, kad nuo to daugiau
sia kenčia moters ir fizinė ir 
jausminė sveikata.

Lietuvoje viena didžiausių 
problemų yra alkoholizmas, 
palietęs daugiausia vyrus. Bet 
alkoholizmo pasekmės krenta 
ant moterų ir visos šeimos. 
Alkoholizmas paliečia ypač 
skaudžiai kaimo moteris, ku
rios neša didelį darbo krūvį, 
o jų gyvenime prošvaisčių la
bai nedaug. Sunkus darbas ir 
sunkios gyvenimo sąlygos, be
saikiai reikalavimai, moterų 
ir vaikų skriaudimas priver
čia ir moteris Lietuvoje ieš
koti išeities alkoholyje, skan
dinti jame savo skausmą, nu
sivylimą.

Savo akademinėje patirtyje 
daugiausia dirbau su jaunom 
studentėm ar kolegėm profe
sorėm moterim sveikatos, so
cialinio darbo, pedagogikos 
srityje. Čia su dideliu džiaugs
mu turiu pasakyti, kad susi
dūriau su imliom ir atvirom 
naujai mąstysenai ir pažan
giem pokyčiam moterimis. 
Kaip pavyzdį noriu paminėti, 
mano manymu, didelį laimėji
mą — jau antri metai Kaune 
mano kursus dėsto buvusi ma
no studentė, dabar jau mano 
profesijos magistrė.

Panašių pavyzdžių turiu ir 
kitose srityse, kur moterys, 
gavusios profesinį laipsnį, 
įveda ir pritaiko naujas pro
gramas mokyklose, kad padė
tų vaikams įsisąmoninti idea
listines vertybes pagal iš mū
sų mokyklų nuvežtas progra
mas. Visa tai atliekama labai 
sąmoningai ir pritaikant da
barties poreikiams ir žmonių 
siekiams. Būkime atsargūs su 
kraštutinėm nihilistinėm kri
tikom, kad ten žmonės nėra at
viri mūsų pagalbai.

Nors čia iškėliau dabarti
nius Lietuvos moterų sunku
mus, mes niekad negalime už
miršti tų idealisčių moterų, 
kurios nepalūžo po okupacijos 
ir dvasinės priespaudos naš
ta ir pajėgė išlaikyti morali
nes vertybes, išauginti dva
sios galiūnus, kurie kovojo 
miškuose ir atnešė Lietuvai 
nepriklausomybę.

Šiuo metu, nepaisant sun
kių sąlygų, vis daugiau ir dau
giau atsiranda moterų organi
zacijų religinėse bendruome
nėse, labdaros veikloje, pro
fesinėse srityse. Politinės mo
terų grupės išdygsta daugiau 
valdančios partijos paskatin
tos, jų užnugaryje dažnai yra 
vyrai. Net į tarptautinę mote
rų konferenciją Kinijoj va
žiuojančiai Lietuvos delegaci
jai turėjo vadovauti vyras. Tik 
paskutiniu momentu kažkas 
įvyko, ir važiavo šešios mote
rys — daugiausia valdžios pa
tikėtinės.

Mes, gyvenančios išeivijoje, 
vertėtume labai rimtai susirū
pinti moterimis Baltijos kraš
tuose, telkti joms visokeriopą 
pagalbą, kad jos ten nesuklup
tų po sunkiu dabarties krūviu.

Per penkerius nepriklauso
mybės metus vos pora moterų 
įstengė patekti į Baltijos 
valstybių vyriausybes. Dabar
tinėje Lietuvos vyriausybėje 
yra atstovė moterų reikalams, 
bet ji neturi ministerės sta
tuso. Seime yra vos kelios mo
terys, kurios neturi lemiamo 
balso. Visose komisijose ir at- 
sakingesnėse pareigose reiš
kiasi vyrai.

Meno ir kultūros srityse yra 
iškilių ir kūrybingų moterų, 
bet ir ten jos retai kada turi 
vadovaujamą vaidmenį. Dauge
liu atvejų jos nė nejaučia, kad 
tai joms priklauso.

Rašytoja ALĖ RŪTA skaito savo kūrybą 1995.XII.3 literatūros popietėje 
Los Angeles mieste

Alė Rūta atsivėrė gimtajai žemei
IGNAS MEDŽIUKAS, 

Los Angeles

1995 m. gruodžio 3 d. Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyko 29-ji literatūros 
popietė, šį kartą su rašytoja 
Ale Rūta, ryšium su jos gimta
dieniu, surengta Lietuvių fron
to bičiulių. Autorė šią progra
mą skyrė sūnui prof. Arimantui 
Arbui, tragiškai žuvusiam pra
ėjusią vasarą.

Programą pradėjo pirm. Vy
tautas Vidugiris, priminda
mas, kiek daug per tą laiką poe
tų ir prozininkų, vietinių ir iš 
toliau, yra dalyvavę čia rengia
mų literatūros vakarų progra
mose.

Ilgesniu žodžiu Alės Rūtos 
kūrybą aptarė Juozas Koje
lis, gvildendamas temą “Idė
jos rašytojos Alės Rūtos pro
zoje”. Rašytoja pagarsėjo 1954 
m. romanu “Trumpa diena”, 
laimėjusius “Draugo” litera
tūros premiją. J. Kojelis sa
kė, kad rašytojos slapyvardis 
Alė Rūta, nustelbęs jos tikrą
ją pavardę, nes Elena Nakai- 
tė-Arbienė rašo ne tik kny
gas, bet ir skaito paskaitas, 
skelbia spaudoje straipsnius, 
mokytojauja. Paskaitininko žo
džiais, Alė Rūta artimiausia 
Marijai Pečkauskaitei—Šatri
jos Raganai, tik kitame isto
rijos kontekste ir kitoje kūry
bos apimtyje.

Kūryboje, siekdama gyveni
me gėrio, Alė Rūta savo meilę 
rodo teigiamiems charakte
riams. Tačiau ir neigiamiems 
charakteriams ji palieka kelią 
grįžti atgal. Ir matome, kad 
kai kurie jų grįžta, kiti gauna 
atpildą, nes juos nubaudžia li
kimas - jie miršta natūralia 
mirtimi ar žūsta.

Alės Rūtos istoriniai roma
nai “Žvaigždė viršum girios” 
ir “Priesaika” pavaizduoja 
taikius gyventojus su jų bui
tinėmis ir socialinėmis pro
blemomis. Autorė čia mini 
senovės lietuvių pagonišką 
religiją, bet niekur nema
tyti, kad jai Dievo Motina bū
tų “Motinos žemės” ar Žemy
nos pakaitalas.

Paskutiniame “Didžiosios mei
lės” serijos romane “Broliai” 
rašytoja vaizduoja partizani
nių kovų temą. Čia rezisten
tai kovoja dėl Lietuvos lais
vės, o kolaborantai talkina 
Maskvai. Dėl to rašytoja ne
patiko Lietuvos okupantams. 
Čia lankydamiesi okupanto pa
siuntiniai piršdavo “kultūri

nį bendradarbiavimą”. 1987 m. 
Vilniuje išleistame Lietuvos 
rašytojų sąvade jos kūrybą 
stengtasi sumenkinti. Ten ji

PAULIUS BEKERIS
1995 m. rudenį Toronto universi
tete gavo magistro laipsnį chemi- 
nės-branduolinės inžinerijos sri
tyje. Įsidarbino “Atomic Energy 
of Canada” įstaigoje Mississaugoje 

pristatoma kaip “antitarybi
nės emigrantų veiklos” ak
tyvistė.

Tik žlugus sovietinei siste
mai, Alė Rūta su savo kūryba 
staiga atsivėrė gimtajai že
mei. Kaune, Vilniuje, Rokišky
je ir kitur buvo surengti rašy
tojos kūrybos vakarai, minėji
mai. Gausūs sveikinimai plau
kė gimtadienio proga iš Tėvy
nės ir išeivijos. Valstybinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
Vilniuje, Maironio muziejuje 
Kaune ir kitur buvo surengtos 
Alės Rūtos knygų parodos.

“Mes, Kalifornijos lietu
viai, kartu su rašytoja Ale Rū
ta, galime džiaugtis, kad be 
okupanto malonės ji su savo 
kūryba gali grįžti išsilaisvi- 
nusion Tėvynėn” - baigė savo 
kalbą J. Kojelis.

Rašytoja skaitė savo kūrybą, 
prozą ir poeziją. Dalyviai ją 
pagerbė atsistojimu ir ploji
mais. Jos kūrybos ištrauką 
“Vargingos tėvynės vaikai” 
perdavė aktorius Vincas Dovy
daitis, o ištrauką iš romano 
“Žvaigždė viršum girios” - ak
torė Sigutė Mikutaitytė.

Autorės parašyta daina 
“Šauksmas”, kuriai muziką su
kūrė kompozitorius Bronius 
Budriūnas, Arimanto krikšto 
tėvas, atliko solistas Anta
nas Polikaitis, akompanuoja
mas kompozitorės pianistės 
Raimondos Apeikytės. Ji taip 
pat atliko pianinu vieno žy
miųjų Vokietijos kompozito
rių ir dirigentų Felix Men
delssohn kūrinį “Funeral 
March”.

