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Žodis, kuris visur tinka
Pagal suvartojamo muilo kiekį statistika nustato tau

tų civilizacijos laipsnį, O žmogaus kultūringumo laips
nis siejamas su visada ir visur tinkančiu žodžiu “ačiū”.

D
ĖKINGUMAS pirmiausia yra viena patikimiau
sių matuoklių žmonių mandagumui nustatyti, jų 
tarpusavio santykiams parodyti, įsijausti į kitų 
asmenį, jį geriau suprasti. Žmonės kasdien turi dėkoti 

daug kam ir už daugelį dalykų. Dėkojama Dievui už gyve
nimą ir suteiktą galimybę būti naudingu; dėkojama tė
vams už pasiaukojimą, rūpestį ir begalinę meilę; dėko
jama vaikams už atjautimą ir globą; kaimynams - už pas
laugas ir draugiškumą; dėkojama už gautas dovanas, gė
rybes, už darbą, patarnavimus, už dėmesį, gautą laišką, 
pareikštus linkėjimus ir 1.1. Kam ir už ką dėkoti - sąrašas 
turbūt sudarytų storiausią knygą. Tarti “ačiū” nuo ryto 
iki vakaro kiekvienam yra tiek daug progų, kad ir su ge
riausiais norais ne viską galima būtų pastebėti - tik su
kis ir dairykis. Žodis “ačiū” Vakarų kraštuose yra pakan
kamai įsitvirtinęs. Čia gyvenantiems sunku ir įsivaizduo
ti, kad galėtų kitaip būti. Gražu, įprasta ir paprasta. Nei 
jokių didelių dovanų, nei didesnių paslaugų niekas ne
laukia, kad jau reikėtų tarti padėkos žodelį. Kiekviena 
situacija, trumpiausias pokalbis, menkiausias patarna
vimas baigiasi žodžiu “ačiū”. Angliškasis “thank you” 
dažnais atvejais suskamba kaip koks priežodis, be kurio 
nebegalima apsieiti. Kartais net sunku ir atskirti, už ką 
iš tikrųjų dėkojama. Tačiau taip turbūt geriau, negu tek
tų svarstyti - dėkoti ar ne. Praktiškai tai būtų net ir neį
manoma. Atsimintina tik, kad dėkingumo pareiškimas 
nėra druska, kuria galima būtų ką nors persūdyti, suga
dinti skonį. Atvirkščiai - tai reikalingas kasdienybės 
prieskonis, be kurio dažnai kažkas neskanu.

K
AIP ir prie daugelio gero elgesio išraiškų, taip ir 
prie dėkingumo rodymo reikia priprasti, dažniau
siai jau nuo mažens tą prasmingą mostą įsisavin
ti. Būti dėkingam ir tyčia to nerodyti, vargu ar tai būtų 

suprantama ir pateisinama. Dėkingumo pareiškimas 
yra ne tik žodinė dovanėlė artimui, lįet ir vidinis pasiten
kinimas sau pačiam, širdies atoliepis visokių santykių 
būsenoje. Stebint mandagius aplinkos žmones, gėrintis 
kitų tautų gražiais ir reikšmingais papročiais, gali kilti 
klausimas: kokie gi mes, lietuviai? Kokioje kultūringu
mo - mandagumo pakopoje atsistotume kitų laiTtų tarpe? 
Tuo reikalu bendrų išvadų ar statistikų, berods, nieka
da nebuvo daryta. Praktiškai tai gal būtų ir neįmanoma 
padaryti. Lygindami save su kitais, tegalime remtis savo 
patirtimi, kylančia iš aplinkos, kurioje gyvename ir su 
kokiais žmonėmis susiduriame. Būdinga tik tai, kad kai 
kurie šiuo klausimu besidomintys iš karto ir drąsiai tvir
tina: mūsų kasdieninėje kalboje žodis “ačiū” yra dingęs. 
Sakome, kad mes esame daugiau įpratę reikalauti ir pyk
ti, negu dėkoti. Nurodomi net ir vaikai, kurie niekaip ne
įstengia įsigyti tų gražių mandagumo savybių, kurios taip 
lengvai pastebimos vakariečių tarpe. Pridedamas ir kal
tinimas: ilgametės okupacijos pakeitė žmogų - kovojan
tis dėl laisvės vergas niekada nepripažino laisvo žmo
gaus poelgių. Tai galima suprasti. Tik kažin ar tikslu vis
ką kildinti iš priespaudą? Tai silpnina mūsų pastangas 
ir sukelia norą pasiteisinti niekuo dėtais. Nėra nepatai
somų dalykų, o dėkingumo reiškimai glaudžiau jungtų 
žmones, įneštų labai reikalingos dvasinės šilumos visiems 
ir visur. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Prekybinės vadų kelionės Azijoj
Ministeris pirm. J. Chretienas 