Rašytoja gavo daugybę svei
kinimų, kuriuos perskaitė, o 
kitus tik paminėjo Juozas Pu- 
pius. Ją sveikino: Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirm. Valenti
nas Sventickas, Lietuvių rašy
tojų draugijos pirm. Paulius 
Jurkus, Lietuvos ambasado
rius Venecueloje dr. Vytau
tas Dambrava, “Dienovidžio” 
redaktorė Aldona Žemaitytė, 
Damušių vardu Jadvyga Damu- 
šienė, rašytojas Sirijos Gira, 
prof. Justinas Pikūnas, Mai
ronio muziejaus direkt. A. Ru- 
seckaitė, Marytė ir dr. Kazys 
Ambrozaičiai, Los Angeles 
dramos sambūris, V. Dovydai
tis, ir daugelis kitų.

Užbaigos žodį tarė Algis 
Raulinaitis. Jis pirmiausiai 
atkreipė visų dėmesį, kad ra
šytoja Alė Rūta ir Juozas Ko
jelis yra sulaukę brandaus 
amžiaus. Jiems sugiedota “Il
giausių metų!”. A. Raulinai
tis pakvietė dalyvius atsisto
jimu pagerbti prof. dr. Ariman
tą Arbą, prieš keletą mėnesių 
nelaimingai žuvusį. Toliau jis 
citavo Kazio Bradūno eilėraštį 
“Vieninteliai namai”, kuris, jo 
nuomone, tinkąs šios popietės 
nuotaikai: “O pasiliko tiktai 
Žodis, sparnuotas, lakus, pa
siekęs mūsų širdies gelmes...”. 
Jis padėkojo visiems progra
mos dalyviams ir kvietė po pie
tų neskubėti: dar turime laiko, 
kol “žvaigždė virš galvos pa
tekės”.

Po trumpos pertraukos kun. 
Aloyzui Volskiui sukalbėjus 
maldą, buvo vaišės-pietūs, 
paruošti A. Uldukienės, su 
vynu ir kava. Salės sienose 
buvo iškabinti buvusių lite
ratūros vakarų programos, pa
ruoštos architekto E. Arbo. 
Prie knygų stalo V. Varnas par
davinėjo Alės Rūtos parašytas 
knygas, kurias pasirašinėjo 
jų autorė.

Jaunasis pianistas Rokas Zu
bovas, M. K. Čiurlionio vaikai
tis, šiuo metu gyvena Čikagoje 
ir dirba dėstytoju Šv. Ksavero 
universitete. M. K. Čiurlionio 
šimtas dvidešimtųjų gimimo me
tinių proga jis surengė jo kūri
nių rečitalį 1995 m. spalio 15 d. 
universiteto McGuire salėje. R. 
Zubovas rečitalį papildė intarpi- 
niais pranešimais apie M. K. Čiur
lionį ir jo muzikinę kūrybą 1898- 
1909 m.

Ohio lietuvių gydytojų drau
gijos (OLGD) metinis susirin
kimas 1995 m. spalio 29, sekma
dienį, buvo pradėtas klebono kun. 
Gedimino Vasiliausko, SJ, atna
šautomis Mišiomis ir pasakytu 
pamokslu Dievo Motinos švento
vėje. Ir pamaldose, ir posėdžių 
salėje buvo prisiminti keturi 1995 
m. mirusieji OLGD nariai — dr. 
Adolfas Baltrukėnas, dr. Vladas 
Bložė, dr. Marija Petkevičiūtė- 
Garlo ir draugijos pagalbinio mo
terų vieneto narė Birutė Skrins- 
kienė. Metinį OLGD veiklos pra
nešimą padarė pirm. dr. Dainius 
Degėsys, finansinį — ižd. dr. V. 
Maurutis. Vaišių metu sekr. dr. 
V. Gruzdys pranešė OLGD meti
nės kultūrinės premijos pasky
rimą žurnalistei, poetei ir rašy
tojai Aurelijai Žižniauskaitei- 
Balašaitienei. Tūkstančio dole
rių premiją jai įteikė OLGD ižd. 
dr. V. Maurutis. Ją OLGD kas
met paskiria lietuviška veikla 
šioje JAV valstijoje pasižymėju
siems lietuviams.

Los Angeles lietuvių fronto 
bičiuliai savo tradicinę metinę 
jau dvidešimt devintąją literatū
ros popietę Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje surengė 1995 
m. gruodžio 3 d. Ji buvo skir
ta amžiaus aštuoniasdešimtmečio 
sulaukusios rašytojos Alės Rū
tos (Elenos Nakaitės-Arbienės) 
sukakčiai. Alė Rūta sukakties 
programą dedikavo neseniai tra
giškai žuvusiam savo sūnui Ari
mantui Arbui. Apie jos kūrybą 
kalbėjo Juozas Kojelis, Algis 
Raulinaitis ir Vytautas Vidugi
ris. Sukaktuvininkės Alės Rūtos 
kūrinių ištraukas skaitė aktoriai 
Vincas Dovydaitis, Sigutė Miku
taitytė, Juozas Pupius. Skambėjo 
Broniaus Budriūno sukurta dai
na, kuriai jis buvo pasirinkęs 
Alės Rūtos eilėraštį “Šauksmas”. 
Lietuvių fronto bičiulių suorga
nizuotų literatūrinių popiečių 
programų parodą paruošė archi
tektas Edmundas Arbas.

M. K. Čiurlionio šimtas dvi
dešimtųjų gimimo metinių mi
nėjimo Vašingtono bei apylinkių 
lietuviams vakarą 1995 m. lapkri
čio 28 d. savo patalpose surengė 
Lietuvos ambasada ir jai talkinu
si JAV LB apylinkė. Pirmąją mi
nėjimo dalį M. K. Čiurlionio kū
rinių ištraukomis pradėjo pianis
tas Rokas Zubovas, iš Čikagos at
vykęs jo vaikaitis, dirbantis dės
tytoju Šv. Ksavero universitete. 
Antrojoj daly buvo susipažinta 
su nauja knyga “Čiurlionis: tapy
tojas ir kompozitorius, trumpų 
apybraižų ir užrašų rinkinys, 
1906-1989”, sudaryta prof. dr. 
Stasio Goštauto, dėsčiusio lite
ratūrą ir meną Bostono universi
tete. Su šiuo leidiniu minėjimo 
dalyvius supažindino pats jo su
darytojas, trumpą įvadą padarius 
istorikui dr. Ramūnui Kondra- 
tui, dirbančiam Vašingtono 
Smithsonian instituto muziejuje.

Klivlandietis pianistas Anta
nas Smetona 1995 m. vasarą jau 
šeštą kartą viešėjo Lietuvoje. Sve
čias iš JAV, ten tragiškai mirusio 
Lietuvos prez. A. Smetonos vai
kaitis, šį sykį atvyko pakviestas 
įsijungti M. K. Čiurlionio tarp
tautinio pianistų konkurso vertin
tojų komisijon. Pirmą kartą Lie
tuvon atvykęs jau 1990 m., pianis
tas A. Smetona dabar su koncer
tais yra aplankęs beveik visus di
džiuosius Lietuvos miestus ir ra
jonus. Tad šįsyk jis tik vienu kon
certu Vilniuje, Menininkų rūmuo
se, sutiko įsijungti Muzikų rėmi
mo fondo jam skirtan “Sugrįži
mų” koncertan. 1995 m. spalio 
20 d. vakarą ten skambėjo pia
nisto Antano Smetonos tvirtais 
pirštais atliekami J. S. Bacho, 
L. Beethoveno, M. K. Čiurlio
nio, F. Šopeno, R. Schumanno 
kūriniai. Pasikalbėjime su “Lie
tuvos aido” atstove Niką Aukš- 
taityte, paklaustas ar nenorėtų, 
kad būtų atstatyta jo senelio tė
viškė, pianistas A. Smetona ta
rė: “Šiuo metu reiktų atstatinėti 
ne jo gimtinę, o bandyti suvokti 
ir taikyti kiekvienam sau asme
niškai A. Smetonos žodžius apie 
tai, kad Lietuva yra ne bejėgė, 
o mes —■ ne vargšai. Jei kiekvie
nas padarys viską, ką gali, tai ir 
Lietuva daug ką pasieks”.

Alytietis Juozas Vaina savo 
lėšomis išleido mįslių knygą “Me
nu menu mįslę”. Jon įjungtos 324 
mįslės, pagal temas suskirstytos 
į dvylika skyrių.

Tautodailininkės Cezarijos Jo
nikienės, buvusios Sibiro trem
tinės, sukurtų paveikslų trečiąją 
parodą klaipėdiečiams surengė 
Lietuvos tautodailės sąjungos 
Žemaitijos skyriaus salonas 
“Marginiai”. Parodoje vyravo 
C. Jonikienės žiaurios nuotaikos 
sibirinės tremties vaizdai.

Tautos patriarcho dr. Jono Ba
sanavičiaus (1851-1927) šimtas 
keturiasdešimt ketvirtosios gimi
mo metinės 1995 m. lapkričio 23 
d. buvo paminėtos Vilniaus rotu
šėje. Specialų joms skirtą vaka
rą ten surengė Etninės veiklos 
centras ir Tautos namų taryba, 
įdomų pranešimą “J. Basanavi
čius — mitologas” skaitė tauto
sakos ir mitologijos tyrinėtojas 
Norbertas Vėlius. Vakaro progra- 
mon įsijungė folkloro ansamblis 
“Ratilio”, vadovaujamas etno- 
muzikologės Zitos Keleraitės, 
laimėjusios valstybinę 1995 m. 
dr. J. Basanavičiaus premiją. Ją 
1992 m. įsteigė Tautos namų ta
ryba, o paskiria Lietuvos vyriau
sybė už nuopelnus etninės kultū
ros puoselėjime. Tarp vakaro pro
gramos dalyvių buvo ir anksčiau 
šią premiją laimėjusi talentingo
ji liaudies dainų atlikėja Vero
nika Povilionienė, ansamblis 
“Blezdingėlė”, saksofonistas Pet
ras Vyšniauskas, dr. J. Basana
vičiaus pasakų sekėjai Ona Ho- 
rodničiūtė ir Jonas Šrėbalius. Tą 
pačią dieną dr. J. Basanavičiaus 
gimtadienis buvo paminėtas ir jo 
tėviškės muziejuje Ožkabaliuo
se, dalyvaujant Vilkaviškio ra
jono savivaldybės atstovams, vi
suomenei, mokyklų mokytojams 
ir moksleiviams. Ožkabaliuose 
augančiame Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyne lapkričio 25 d. 
buvo atidengta Daumanto Kučo 
skulptūra “Ąžuolynas”.

Senųjų graikų dainavimo ir 
tragedijos mūzos Melpomenės 
šventė Jurbarke buvo pradėta 
1995 m. lapkričio 18 d. žymaus 
aktoriaus Konstantino Glinskio 
(1886-1938), Lietuvos profesinio 
dramos teatro pradininko, muzie
jaus lankymu. Mat jis yra gimęs 
Jurbarke. Muziejus jo atminimui 
įamžinti ten buvo įsteigtas užper
nai, minint Jurbarko įkūrimo sep
tyni šimtai trisdešimt penktąsias 
metines. Melpomenės šventė bu
vo skirta pirmojo spektaklio Jur
barke devyniasdešimtmečiui. Jam 
tada, kaip ir Palangoje 1899 m. 
rugpjūčio 20 d., buvo pasirinkta 
Keturakio komedija “Amerika 
pirtyje”. Vietinis mėgėjiškas K. 
Glinskio teatras šventę pradėjo 
V. Vicherto pjese “Šaktarpis” 
(rež. Danutė Samienė), o užbaigė 
Keturakio komedija “Amerika 
pirtyje”, režisuota Danutės Sa- 
mienės ir Antano Švedo. Spek
taklius Žemaitės “Stebuklingu 
daktaru” (rež. L. Pacevičienė) 
papildė Telšių Žemaitės teatras, 
A. Griciaus pjese “Ponaitis” (rež. 
T. Garansevičienė) — Punsko 
klojimo teatras.

Senjorų teatrų Vilniuje, pri
klausantį profsąjungų kultūros rū
mams, įsteigė aktorius ir rež. Pet
ras Likša. Šis teatras aktyviai reiš
kėsi visą Lietuvą apėmusioj mėgė
jiškų teatrų šventėj “Atspindžiai- 
95”. Premjerai buvo pasirinkta 
Petro Vaičiūno keturių paveiks
lų komedija “Patriotai”, atspin
dinti nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbusios Lie
tuvos pirmojo penkmečio politi
nio gyvenimo nuobiras. Teatrolo- 
gas ir rež. Petras Bielskis, su
pažindindamas su naujuoju “Sen
jorų teatru”, informaciniame “At- 
spindžių-95” leidinyje rašo: 
“Keista, bet P. Vaičiūno ‘Patrio
tai’ beveik nebuvo statomi nei 
tarpukario Lietuvoje, nei bolše- 
vikmetyje, ir tuo labiau dabar. 
Ši aplinkybė įpareigoja Vilniaus 
Senjorų teatrą bei jo pasirinki
mą statyti ‘Patriotus’ vertinti itin 
rimtai. Tai stiprus ir geras teat
ras, kuriame vaidina labai išsila
vinę žmonės — mokslininkai, žur
nalistai, medikai, mokytojai. Jie 
visada turėjo aiškią pilietinę po
ziciją, o ‘Patriotai’ dėl savo te
matikos ir idėjinio kryptingumo 
ir anais laikais susilaukdavo daug 
priešų. Pasirodo, kad visuomenės 
ydos yra patvarios, nieko naujo 
po saule. Tai, kas draskė Lietu
vą pirmaisiais nepriklausomybės 
dešimtmečiais, su dar didesniu 
atkaklumu drasko antrą kartą at
gavus nepriklausomybę. Teatras 
ir jo rež. P. Likša daro tai, ką kiek
vienas padorus teatras ir priva
lėtų dirbti — ritina akmenį į kal
ną .. .” V. Kst.
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'arapuos kredito koopera......
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

©kSPOKIAS
Dalyvausime Bostone, o gal ir Atlantoje

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8.50% ,r

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.00%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 7.75%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas |

BVL ELECTRICAL Licence

ENGINEERING E2392
Taisau senas ir įvedu naujas:

. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių

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

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas• skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 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 1NSURANCE BROKERS LIMITED 
i—  3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

Taip sako Rimas Gedeika iš Fila
delfijos. Jam tuoj pritaria Petras 
Vainius ir Remigijus Sužiedėlis. 
Tai trys maratono entuziastai, 
dalyvavę daugelyje maratonų; o 
Vainius neperseniausiai grįžo 
iš Lietuvos, kur Vilniaus mara
tone savo amžiaus grupėje laimėjo 
pirmų vietą.

O kas gi tas maratonas? Tai ilgo 
nuotolio, 42 km 195 m bėgimo lenk
tynės; ypatingai sunki ir vargi
nanti rungtis, populiari visame 
pasaulyje, o Niujorke ir Bostone 
sutraukianti net po 25 000 dalyvių. 
Kadangi Bostono maratonas atei
nantį pavasarį yra ypatingas - 
jis švęs savo 100 metų sukaktį ir 
kaip tik olimpiniais metais, tai 
R. Gedeika ir jo draugai padarė 
keletą nutarimų. Bostone reikia 
padaryti reklamą Lietuvos olim
piniams sportininkams, sukvie- 
čiant kuo daugiau dalyvių iš čia, 
pakviečiant ir apmokant kelionės 
išlaidas keliems Lietuvos bėgi
kams, visus aprengiant specia
liai tam pagamintais marškinė
liais. O pats didžiausias tikslas 
būtų, kad Lietuvos bėgikai galėtų 
dalyvauti Atlantos olimpiadoje.

Nutarta ir jau daug padaryta. 
Bostono maratonui jau užregist
ruoti 5 bėgikai iš Lietuvos ir 9 iš 
Amerikos. Dar keletas žada daly
vauti nepilnai distancijai, dau
giau simboliškai. Iš Lietuvos daly
vaus: Rimantas Jakelaitis, nese
nai laimėjęs Vilniaus maratoną 
per 2:41,25 vai.; Dainius Kepe
nis, taip pat bėgęs Vilniaus ma
ratoną; Romas Sausaitis, neseniai 
atbėgęs Shell Hanse maratoną 
puikiu laiku per 2:14,30 vai; Emi
lis Augustinas, nešęs V PLS žai
dynių ugnį su kitais bėgikais per 
visą Lietuvą; Sefanija Statkuvie
nė, neperseniausiai bėgusi mara
tonus Prancūzijoje ir Vokietijo
je; jos laikas 2:28,01 vai. yra 
tarptautinės klasės.

Bostono organizatoriai įrašė

Sausaitį ir Statkuvienę į pačių 
geriausių grupę ir galbūt jiems 
bus apmokėtos kelionės ir kitos 
išlaidos. 1995 m. gruodžio 20 d. 
Gedeika, Vainius ir Sužiedėlis 
buvo priimti Bostono organizaci
nio komiteto, kaip nemaža ir ge
rai organizuota tautinė grupė.

Jau pagaminti marškinėliai, ku
riais pasipuošę bėgs lietuviai 
Bostone. Jie tikrai gražūs su įra
šu “Lietuva” ir olimpiniais papuo
šimais trispalvės spalvomis, su
kurtais Wendy Troncone, ilgų dis
tancijų bėgikės ir lietuvių drau
gės. Jų jau pardųęta daugiau kaip 
300 ir dar užsakyta 500. Taip pat 
pagaminti ir gražūs lipinukai au
tomobiliams. Visos pajamos iš čia 
ir iš aukotojų ar rėmėjų bus ski
riamos Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui, kad bent du lietu
viai galėtų dalyvauti Atlantos 
olimpiadoje.

Tad per Bostono maratoną, kur 
Gedeikos ir jo draugų tikslas yra 
parodyti pasauliui, kad Lietuva 
turi gerų olimpinių sportininkų - 
į Atlantos olimpiadą.

♦ ♦ ♦

Kas naujo Europoje?
A. Sabonis ir Š. Marčiulionis 

labai dažnai minimi Frankfurte 
leidžiamame angliškame dienraš
tyje “International Herald Tri
bune”. Gruodžio 12 d. laikraštis 
rašė, kad Arvydas paskutinę se
kundę pelnė krepšį (“made a short 
hook shot”), atnešdamas Portlan- 
dui laimėjimą prieš Houstoną. K.B.

Sporto veikla
Vidmantas Urbonas Meksikoje 

dalyvavo supertriatlono varžy
bose ir laimėjo antrą vietą. Var
žybų metu reikėjo plaukti 57 km, 
dviračiu pravažiuoti 2700 km ir 
bėgti 633 km. Visą tai atliko per 
319 vai. Už nuopelnus Lietuvos 
sportui ir už parodytą valią ir 
ryžtą Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas panevėžietį V. Urbo-

Maratono entuziastai - 
PETRAS VAINIUS ir RIMAS GEDEIKA

Toks užrašas ant marškinėlių, 
tik trispalvės spalvomis

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

riui A. Rockui, bet nesulau
kęs padarytos klaidos atitai
symo.