jau 1994 m. lankėsi Kinijoje, 
siekdamas stipresnių prekybi
nių Kanados ryšių. Tada jį, 
ką tik laimėjusį Kanados par
lamento rinkimus 1993 m. spa
lio 25 d., lydėjo devyni provin
cijų premjerai. Prekybinių ry
šių kelionėn atsisakė įsijungti 
tik separatistinių nuotaikų 
Kvebeko premjeras J. Pari- 
zeau. Keliautojų eiles papil
dė Kanados verslininkai ir 
pramonininkai. Po šios kelio
nės buvo garsinamas! beveik 
devynių bilijonų dolerių ver
tės Kinijoje pasirašytomis pre
kybos sutartimis, apie kurias 
dabar tyli vadus toje išvyko
je lydėjęs spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai.

Antrąją kelionę Azijon mi
nisteris pirm. J. Chretienas 
pradėjo sausio 8, pirmadienį, 
jai pasirinkęs Indiją, Pakis
taną, Indoneziją ir Maleziją. 
Šiai išvykai, vėl siekiančiai 
prekybinių ryšių sustiprinimo, 
numatyta dvylika dienų. Ta
čiau šįkart palydon įsijungė 
tik septyni provincijų prem
jerai. Kelionės atsisakė tada 
dar L. Bouchardo nepakeistas 
Kvebeko premjeras J. Pari- 
zeau, Albertos Ralph Klein ir 
Saskačevano Roy Romanow, 
teisinęs! svarbiais darbais sa
vo provincijose. Du premje
rai - Britų Kolumbijos Mike 
Harcourt ir Niufaundlandijos 
Clyde Wells jau buvo praradę 

savo politinį svorį dėl paskelb
to atsistatydinimo. Su politi
niais vadais išvykoje dalyva
vo ir apie tris šimtus pramo
nės bei verslo atstovų, sieku
sių prekybos ir kitų Kanadai 
ekonominiu požiūriu naudin
gų sutarčių.

Pagrindinis keliautojų dė
mesys teks daugiausia gyven
tojų turinčiai Indijai, su ku
ria prekybinius ryšius su
drumstė 1974 m. Indijos su
sprogdinta atominė bomba. Jai 
reaktyvų plutonį pagamino iš 
Kanados įsigyti du sunkaus 
vandens tipo atominiai CANDU 
reaktoriai. Tada anuometinis 
ministeris pirm. P. E. Trudeau 
sustabdė reaktoriams reikalin
gos medžiagos pardavimą Indi
jai. Kanados ministeris pirm. 
J. Chretienas dabar dar kar
tą pasiūlė Indijos vadams pa
sirašyti tarptautinę sutartį, 
įpareigojančią nepanaudoti ir 
neskleisti atominių ginklų.

Padėtas prekybos ir keiti
mosi technologija sutarčių pa
sirašymas įtaigoja, kad Kana
dos prekybiniai suvaržymai 
Indijai dėl nelegaliai pasi
gamintos atominės bombos jau 
yra užmiršti. Ministerio pirm. 
J. Chretieno delegacija iš In
dijos, Pakistano, Indonezijos 
ir Malezijos tikisi parsivež
ti apie tris bilijonus dolerių 
vertės prekybos sutarčių. Ta
čiau kelionėje nemažiau svar-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyklos mokytojai, mokiniai ir Lietuvių jaunimo dienų rengėjų valdybos nariai 
su Lietuvos kariais (viduryje). Iš kairės: kpt. Saulius Paketūras, pik. Jonas Gečas, pik. Romas Žibąs, kpt. Gintaras 
Samėnas Nuotr. O. Stanevičiūtės