Sprendimą šiais metais tu
rės padaryti aukščiausiasis 
Kvebeko teismas. Advokatas B. 
Mulronis dabar yra finansinių 
reikalų specialistas tarptau
tinėse bylose. Geriausi Kana
dos advokatai jau pradėjo jo 
bylą prieš Kanados RCMP poli
ciją ir teisingumo ministerį
A. Ročką. Už garbės pažeidi
mą B. Mulronis reikalauja vie
šo atsiprašymo ir klaidos iš
taisymo pusšimtyje didžiausių 
pasaulio dienraščių. Jis taip
gi nori ir 50 milijonų dolerių 
kompensacijos, kurios pusę 
atiduotų labdarai. Tiek dole
rių teisėjai jam nepaskirs, bet 
jie turės išaiškinti, kas iš tik
rųjų yra kaltas - kyšius ėmęs 
buvęs Kanados ministeris 
pirm. B. Mulronis ar jam ker
šyti bandę politiniai priešai.

Atrodo, kanadiečių vėl lau
kia įdomi, bet politiniam Ka
nados gyvenimui apgailėtina 
byla. Joje nemažai vietos tu
rėtų tekti ne tik politikams, bet

ršdLbi

COLDLUGU. 
OANKCRL]

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

ir neapykantos saiką praradu-
siems žiniasklaidos atstovams. 
Kyšių kaltinimus B. Mulroniui 
atmeta ir kai kurie žinomi po
litikai, nevengdami viešų pa
reiškimų. Tarp jų yra ir didy
sis Kvebeko separatistas bei 
politinis priešas L. Bouchar- 
das, B. Mulronį laikantis są
žiningu žmogumi.

Bylą Albertos teisme prade
da ir tarpininku buvęs “Air
bus” gamyklos lėktuvų įsigiji
me vokiečių kilmės kanadietis 
K. Schreiberis, per savo firmą 
tvarkęs finansinį atsiskaitymą. 
Jis atmeta dvi Kanados valsty
binės CBC televizijos laidas 
“The fifth estate”, transliuo
tas 1995 m. kovo 28 d. ir lap
kričio 28 d.d. Jose taipgi buvo 
diskutuojami dar neįrodyti ky
šiai už “Air Canada” bendro
vės nupirktus “Airbus” gamyk
los keleivinius lėktuvus.

Pasak K. Schreiberio, ten jis 
ir buvęs Niufaundlandijos 
premjeras F. Moores buvo ne
teisėtai apšmeižti kyšių su
organizavimu. Jis sakosi to
kio nusikaltimo nepadaręs ir 
iš Kanados valstybinės televi
zijos CBC bendrovės reikalau
ja 35 milijonų dolerių kompen
sacijos. V.Kst.

ną pagerbė DLK Gedimino 4-tojo 
laipsnio ordinu.

Europos krepšinio taurių 
varžybose Kauno “Žalgiris” įvei
kė “Limožo CSP” 76-74 ir su 4 lai
mėjimais tvirtai laikosi pirmoje 
vietoje.

Golbolas populiarus silpnare
gių žaidimas. Žaidžiama su ka
muoliu, kuris turi skylutes ir barš
kaliukus. Salėje privalo būti tyla, 
nes kamuolį galima sekti tik pagal 
garsą. Lietuvos pirmenybėse daly
vavo 5 komandos ir laimėtoju ta
po Vilniaus “Šaltinis H”.

Neolimpinių sporto šakų žaidy
nes numatoma surengti 1996 metų 
vasarą. Taip pat numatoma rengti 
ir sporto veteranų žaidynes.

Plaukikė Dita Želvienė sėkmin
gai gerina Lietuvos plaukimo re
kordus. Kaune 50 m laisvu stiliu
mi nuplaukė per 25,36 sek. ir vėl 
pagerino Lietuvos rekordą. Arti
miausiu laiku vyksta į JAV ruoš
tis Atlantos olimpinėms žaidy
nėms. A.S.

Aš užaugau mažame Arkansas mies
telyje, kuriame gyveno daug lietu
vių. Taigi užaugau žinodamas apie 
Baltijos tautų problemas.
(BILL CLINTON, JAV prezidentas)

Skautų veikla
• Visi Kanados rajono skau

tininkai, nepriklausą tuntams, vie- 
tininkijoms ir draugovėms, nario 
mokestį ($20 kanadiškais) už 1996 
m. prašomi siųsti iždininkui v.s. 
V. Sendžikui: 19 Bermuda Ave., 
Etobicoke, Ont. M8Y 2P6.

• Š.m. LSS “Ąžuolo” ir “Gin
taro” vadovų-vių mokyklų stovyk
la vyks liepos 10-17 d. Rakė. Vado
vaus v.s. Kazys ir v.s. Gilanda 
Matoniai.

• Vydūno fondas, įsteigtas 
1952 m. Čikagoje, yra ne pelno 
organizacija. Fondas iki šiol išmo
kėjo $600.000 stipendijom stu
dentams, studijuojantiems litua
nistiką, jaunimo organizacijoms 
paremti, knygų bei kitų leidinių 
leidybai, metinių rašinių konkur
sams ir kt.

• “Mūsų Vytis”, akademinės 
skautijos žurnalas, įsteigtas 1948 
m. Memmingene. Šiuo metu jis 
išeina tris kartus per metus. Pre
numerata metams $10, studentams 
$5 (JAV).

• Sausio 23 d., 7.30 v.v. pas s. 
Al. Šeškuvienę skautininkių dr- 
vės sueiga. Tel. 233-2378. M.

#/ 11VISKIS ŽIBURIAI 
'r THE LIGHTS OF HOMELAND 

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

LIETUVIŲ
■'JT', KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
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.).
tuošimčiai

IM A :
už asmenines
paskolas nuo............  8.00%
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.

gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

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

Telefonas 416 532-1149

vEMTinR'lEh
VkJnJESMKHk

Knygų rišykla
,‘SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A- Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga,
Ont. L4Y3J8. Tel.(905) 625-2412

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

SuWut
GROUP!

-a

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien 
tel 416 236-6000 

pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

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

i Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745
__ _______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiantjūsŲ gimines iš Lietuvos. Kreipkitės 
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui 
esant atvažiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms 
Lietuvoje tiesiai į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

ALGIS MEDELIS PRANEŠA,
KAD BENT IKI PAVASARIO VISA ĮSTAIGA 

PASILIEKA TOJE PAČIOJE VIETOJE -

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANULIS
RE/MAX West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nuo Lietuvių namų) ne§joj. tel. 41 6 802-1 029, FAX 416 769-1524. 
KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų 
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame 18 
vaismedžių. Autobusas - tiesiai į Kiplingo požeminį, arti mokyklų ir parko. 
Tuoj pat galima užimti. įmokėjimas $9,500. Prašoma kaina $199,000.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 

VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

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

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

Adresas ......................................................................................................

Siunčiu prenumeratą..................dol., auką....................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. A DMiNISTRA CIJA

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 į KUBĄ 
PASIŠILDYT , PATINGINIAUTI 

TEIRAUKITĖS

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



Vaiky darželis, dalyvavęs Toronto Maironio mokyklos surengtoje Kalėdų eglutėje, dešinėje mokytoja RASA 
BUKŠAITYTĖ-VVILKINSON Nuotr. V, Valiulienės

Aukos religinei Lietuvos šalpai,
gautos Tikinčiosios Lietuvos dienos proga 1995 m. Kanadoje
Lietuvos kankinių parapija Mississaugoje ....................................  $11,041.00
Prisikėlimo parapija Toronte ................................................................. 6,975.25
Aušros Vartų parapija Hamiltone ........................................................ 3,995.00
Šiluvos Marijos parapija Londone ......................................................... 2,000.00
Angelų Karalienės misija St. Catharines ............................................... 971.00
Lietuvos R.K. misija Sudburyje ...............................................................  486.00
Šv. Kazimiero parapija Delhi....................................................................  447.00
Aušros Vartų parapija Montrealyje......................................................... 300.00
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje ........................................................ 300.00
Šv. Kazimiero parapija Winnipege ..........................................................  250.00
Lietuvos R.K. misija Otavoje ..................................................................... 192.00
Elena Vaitkūnienė Edmontone (a.a.vyro Petro atminimui) ............... 100.00

Iš viso....................................................................................................... $27,057.25

Aukos paskirtos atsižvelgiant ir į aukotojų pageidavimus:
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Registruota masažo terapeute

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

Gydomasis masažas ("Craniosacral Therapy”)
Priima pacientus pagal susitarimą

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

Kad atsirastų savi slaugos namai
Katalikiškai Adomo Jakšto spaustuvei ............................................ $ 5,000.00
Pal. Jurgio Matulaičio šventovės statybai Vilniuje .......................... 5,000.00
Katalikų radijui “Mažoji studija” Vilniuje ......................................... 3,000.00
Katalikų savaitraščiui “Dienovidis” .................................................... 3,000.00
Šv. Antano kolegijai Kretingoje (4 stipendijoms) ...........................  2,400.00
Katalikiškam vaikų žurnalui “Kregždutė” .......................................... 2,000.00

Ačiū Vytautui Kulniui už iš
samų straipsnį Lietuvių slaugos 
namų reikalu “TŽ” 1995 m. 52 nr. 
Kadangi straipsnyje pateikta 
spalio 15 d. LN susirinkimo 
kritika su toli siekiančiomis iš
vadomis, slaugos namų komitetas 
jaučia pareigų paaiškinti savųjų 
linijų ir siekimus.