Dalyvavę kalėdinės eglutės renginyje Hamiltone: Vyskupo Valančiaus mokyklos mokytojas MATAS STANEVIČIUS 
gimnazijos mokinė IEVA GODELYTĖ, moksleivė JESIKA KALVAITYTĖ, gimnazijos mokinė JULIJA 
ENSKAITYTĖ Nuotr. O. Stanevičiūtės

Kai ateina. šeimos atžala
Pokalbis Vilniuje su tais, kurių akyse švyti džiaugsmas, ryžtas ir viltis

Parke ant suoliuko sėdi du 
jauni tėvai, negalį atplėšti 
akių nuo dviejų trijų mėnesių 
sūnelio, kurio vardas Dovas. 
Jie visi trys švyti laime: sū
nelis, kad turi mylinčius tėve
lius, o abudu jauni žmonės, 
kad priešais juos — sparčiai 
auga jų draugystės, meilės ir 
jų svajonės išsipildymo vai
sius.

— Kokį darbą dirbate ir kaip 
judviem sekasi pradėti gyve
nimą, kai štai vežimaityje jau 
reikalauja tiek dėmesio, rū
pesčio ir jėgą sūnelis?

— Mudu abu — studentai. Aš 
Vilniaus universiteto Filolo
gijos fakultete studijavau lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Šiuo 
metu esu literatūros magist
rante. Vos tik sūnelis gimė, 
bėgau laikyti sesijos egzami
nų. Buvo smagu, — atsako jau
noji motina Vilma Tamuliony- 
tė-Budėnienė. — O aš, — įsi
terpia į pokalbį vyras, Gedi
minas Budėnas, — architektū
ros paminklų restauravimo 
diplomantas. Mokslus jau bai
giau. Greičiausia būsiu pa
kviestas dirbti į su Restaura
cijos su institutu susijusią 
firmą “Elvora”, kur atlikau 
praktiką ir kurios viršininkas 
vadovavo diplominiam dar
bui. Nors darbą rašyti buvo 
tikrai nelengva, — gimęs sū
nelis Dovas vos tebuvo vieno 
mėnesio. Nors daugiausia bu
vo atliktas naktimis, darbas 
labai gerai įvertintas.

Pradžia išties buvo sunki. 
Sąžiningai uždirbtus Švedi
jos laukuose pinigus pasi
glemžė firma, o gal valstybė. 
Toks mūsų buvo medaus mė
nuo: lauko darbas braškių 
plantacijoje, pagalba švedų 
ūkininkams, nespėjantiems 
savo jėgomis nuvalyti der
liaus. Iš to sunkiu darbu už
dirbtų pinigų nieko neliko.

Turėjome santaupų valsty
bės banke — nežmoniškai nu

vertino. Tiesiog grašiai, o ir 
tie pinigai — mūsų mielo glo
bėjo, antikinės literatūros 
vertėjo, Druskininkų garbės 
piliečio, neseniai mirusio An
tano Dambrausko dovana 
man, — sako Vilma, — kad tu
rėčiau duonos kąsniui bestu
dijuodama. Bet nenuleidome 
rankų. Pagalvojome, kad svar
biausia vienas kitą mylėti, su
prasti, siekti ir baigti moks
lus, būti sąžiningiems.

Galėjome pasukti lengvais 
keliais, — nesusigundėme. 
Abu mokėmės ir dirbome. Aš 
nuo pat pirmojo kurso dirbau 
“Dienovidžio” redakcijoje, 
kur redaktorės A. Žemaitytės 
dėka susipažinau su daugeliu 
kultūros, dvasininkijos, moks
lo žmonių. Buvome kupini di
delių vilčių. Deja, atsimušėme 
į valstybės abejingumą stu
dentijai, ypač jaunom šeimom. 
Atrodo, mums tiek mažai rei
kėtų: išklausyti, bent kiek pa
remti, paskatinti. Juk netru
kus atseikėsime tą skolą Lie
tuvai su kaupu. Auginame at
žalėlę ir norime patys moky
tis, dirbti. Norime turėti šio
kį tokį stogą viršum galvos . . . 
Deja, deja! Daug ko reikėtų. 
Daugel ko norėtume, bet vado
vaujamės dėsniu — “rytojus 
pats savim pasirūpins”. Svar
biausia — nepalūžti, netapti 
pinigų vergu, išlaikyti šeimos 
darną ir džiaugtis, kad esame 
sveiki, vienas kitą mylį ir rei
kalingi.