Pirmame, antrame ir trečiame 
straipsnio skirsniuose parodo
mas nusivylimas dėl projekto už
tęsimo, žalingai nuteikiantis lie
tuviškos visuomenės dalį prieš 
LN ir slaugos namų komitetų. At
sakymui siūlome pasiskaityti su
sirinkimo pranešimo santraukas 
“TŽ” 1995 m. 44 nr. ir “Nepriklau
somoje Lietuvoje” 1995 m. 24 nr. 
Tarpe visų parodymų niekur nebu
vo paminėti lietuviai profesio
nalai ar institucijos.

Ketvirtame skirsnyje aukų grų- 
žinimas visiškai sumaišytas. Tu
rime sutarties tekstų, su dviem 
aukojimo galimybėm: I — tiesiogi
nė auka, už kurių Labdaros fon
das išduos pakvitavimų dėl paja
mų mokesčio nuolaidos, II - auka 
bus palikta atskiroj sųskaitoj iki 
1990 m. gruodžio 31 d. ir bus grų- 
žinta, jeigu statyba neprasidės 
iki to laiko. Aukotojų, pasirašiu
sių po “Galimybe II”, buvo ne dau
giau kaip 6 asmenys. Suėjus termi
nui, Lietuvių namų vedėjas jų at
siklausė ir tie aukotojai pervedė 
savo nedideles aukas į reguliarių 
suskaitę nr. 8711.

Penktame skirsnyje kalbama 
apie netinkamų statybai vietų. 
Vieta yra tokia, kokių LN įsigijo 
prieš daugelį metų už labai pri
einamų kainų. Pradėjus slaugos 
namų programų, nereikėjo eikvo
ti kapitalo žemės pirkimui ir bu
vo galima finansuoti kitus būti
nus darbus. Straipsnyje nurodo
mas pradinis 0MB leidimas. Iš 
tikro miesto taryba, o ne OMB

Realtor-Member 
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 

informuos ir maloniai 
patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai. pager)

išleido potvarkius 577, 578 ir 579 
su klaidingomis prielaidomis apie 
35 automobilių patalpinimų rū
sy. OMB tik už metų laiko svars
tė kaimyno skundų, kad esu pro- 
jektuojamsis pastatas užstosiųs 
jo šeimai saulę. Nereikėtų prie
kaištauti dėl inžinierinių tyrimų 
neatlikimo, nes tuolaikinis pro
jekto vadovas jau senai gyvena 
Lietuvoje, architektas pensijoj, 
o advokatas pavedė savo asisten
tui vesti darbų toliau. Apsižiop- 
sota, bet už tai reikėtų paplakti 
tuometinius profesionalus, įgalio
tus LN valdybos, kurios nariu bu
vo ir gerbiamas kritikas.

Šeštame skirsnyje kalbama apie 
ketvirto ir penkto aukšto projek
tavimų. Kritikas vėl klaidingai 
grįžta prie OMB. Remiantis isto
riniais faktais, pradedant 1992 m. 
gruodžio mėn. gerb. kritiko ini
ciatyva paruošėme keturis “Kau
nas, Non-Profit Homes” pasiūly
mus butų ministerijai. Visi pasiū
lymai buvo atmesti, nukonkuruoti 
stipresnių varžovų. Taip tęsėsi 
iki pat 1995 m. pavasario. Norė
jome suprojektuoti 33 atskirus 
butus, paskui nusileidome iki 
23-jų, tačiau Ontario valdžiai tai 
nebuvo priimtina. Neturint butų 
ministerijos paramos, miesto val
dyba atėmė senjorų automobilių 
pastatymo, privilegijų, būtent da
vimų vienos auto vietos dešimčiai 
apartmentų. Tada perėjome iš bu
tų planavimo į projektavimų pen
sininkų kambarių su prausyklo
mis, bet be virtuvių. Čia kritikas 
nežinia kokia intencija pradeda 
kalbėti apie “bendras virtuves”, 
“perėjūnų kambarius” ir 1.1. Paaiš
kiname, kad moderni virtuvė yra 
suprojektuota visam pastatui tre
čiame aukšte, o maistas būtų išve- 
žiojamas į II, III, IV ir V aukšto 
bendras valgyklas. Į virtuvę ir 
maisto sandėlius gyventojai netu
rėtų reikalo ar teisės eiti, nes 
jiems pagamintas maistas būtų pri
statytas į valgyklas. Šitokia siste
ma veikia ir kitose metropolinio 
Toronto senelių priežiūros insti
tucijose dėl suprantamų priežasčių.

Septintame skirsnyje kalbama 
apie autoaikštės nuomojimų Lie
tuvių Namams. Šiuo metu dar vyks
ta derybos su TTC. Jei derybos ne
pavyks, reikės pinigais atsipirkti 
nuo miesto valdybos reikalavimo. 
Šitoks variantas jau buvo pasiūly
tas miesto valdybos 1988 m. Ko
mentare vėl matosi nekalta, o gal 
ir tendencinga klaida: TTC aikštės 
atstumas nuo LN yra trumpesnis 
negu 300 m ir už vieno kvartalo, o 
ne kaip parašyta straipsnyje.
Aštuntame skirsnyje yra klaidin

gai interpretuojama Ontario val
džios parama slaugos namų staty
bai. Net ir dabartinė konservato-

rių valdžia kol kas nedrįsta at
šaukti slaugos namų įstatymo pa
taisymo, vad. “Bill 101, Royal 
Assent June 1, 1993”, priimto po 
trijų skaitymų parlamente. Ati- 
tinkmao laiško santraukų iš svei
katos ministerijos pranešėme lie
tuviškai visuomenei “TŽ” 1995 m. 
30-31 nr., pabrėždami 50% statybos 
išlaidų padengimų. Kad būtų dar 
labiau aišku, cituojame ištraukų 
iš D. Scott, sveikatos viceminis- 
terio pavaduotojo to paties laiš
ko LN: “Provincial capital fun
ding for long-term care facilities 
may be provided at 50% of the ap
proved cost of the project”. Ap
gailėtina, kad spaudoje ir kriti
ko komentare pasirodė skirtingas 
išsireiškimas dėl šio reikalo, bū
tent: “Provincijos parama ilgalai
kei priežiūrai gali būti teikiama 
50% projekto kainos”. Atkreipkite 
dėmesį, kad OHIP ilgalaikės prie
žiūros subsidijos neturi nieko 
bendro su sveikatos ministerijos 
kapitaline parama statybos išlai
doms padengti (“Capital Grants”). 
Realu ar nerealu tikėtis valdžios 
paramos, nei kritikas, nei kuris 
kitas veikėjas neturėtų taip įtai
goti. Kol Ontario valdžia neatšau
kė savo įstatymo, tol ja tikime ir 
pagal tai planuojame veiklų.

Devintame skirsnyje skundžia
masi, kad nebuvo aptariami eina
mieji LN reikalai. Nevarginsiu 
skaitytojų su komentaru.

Dešimtame skirsnyje pateikiami 
trys pasiūlymai. Pirmieji du pa
siūlymai yra naudingi ir priim
tini slaugos namų rėmėjams lietu
viškoje visuomenėje. Tačiau tre
čias pasiūlymas yra visiškai ne
priimtinas dabartiniam slaugos 
namų komitetui. Mūsų nuomone, 
turima aikštė yra tinkama slau
gos namų statybai savo dydžiu, 
strategine pozicija prie viešos 
transporto sistemo, centre lie
tuviškų institucijų ir gyventojų. 
Šis tvirtinimas yra techniškai 
patikrintas su “Yolles Partner
ship Inc. Consulting Structural 
Engineers” turint duomenis ir 
brėžinius. Gavome ir “Trow Con
sulting Engineers Ltd”, žemės 
gręžimo duomenis ir patarimus 
pamatų statybai prie esančių TTC 
tunelių. Šitos bendrovės yra pa
stačiusios ne vienų pastatų virš 
tunelių, didesnių negu planuoja
masis. TTC yra priėmęs slaugos 
namų stuktūrinius ir architektū
rinius brėžinius su inžinierių 
sprendimais. Kaip įprasta dide
lėms organizacijoms, TTC laukia 
miesto valdybos potvarkių patai
symo prieš pradedant pasitarimus

Ateitininkų stovyklai Berčiūnuose ...................................................... 1,300.00
“Gyviesiems akmenims” Kaune ............................................................ 1,000.00
Žurnalui “Katalikų pasaulis” ...............................................................  1,000.00
Krakių vaikų namams ................................................................................. 500.00
Tremtinių grįžimo fondui .......................................................................... 500.00
Vilkaviškio katedros statybai....................................................................  500.00
Jaunimo dvasinės pagalbos centrui Klaipėdoje...................................  300.00
“Vaiko tėviškės namams” ........................................................................... 250.00
Lietuvos “Caritas” federacijai ..................................................................  200.00
Alkanų virtuvėms Lietuvoje.....................................................................  150.00
Šv. Jono Bosko šventovei Vilniuje ........................................................... 100.00

Iš viso......................................................................................................  $26,200.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams ir primename, kad Tikin
čiosios Lietuvos diena 1996 metais bus kovo 3, sekmadienį.

KANADOS LIETUVIŲ KA TALIKŲ CENTRAS

GIMTADIENIO
PROGA
Jau smilkiniai pražilo Tau 
ir raukšlės kaktų išvagojo 
Mamyte!
Bet Tu juk ta pati, 
ir Tavo akys šviečia kaip kadais, 
nors šitiek skausmo matė . . . 

man atleisk!. . .
Nes viską man pasauly 

paaukojai -
Tu paaukojai man save, 
o jei Tavęs nebūtų, Mamyte, 
gyvybė žemėj mirtų 
ir mirčiau 
AŠ.

Birutė Lukšėnaitė,
Toronto, Ont.

MAMYTEI

dėl teisinės tunelių padėties LN 
nuosavybėje.

Baigdami turime' pasakyti, kad 
išgirstame nepasitenkinimų ne tik 
iš V. Kulnio, bet ir iš kitų asmenų 
dėl įvairių priežasčių. Su šiais 
komentarais neieškojome progos 
pasiteisinti dėl kažkokių kalčių 
ar įsivelti į beprasmiškas pešty
nes spaudoje. Iš to nebus niekam 
naudos. Geros valios vedama 
miesto valdyba šaukia viešų su
sirinkimų sausio 18, ketvirtadie
nį, 7 v.v. Toronto Lietuvių namuo
se. Miesto pareigūnai nori išgirsti 
visuomenės nuomonę apie slaugos 
namų ir autoaikščių projektų 
prieš eidami į Žemės panaudoji
mo komiteto (Land Use Commit
tee) posėdį ir duoti tolimesnę 
eigų potvarkių keitimui. Prašo
me visus tautiečius dalyvauti 
šiame svarbiame susirinkime. 
Ypatingai kviečiame “Vilniaus 
rūmų” gyventojus į pagalbų.

J.V. Šimkus,
Slaugos namų komiteto 

pirmininkas

TORONTO^
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI 

paskutinį 1995 m. ketvirtį aukojo: 
$500 - S. Jarembauskas, Austra
lija (iš viso $4,932.64); $300 - Kana
dos lietuvių fondas (iš viso $2,400); 
$267.52 - E. Reisgytė, Vokietija (iš 
viso $637.04); $200 - B. Grinius (iš 
viso $550), P. Kučinskaitė - liet, 
mokykloms Karaliaučiaus kr. (iš 
viso $1,000), dr. J. Uleckas - liet, 
mok. Kar. kr. (iš viso $1,200), Ha
miltono liet. kred. kooperatyvas 
“Talka” (iš viso $1,250), G. Mont
vilienė (iš viso $300); $150 - Ant. 
Bumbulis - $50 liet. mok. Kar. kr. 
(iš viso $720); $125 - P. Vilutis - 
$100 - liet. mok. Kar. kr. (iš viso 
$575), A. Veselkienė-$251iet. mok. 
Kar. kr. (iš viso $225); $110-V. Auš
rotas (iš viso $260).

$100 - E. Kuraitis (iš viso $400), 
A. Bražys - liet. mok. (iš viso $450), 
prel. dr. Pr. Gaida (iš viso $400), E. 
Delkus (iš viso $360), A. Krakaitie- 
nė - a.a. Asmytės-Rokienės atmini
mui (iš viso $230), H. Lapas (iš viso 
$200); $90 - A. Paškevičius (iš viso 
$300); $50 - R. Žugaraitė (iš viso 
$245), J. Gustainis (iš viso $210), dr. 
Barkauskas (iš viso $250), U. Bleiz- 
gienė (iš viso $160), E. Stanaitienė 
(iš viso $170); $30 - Erikas Petrus 
(iš viso $130); $25 - E. Senkuvie
nė (iš viso $335), J. Skučas, A. Any- 
sas, Alberta; $20 - dr. J. Vingilis 
(iš viso $220); $10 - G. Jocienė (iš 
viso $250).

Dėkojame nariams už papildo
mas aukas bei mūsų veiklų įverti
nančius ir skatinančius žodžius. 
Sveikiname naujus aukotojus - J. 
Skučų ir A. Anysienę, Alberta.

MLF valdyba

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvę.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

NAUJOVĖS!
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

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)

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
1 KANADOJE dirbantis agentas.

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

AMBER

BEORES.

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

Tel: (416) 255-8603 Fax: (416) 255-8220
Darbo laikas:

pirm. - pcnkl. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.
Mūsų atstovai:

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

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda-$8.00 plius $15 pristatymas 
arba
1 kg -$1.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg - $5.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite.
Siuntiniai nemuituojami.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuoQEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416 530-1070

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
(Prie Jane St.) 416 763-5677

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.

2.7 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

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

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

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

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8 
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

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

Narys ‘‘Better Business” biuro 
------------------------------------------------------------------------------ --------

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAl/DA -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Sausio 14, sekmadienį, mi
nėsime tragiškąją Sausio trylik
tąją. Mūsų šventovėje 11 v.r. Mi
šiose iškilmingai su savo vėlia
vomis dalyvaus Toronto VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa, mūsų parapijos 
KLK moterų draugijos skyrius ir 
kitos organizacijos. Ta pačia pro
ga prisiminsime maldose ir skau
džias kryžiaus kelio kančias te
beeinančią Čečėniją, kurios neuž
taria net ir mūsų laisvoji Lietu
va.

— Sutvirtinimo sakramentas 
mūsų parapijoje bus teikiamas 
rugsėjo 29 d., parapijos šventės 
metu. Prašome pasiruošimo pa
mokoms registruotis klebonijoje.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių.

— Kanados lietuvių muziejuje 
Anapilyje vyksta nauja paroda: 
“Lietuviškojo jaunimo veiklos 
atmintinukai”. Lankymo valan
dos: sekmadieniais — nuo 10.30 
v.r. iki 8 v.v., pirmadieniais — 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

— Mišios sausio 14, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Aleksandrą 
Valeškienę, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Janę Žy
mantienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Ryšium su krikščionių vie

nybės savaite sausio 21 d. bus eku
meninės pamaldos, kurias laikys 
kun. A. Žilinskas, o pamokslą pa
sakys pranciškonų kun. J. Sas
nauskas; sausio 24 d., 7 v.v. Pri
sikėlimo šventovėje pamokslą pa
sakys kun. A. Žilinskas, pamaldų 
metu giedos Išganytojo parapijos 
choras.

— Vasario 11 d. pamaldas laikys 
teologijos studentė Hilda Lorenz; 
vasario 25 d. — kun. A. Žilinskas.

— Parapijos metinis susirinki
mas — vasario 25 d. tuoj po pamal
dų Lietuvių namuose. Prašome vi
sus komitetus paruošti metinės 
veiklos pranešimus. E.J.St.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, sausio 7, po

pietėje dalyvavo 202 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Dana 
Alencikienė. Pranešimus padarė 
ir su svečiais supažindino LN val
dybos vicepirm. Jonas R. Juodis.

— LN valdybos posėdis — sausio 
10, trečiadienį, 7 v.v.

— Sausio 18, ketvirtadienį, 7 v.v. 
Toronto miesto valdyba šaukia 
viešą susirinkimą Lietuvių na
muose. Miesto pareigūnai nori 
išgirsti visuomenės nuomonių 
apie Slaugos namų ir autoaikš- 
čių projektą prieš eidami į Že
mės vartojimo komiteto (Land 
Use Committee) posėdį ir duoti 
tolimesnę eigą potvarkių keiti
mui. Prašome visus tautiečius 
dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. Ypatingai kviečiame 
“Vilniaus” rūmų gyventojus į 
pagalbą.

— Sausio 21, sekmadienį, 1 v. 
p.p., Lietuvių namuose yra šau
kiamas LN vyrų būrelio narių 
metinis susirinkimas. Narių da
lyvavimas būtinas. Negalintieji 
dalyvauti prašomi pranešti T. 
Stanuliui tel. 769-1616, vakarais 
231-4937.

— Vasario 4 d., LN Mindaugo 
menėje vyks “Tauro” klubo meti
nis pobūvis. Programą atliks To
ronto lietuvių vyrų choras “Aras” 
bei V & V (muzikalinis ir vokali
nis vienetas). Dėl bilietų kreip
tis į J. V. Šimkų, tel. 416 231-9425 
arba V. Drešerį tel. 416 233-3334 
ir sekmadienio popiečių metu.

— “Lokio” svetainėje — muziki
nė vakaronė sausio 12 d.; progra
mą atliks Vaclovas ir Valdas.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 — V. Mikšys, N.N.; 
$50 — J. Šeperys. Iš viso keltu
vui suaukota $48,283.

Kiauklių šventovės statybai 
aukojo: $100 — P. A. Augaičiai; 
$25 — E. Valeška.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — J. Pacevičienė, 
K. Starkutienė (a.a. Stasio 
Starkučio I mirties metinių 
proga); $50 — J. Šeperys; $40 
— P. O. Polgrimai (a.a. Stasio 
Burdinavičiaus XIV mirties 
metinių proga).

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road, 

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, sau

sio 7, parapija šventė Kristaus 
Apsireiškimo (Trijų Karalių) die
ną. Per 10.15 v.r. Mišias kun. Edis 
Putrimas vadovavo liturgijai. Vai
kai papuošė altorių degančiais 
žiburėliais, kurie vaizdavo pa
sauliui dovanotą Kristaus šviesą. 
“Volungės” choras pagiedojo ka
lėdinių giesmių.

— Nuo sausio 14 d. vėl bus tęsia
mas vaikų parengimas Pirmajai 
Komunijai. Angliškai kalbantys 
vaikai renkasi Tėvo Bernardino 
kambaryje po 9.15 v.r. Mišių, lie
tuviškai kalbantys — po 10.15 v.r. 
Mišių. Pamokoms vadovaus sese
lė Teresėlė.

— Sausio 21-28 d.d. rengiama 
krikščionių vienybės savaitė. Sau
sio 24 d., 7 v.v. Prisikėlimo šven
tovėje vyks ekumeninės pamal
dos, kuriose pamokslą pasakys 
kun. Alg. Žilinskas. Sausio 21, 
sekmadienį, per 11.15 v.r. pamal
das lietuvių ev.-liuteronų Gero
jo Ganytojo šventovėje pamoks
lą pasakys kun. Julius Sasnaus
kas, OFM.