— Kur gyvenate ir kokios 
sąlygos auginti kūdikį? Mat 
štai gavau laišką, kur rašoma, 
kad kai kurioms šeimoms su 
vienu vaiku sunku išsitekti 
net kelių kambarių bute.

— Apie kelių kambarių butą 
mums net svajoti nedrąsu. Da
bar su naujagimiu gyvename 
10-12 kvadratinių metrų kam
barėlyje. Kai pradėjau lauk
ti dabar jau gimusio sūnelio, 
pradėjome ilgus ir erškėčiuo

tus kryžiaus kelius, kad gau
tume bent 18 metrų plotelį, 
koks priklausytų trijų asme
nų studentų šeimai... Tik 
pirmiausia reikia turėti pi
nigų ir . . . žinoti kam juos duo
ti. Senieji dėsniai dėl butų 
Lietuvoje tebegalioja. Daug 
šeimų su vaikais ir dabar gy
vena kambarėliuose — kišenė
se, tokiuose, kaip mūsiškis. 
Ir išsitenka, ir mokosi, valgo, 
miega, svečius priiminėja, 
kūdikius augina. Turime būti 
laimingi, kad ir tokią kišenė
lę bendrabutyje turime. Nors 
už kambarį mokame visą mano 
gaunamą stipendiją, — sako 
Vilma, — bet vis vien pigiau 
negu nuoma. Nuomininkai tri
gubai daugiau moka.

Aišku, šeimai turėtų pri
klausyti du kambariukai. Mū
sų bendrabutyje, kur blokinė 
sistema, du kambariai naudo
jasi viena kriaukle, viena ge
ra vieta, bet ką darysi!? Kar
tais reikia laukti eilės, kad 
galėtum prie kriauklės prieiti, 
tualetu pasinaudoti. O virtuvė 
ir prausykla su dušais — bend
ra ir vienintelė visame aukš
te, kur maždaug 8 blokeliai po 
du kambarius. Vadinasi, maž
daug apie 40 žmonių naudoja
si dujine virykla ir vienu du
šu! Juokas pro ašaras, kai ryte 
nebūna vandens, kai nei iš šio, 
nei iš to dingsta elektra, kai 
nėra kam jos sutvarkyti, patai
syti, o čia dar iš virtuvės dings
ta keptuvė, puodai, lėkštės.

Patys tvarkomės, lipinamės, 
dažomės kambarius, tačiau 
nesam užtikrinti, kad kitąmet 
būsime palikti tame pačiame 
kambaryje. Gal kokiam turtuo
liui prireiks dviejų kambarė
lių? O juk tokių, jau nebe stu
dentų, atsiranda užtektinai. 
Po langais blizga prabangios 
mašinos, tad ir studentams 
priklausančios vietos bendra
butyje mąžta. Pinigai tiesiai 

(Nukelta į 3-čią psl.)

Bendradarbiavimas su Suomija
BNS praneša, kad Helsinkyje 

sausio 4 d. Lietuvos socialinės 
apsaugos ir darbo ministeris Min
daugas Mikaila ir Suomijos darbo 
ministerė Lisa Jakousari pasirašė 
bendradarbiavio sutartį dėl darbo 
rinkos tyrimo, darbo draudos, gy
ventojų užimtumo gerinimo. Suo
mijoje besilankantys Lietuvos at
stovai taip pat derasi dėl paramos 
specialiems darbo mokymo cent
rams. Jų Lietuvoje įsteigta 19, pa
gal skandinavišką modelį.

Sausio 4 d. į Lietuvą nuvyko 
Suomijos socialinių reikalų ir svei
katos ministerijos atstovai pasita
rimams apie pabėgėlių priėmimo 
ir paskirstymo centro statybą Ruk
loje. Jie susitiks su pareigūnais, 
paskirtais įgyvendinti Lietuvoje 
priimtą pabėgėlių įstatymą. Įstaty
mo vykdymas gali kainuoti apie 14 
milijonų litų. Susitikimuose taipgi 
buvo aptartos Suomijos vyriausy
bės galima parama sprendžiant 
pabėgėlių problemas Lietuvoje.