— Šį ketvirtadienį, sausio 11, 
10 v.r. vyks pranciškonų pasau
liečių (tretininkų) kongregaci
jos susirinkimas ir Mišios.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidoti a.a. 
Mykolas Jagminas, 74 m. amžiaus 
ir a.a. Juozas Laugalis, 71 m. am
žiaus. Sausio 8 d. palaidota a.a. 
Ona Tačilauskienė, 90 m. amžiaus.

— Mišios sausio 14, sekmadie
nį, 8.15 v.r. — už a.a. Antaniną Du- 
nauskienę ir a.a. Anastaziją, Juo
zą ir Antaną Peseckus; 9.15 v.r.
— už a.a. Thomas Coyle; 10.15 v.r.
— už a.a. Juzę Rakauskienę, a.a. 
Stasį Vaitiekūną ir a.a. Joną Mazi
liauską; 11.30 v.r. — už parapiją ir 
visus parapijiečius.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas praneša, kad, 
užbaigus finansinius metus 
1995 m. gruodžio mėn. 31 d., tau
pytojoms dar prirašyta papil
domų palūkanų 5% nuo prira
šytų palūkanų per visus me
tus. Skolininkams sugrąžinta 
4% palūkanų nuo sumokėtų 
palūkanų per visus 1995 me
tus. Visa tai įrašyta į narių 
taupomąsias sąskaitas.

Vedėjas
A. a. Jono Pakarnos atmi

nimui Juozaičių šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

Dail. Rasos Staniūnienės 
šalpos fondui $50 aukojo 
Montrealio “Vaivorykštė”.

A. a. Mildos Stonkienės at
minimui, užjausdami vyrą Jo
ną, dukras Loretą ir Vidą, Ele
na ir Stasys Kuzmickai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo išlaikymui aukojo: 
A. ir Z. Stančikai $100. Labai 
dėkojame!

Punsko šventovės remontui 
1995 m. aukojo: $200 — “Para
ma” — Lietuvių kredito koope
ratyvas; $100 — J. Liutkienė, 
E. Valeška, V. Pečiulis; $50 — 
D. Jalauskaitė, J. Staškevi
čius; $20 — S. Poderienė.

Suvalkų krašto lietuvių iš
eivijos sambūrio veiklai 1995 
m. aukojo: $300 — “Parama” — 
lietuvių kredito kooperatyvas; 
$200 — Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas, Kana
dos lietuvių fondas; $115.14
— “Atžalynas” — tautinių šo
kių grupė; $64.15 — K. Baly- 
ta; $50 — J. Kardauskas, J. Ra
manauskas; $20 — N. A. Beno- 
tai, L. Balaišis; $10 — D. Čėp
la, J. Liutkienė, O. S. Kiršinai, 
A. Škėma. Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Valdyba

Naujų metų (1996) sutikimai 
Anapilyje ir Toronto Lietuvių 
namuose buvo gausūs daly
viais. Didžioje Anapilio salėje 
dalyvavo rekordinis žmonių 
skaičius — apie 900. Buvo 
ypač daug jaunimo — apie 400. 
Pirmą kartą čia pasirodė tiek 
daug lietuviško jaunimo. Ir tai 
dėl to, kad naujų metų sutiki
mas sutapo su Kanados lietu
vių jaunimo dienomis, kurias 
surengė Kanados lietuvių jau
nimo sąjunga. (Buvo nemažai 
dalyvių ir iš JAV). Jos prasi
dėjo Hamiltone ir baigėsi To
ronte. Naujų metų sutikimą 
Anapilio salėje rengė šios pa
rapijos tarybos administraci
nė sekcija. Bilietų kainos bu
vo — $55 Anapilyje, $50 — Lie
tuvių namuose.

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.

TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS tėvų komiteto ir mokytojų surengtos Kalėdų eglutės programoje dalyvavę 
mokiniai ir mokinės. Viršuje iš kairės: Jūra Sondaitė, Julija Valiulytė, Julija Šimonelytė, Žiba Janeliūnienė 
(mokytoja), Rūta Samonytė. Žemiau - III ir IV skyriaus mokiniai Nuotr. V. Valiulienės

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS” 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ I

f Jo) LITAS
-Ar Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8 

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros “V& V Instrumentai 
& Vocal Duet". Įėjimas $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų 
popietėse, pas J. Šimkų tel. 416 231-9425, V. Drešerio draudos įstaigoje 
tel. 416 233-3334, pas klubo narius ir prie įėjimo.

Rengėjai

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė įvyko 1995 m. 
gruodžio 16 d. Programa pra
sidėjo 9.30 v.r. “Our Lady of 
Peace” mokykloje. Eglutė bu
vo rengiama mokyklos patal
pose, ne Prisikėlimo parapi
jos salėje, kaip anksčiau bu
vo įprasta, nes tėvų komite
tas, uoliai dirbęs ruošiant 
Vaikų šventę, nebūtų spėjęs 
atsipeikėti ir per trumpą lai
kotarpį surengti vėl didžiulį 
spektaklį, kokiu praeityje pa
sižymėdavo.

Nors nebuvo nei mirkčio
jančių medžių, nei milžiniškų 
laumių, eglutė buvo jauki, ir 
mokyklos auditorijoje susirin
kę tėvai bei seneliai pasi
džiaugė šeiminiu kalėdiniu 
suėjimu. Pasirodymuose daly
vavo visi skyriai su Kalėdoms 
ir žiemai skirtomis giesmėmis 
bei dainomis, surašytomis gra
žiai paruoštoje programėlėje. 
Skambėjo dainelės apie snie
go senius, riešutėlius ir brie
džiukus. Vaikus dainuoti pa
ruošė Rasa Bukšaitytė-Wilkin- 
son, akompanavo Silvija Frei- 
manienė. Moderniu šokiu pro
gramą paįvairino Andrė Punk- 
rytė ir Andrė Sergautytė, ki
tiems dainuojant apie pasakos 
asmenybes “Pūk ir Pus”. Dvi 
giesmes kanklėmis dailiai pa
grojo Žibutės Janeliūnienės 
išmokytos muzikantės. O aš
tunto skyriaus mokiniai su
vaidino Kristaus gimimo vaiz
delį “Kristus gimė Betlieju
je”. Skaitytojas (Vanesą Trum- 
pickaitę, Jessicą Thorn ir Aus
tę Vaičiūnaitę) bei vaidinto
jus paruošė auklėtojos Dona
ta Puterienė ir Aušra Karkie- 
nė.

Programos pabaigai vedėja 
Giedra Paulionienė pasveiki
no susirinkusius, ir visi kar
tu sugiedojo keletą giesmių, 
belaukdami Kalėdų senelio, 
kuris vaikučius apdovanojo 
saldainiais. Loterijoje di
džiulę skrynią skanumynų lai
mėjo Tomas Bušinskas. Visi 
džiaugėsi pabendravę kalėdi
nėje nuotaikoje ir išsiskirs
tė pasikeitę linkėjimais links
mai praleisti šventes. Dlv.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

Dvasinės pagalbos jaunimui 
centro Klaipėdoje reikalų ve
dėjas R. Liškauskas Kalėdų 
švenčių proga buvo atvykęs 
pas savo tėvus: Minėto cent
ro įsteigėjo kun. E. Putrimo 
rūpesčiu buvo sukviestas įvai
rių veikėjų pasitarimas Prisi
kėlimo parapijos patalpose. 
R. Liškauskas padarė praneši
mą apie tos įstaigos veiklą, 
kurioje problemų netrūksta, 
trūksta tiktai lėšų. Baigęs 
savo viešnagę Kanadoje, R. 
Liškauskas grįžo Klaipėdon. 
Dvasinės pagalbos centru, 
ypač jo lėšomis, ir toliau rū
pinasi kun. E. Putrimas.

Kalėdų švenčių proga “Tė
viškės žiburius” sveikino: Lie
tuvos mokslo ir enciklopedijų 
leidyklos direktorius L. Po
cius, “Lithuania in the World” 
žurnalo redaktorius rašytojas 
St. Kašauskas; vysk. J. Matu
laitis iš Kaišiadorių ir Lietu
vos mokslų akademijos biblio
tekos darbuotojai iš Vilniaus. 
Taipgi 46 m. sukakties proga 
“TŽ” sveikino JAV Illinois 
valstijos gubernatorius Jim 
Edgar.

Su šventiniais sveikinimais 
“Kultūros barų” redakcija at
siuntė šį kreipimąsi: “Mieli 
tautiečiai, skaitykite, prenu
meruokite, paremkite pigiau
sią Lietuvoje kultūrinį leidi
nį — “Kultūros barų” žurnalą. 
Prenumeratos kaina metams
— $32 JAV. Paramos ir prenu
meratos čekį siųskite redak
cijos adresu: “Kultūros ba
rai”, Latako g. 3, Vilnius 2001, 
Lithuania, arba “Kultūros ba
rų” įgaliotinei Marijai Paške- 
vičienei adresu: 306 55th 
Place, Downers Grove, IL 
60516, USA. Žurnalas siunčia
mas oro paštu. Užsiprenume
ruoti galima nuo bet kurio 
numerio. Jūsų teigiamas apsi
sprendimas padės išgyventi 
vienam rimčiausių Lietuvos 
kultūrinių leidinių.” Pasira
šė vyr. redaktoriaus pavaduo
toja Laima Kanopkienė.

Kauno katalikių moterų dr- 
jos pirmininkė Aldona Krinic- 
kienė dėkoja Kanados lietu
viams už skirtas lėšas Kauno 
Panemunės parapijos varguo
lių maitinimui. Aukojo: $200
— Wasagos moterų būrelis 
(pirm. Aldona Vitkienė); $100
— O. Blizgienė, Br. Jackus, D. 
Stanevičienė, M. ir V. Vaitkai.