Įstojo į tarptautinę organizaciją
Lietuva gruodžio mėnesį įstojo 

į Tarptautinių jūrų organizaciją 
(TJO), tapdama 153-ąja jos nare, 
praneša BNS. Šios organizacijos 
tikslai yra padėti vyriausybėms 
bendradarbiauti ir keistis informa
cija techniniais tarptautinės preky
binės laivininkystės klausimais, 
įtvirtinti kuo geresnius laivybos 
saugumo bei navigacijos lygius, 
padėti stabdyti jūros teršimą iš 
laivų. Lietuvai įstojus, bus geres
nės galimybės ginti savo ekono
minius interesus jūroje, gauti 
techninę pagalbą bei informaciją 
įvairiose srityse tobulinant laivi
ninkystės veiklą.

Nesibaigia banko krizė

Lietuvos banko pirmininkas Ka
zys Ratkevičius padavė atsista
tydinimo pareiškimą prezidentui 
A. Brazauskui, skelbia OMRI. 
Savo pranešime spaudai K. Rat
kevičius pažymėjo, kad LDDP 
frakcijos pareikštas nepasitikėji
mas juo buvo grynai politinis 
žingsnis, nes jis nebuvo apkal
tintas jokia įtartina ekonomine 
veikla.

Dar vienu vyriausybei kenks
mingu smūgiu laikomas išplati
nimas žinios, jog ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ir vi
daus reikalų ministeris Romasis 
Vaitekūnas gavo daugiau kaip 
30% palūkanų savo indėliams, 
laikytiems taupomose sąskaitose 
užsidariusiame Akciniame-inova- 
ciniame banke.

Kaip rašo ELTA, seimo opozi
cijos vadovas Vytautas Landsber
gis mano, jog valdžios ir Tarptau
tinio valiutos fondo veiksmai bei 
aiškinimai yra prieštaringi. Jo tei
gimu, valdžia ėmėsi kraštutinių 
priemonių prieš du pasirinktus 
bankus pagal parengtą planą su 
TVF pritarimu. Lietuvos bankas 
buvo “panaudotas kaip rezervinė 
struktūra prieš Akcinį inovacinį ir 
“Litimpeks” bankus”. O prezi
dentas, jo nuomone, yra pavaldus 
LDDP partijai.
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Visus pradžiugino Kauno valstybinio choro atliekami kūriniai
Vytės Nemunėlio dovanos vaikams

Lietuvoje pasirodė dvi B. Brazdžionio knygos
Trys meno žmonės

Dailiųjų menų klube pagerbti Alė, Bernardas ir Mykolas

Pakviestas j susitikimą su opo
zicinėmis partijomis, prezidentas 
sakė palaikysiąs jų reikalavimą iš 
visų fizinių ir juridinių asmenų 
išreikalauti kreditus, gautus iš "Li
timpeks” ir LAI bankų. Sutarta 
taipgi, kad prezidentas rems ko
mercinių bankų įstatymo pataisas, 
kurios jau pateiktos seimo svars
tymui.

Bankininkystės krizę demokra
tų frakcija pavadino bankų siste
mos ir valstybės pamatų griovimu, 
siūlo vyriausybei ir Lietuvos banko 
valdybai atsistatydinti, rekomen
duoja pirmalaikių seimo rinkimų 
rengimą. Socialdemokratai reko
menduoja atstatydinti ministerį 
pirmininką bei vidaus reikalų mi
nisterį R. Vaitekūną, vadina jų 
elgesį su indėliais akivaizdžiu 
tarnybinio piktnaudžiavimo pa
vyzdžiu.

Pramonės ir prekybos plėtra
Sausio 4 d. Lietuvos pramonės 

ir prekybos ministeris Kazimieras 
Klimašauskas ir kiti ministerijos 
vadovai susitiko su Lenkijos dele
gacija, vadovaujama Lenkijos pra
monės ir prekybos viceministe- 
rio S. Pedikulos. Kaip praneša 
ELTA, buvo aptartos Lenkijos 
pramonės plėtros agentūros ir 
Lietuvos eksporto plėtojimo 
agentūros bendradarbiavimo gali
mybės, abiejų valstybių pramonės 
ir prekybos padėtis, galimybės di
dinti Lietuvos ir Lenkijos prekių 
apyvartą.