JAUNA inteligentiška moteris 
iš Lietuvos, kalbanti rusiškai, ieš
ko darbo: slaugyti ligonius, pri
žiūrėti vaikus, atlikti namų ruošą. 
Skambinti Tėvui Pijui, OFM, tel. 
416 533-0621.

i 1996 m. 
vasario 3, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose
(1573 Bloor St.W.)

Kai perskaičiau straipsnį 
“Badas” Lietuvos laikraštyje 
“Respublika” (1995.XII.6), pa
dėti šiai invalidų vargdienių 
šeimai tapo pareiga. Tačiau, 
būdama studentė, neturiu už
tenkamai lėšų šelpti juos vie
na. Jei kas nors gali prisidė
ti prie siuntinio siuntimo, 
skambinti telefonu (416) 233- 
5996 Toronte.

Birutė Lukšėnaitė
Red. pastaba. Ilgame minėta

me straipsnyje aprašyta mo
tinos Kristinos Naturjevienės 
su dviem vaikais vargana būk
lė Kaune. Vyras, palikęs šei
mą, alimentų nemoka. Kamuo
ja ligos, ypač maisto stygius. 
Niekur nerandanti pagalbos. 
Šeimos adresas: Dubysos 18-1, 
Kaunas, Lithuania.

Peel švietimo taryba Missis- 
saugoje įsteigė anglų kalbos, 
kompiuterio ir akademinio to
bulinimosi kursus, kurie vyks 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 v.r. iki 2.30 v.p.p. 
Registruotis galima sausio 13 
d. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Tą 
dieną prasideda pamokos. 
Smulkesnę informaciją gali
ma gauti skambinant 905 276- 
6793 darbo valandomis.

(vairios žinios
Lietuvos respublikos nuolati

nės misijos Jungtinėse Tautose 
ambasadorius O. Jusys ir pata
rėjas R. Paulauskas 1995 m. 
gruodžio 11 d. dalyvavo Balti
jos bei Šiaurės valstybių atsto
vų susitikime. Pasikeista rūpi
momis informacijomis. Šiaurės 
valstybių ambasadoriai gerai 
įvertino Lietuvos įnašą į JT 
biudžetą. Latvija siekia mokė
jimą atidėti.

Patarėja G. Damušytė daly
vavo Nusiginklavimo komisi
jos organizaciniame darbe. Iš 
prisiųstos savaitinės (gruo
džio 11-15 d.d.) veiklos kroni
kos matyti gyva ir intensyvi JT 
pareigūnų darbuotė — posė
džiai, konferencijos, susitiki
mai, balsavimai, rezoliuci
jos. Inf.
CLEAN FOREVER. Valome kili/ 
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus šie-" 
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.

Aušros Vartų parapijoje 1995 
metais buvo 6 vedybos, 17 krikštų, 
mirė 18, kurių dalis palaidota ne 
iš parapijos.

Seselių namuose Kūčių vaka
rienėje dalyvavo septyniolika as
menų. Šią tradicinę vakarienę 
paruošė seselės.

Jūros šaulių kuopos “Neringa” 
Naujųjų metų sutikimas Aušros 
Vartų parapijos salėje praėjo šei
myninėje nuotaikoje. Apie 79 daly
vių, patenkinti puikiomis Anelės 
Keršienės vaišėmis, Naujuosius

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
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.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

BALTIC TRAVEL MART
Pranešimas keliautojams į Estiją, Latviją, Lietuvą, 
Europą ir Pietų kraštus įvyks 1996 m. vasario 10, 
šeštadienį, nuo 1 v.p.p. iki 6 v.v. latvių kultūros 
CENTRE, 4 Credit Union Dr., North York (Eglinton E. ir Don Valley).

Dalyvauja: Lietuvos, Latvijos ir Estijos konsulatų atstovai, 21 
atstovas iš įvairių oro linijų, bei kelionių ir draudos bendrovių. 
Air Baltic, Air Canada Vacations, Air Transat Holidays, Canadian 
Holidays, Alba Tours, Czechoslovak Airlines, Conquest Tours, 
Finnacharter, Finnish Tourist Board, German Tourist Board, Globus, 
Insight, Lufthansa, Nordland Express, Pedersen World Tours, Regent 
Holidays, Signature Tours, Sunquest Vacations, Trafalgar Tours, 

Voyageur Insurance, 21st Century Insurance.

NEMOKAMŲ SKRYDŽIŲ LOTERIJA
Įėjimas laisvas Nemokamas kavos bufetas

Jūsų šeimininkai — 
G Oliver’s Travel 

SINCE 1955

Q

Kravis Travel Service Ltd.
99 YORKVILLE AVENUE 

TORONTO, ONTARIO 
(416) 924-6328 
1-800-268-7442

Kravis John, Eichmane Brigita, 
Bosselin Lisa, Kravis Ingrida,

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$750 - “Talka” lietuvių kredito 

kooperatyvas; $100 - J. Andrukai- 
tis, A. Laurinaitis; $60 - dr. A. Šid
lauskaitė; $50 - Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopa, A. Ambraš- 
ka; $40 - S. Domeika; $25 - C. Vai
vada; $20 - J. Dičpetris, P. Polgri- 
mas; $10 - J. Liutkienė, S. Lazdinis,
A. Grubis, A. Godelis, K. Karuža, 
E. Žiaušys, I. Petrauskas, J. Vai
tiekus, P. Stočkus; $5 - J. Batai- 
tis, O. Labutis, N. Pečiulytė, J. Bud- 
reika, P. Ročys, I. Kaliukevičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$200-H. Sakalauskas; $100-P. I. 

Lukoševičiai, P. Venskus, E. Leng- 
nikas; $70 - P. Vežauskas; $60 - 
M. Vaškevičius, L. Ozebergaitė, P. 
Malis, M. Petronis, J. Stankus, P. 
Sidaras, M. Malinauskas, J. Mačiu
lis, A. Senkus, P. Augaitis, A. Liš
kauskas, P. Jutelis, A. Smilgys, 
V. Liuima, J. Sendžikas, T. Čipkus, 
V. Kadis, S. Bartusevičius, L. Kul
nys, S. Panavas, M. Pakulis, M. Era- 
pakeris, V. Taseckas, K. Mileris, 
H. Lapas, J. Mikaila, J. Krasauskas, 
S. Gampp, O. Mašalienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiutnė:
$55 - M. Pranaitis, S. Laimikis; 

$52 - F. Jurgutavičius; $50 - S. 
Žulpa, E. Vaitkūnas, J. Barakaus- 
kas, R. Bekeris, B. Bagdonas, J. Par
šelis, Z. Žebrauskas, E. Žebraus
kas, J. B. Lukoševičius, W. Mastis,
B. Liškauskas, P. Kripas, J. Skilan- 
džiūnas, M. Putrimas, F. Vaivila,
J. Bėžys, K. Barteška, P. Barteška,
K. Ražauskas, A. Langas, A. Nutau- 
tas, J. Macevičius, J. Mikulionis, 
A. Lukas, J. Pikelis, K. Meškaus
kas, E. Žulys, P. Skilandžiūnas.

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).

metus sutiko su šampano taurėmis.
Irenos (Adamonytės) ir dr. Remi

gijaus Šatkauskų dukrelė pakrikš
tyta Monikos-Aldonos vardais. 
Krikšto tėvai buvo Marija (Ada- 
monytė) ir Rimas Rekašiai. Naujos 
krikščionės tėvai ir krikšto tėvai 
gyvena JAV-bėse.

A. a. Norman Zubis, 52 m. am
žiaus, mirė gruodžio 27 d. Palai
dotas gruodžio 30 d. Liūdi žmona, 
sūnus, tėvas, brolis ir kiti arti
mieji. B.S.

THE TRAVEL SOURCE
101 DUNCAN MILL ROAD 
NORTH YORK. ONTARIO.

(416) 449-0931
1-800-625-2817

Wanger Maya, Kuusk Kristi, 
Jansons Auseklis “Jan"

J. Tamošiūnas, J. Augustinavičius, 
J. Rinkūnienė, P. Lapienis, B. Ba- 
risas, K. Činčikas, J. Skeivelas, 
M. Obelienius, E. Abromaitis, A. 
Kenstavičius, J. Jonikas, V. Jun- 
gelevičius, J. Kukutis, J. Bušaus- 
kas, V. Vainutis, S. Ablingis, J. 
Valaitis, M. Jankus, B. Geležiū
nas, M. Andriulevičius, A. Gure
vičius, J. Tamulėnas, A. Rubšys, 
J. Petrėnas, N. Paulaitis, N. Švie- 
žikas, J. Jonaitis, A. Pušinskas, 
P. Gabrėnas, dr. M. J. Uleckas, 
S. Pargauskas, M. Pranys, A. An- 
kus, S. Dalius, A. Draugelis, A. 
Vitkūnas, P. Eidukas, J. Nacevi- 
čius, M. Elijošius, D. Karosas, 
V. Balsevičius, A. Ledas, B. Gra
jauskas, A. K. Rugys, S. Orvidas, 
E. Sakas-Sluder, B. Saulėnas, O. 
Šeduikis, V. Simanavičius, A. 
Bentnorius, A. Smolskis, J. Rim
kus, P. Čiurlys, L. Grabošas, B. 
Balaišis, Poetės Marijos Aukštai- 
tės centras.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: J. Vieraitis.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Ronccsvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954