Pramonės ir prekybos ministe
rijos duomenimis, Lietuvos pre
kyba su Europos laisvosios pre
kybos draugija (ELPA) priklau
sančiomis valstybėmis išaugo pas
taraisiais metais, skelbia ELTA 
sausio 10 d. Lietuva su ELPA na
rėmis Norvegija, Šveicarija, Lich
tenšteinu ir Islandija yra pasira
šiusi dvišalės laisvosios prekybos 
sutartis. Užsienio prekybos apy
varta su jomis 1994 m. sudarė 
64.2 milijono JAV dolerių arba 
1.5% visos Lietuvos užsienio pre
kybos apyvartos, o praėjusių metų 
pirmą pusmetį ji padidėjo iki 67.1 
milijono JAV dolerių.

Lietuvos eksportas j ELPA 
kraštus siekė 36.5 milijono JAV 
dolerių 1995 viduryje, sudarant 
apie 3.4% viso Lietuvos eksporto. 
Jiems yra siunčiama juodųjų me
talų, tekstilės ir jų dirbinių, oro 
transporto priemonių. Lietuva iš 
jų importuoja tabaką ir jo pakai
talų, mašinų bei mechaninių įren
ginių, medikamentų, jūros gėry
bių, minerlainį kurą, tekstilės dir
binių.

Mažinama priklausomybė nuo 
Rusijos

Eltos pranešimu, Lietuvos 
energetikos ministerijos sekreto
rius Saulius Kutas sausio 11 d. su
rengtoje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad orimulsiją galima 
naudoti elektrinėse iš esmės jų 
nekeičiant. Orimulsijos tiekimo 
sutartis pasirašyta su “Bitor Eu
rope”. Iki 2012 metų bus atga
benta 300 tūkstančių tonų. Šia su
tartimi buvo norima sumažinti 
Lietuvos priklausomyę nuo ma
zutą tiekiančios Rusijos. RSJ
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Kanados įvykiai

Lietuvos vyskupų konferenci
jos nutarimu, nuo 1996 m. sausio 
vidurio pradėtas leisti dvisa
vaitinis 24 psl. žurnalas kuni
gams, spausdinamas A. Jakšto 
katalikų spaustuvėje Kaišiado
ryse.

Vysk. P. Baltakis ir prel. A. 
Rubšys, Šv. Sosto švietimo kon
gregacijos skyrimu, 1995 m. lap
kričio mėn. atliko Lietuvos ku
nigų seminarijų apaštalinę vizi
tacijų. Aplankė Kauno, Telšių ir 
Vilniaus seminarijas, susitiko 
su vyskupais, lapkričio 9 d. da
lyvavo vyskupų konferencijos 
posėdyje. Surinkti duomenys 
pasiųsti švietimo kongregaci
jai, kuri išvadas pateiks Lietu
vos vyskupams.

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos konferencijoje 
lapkričio 18-19 d.d. Vilniuje kal
bėjo vysk. S. Tamkevičius ir 
kvietė LKDP narius rūpintis 
šeimos institucija, “pačių silp
niausių ir vargingiausių tautos 
piliečių reikalais”, ugdyti tau
tos moralę. Palietė ir priekaiš
tus, kad kunigams neleidžiama 
dalyvauti politinėje veikloje 
ir pabrėžė, kad kunigų vieta tu
rinti būti ten, kur juos siunčia 
Kat. Bendrija. Jis pasakė: “Jei
gu kunigai apleis Lietuvos evan
gelizacijos darbą, jeigu jie ne
neš Kristaus šviesos į visų žmo
nių širdis, jeigu jie nepadės iš
ugdyti dorą Lietuvos jaunimą, 
kas tada prikels mūsų Tėvynę iš 
moralinio skurdo?”

Lietuvos katalikiškų mokyk
lų pedagogų draugija, vienijan
ti 8 vyskupijų ir 8 vienuolijų glo
bojamas mokyklas, 1995 m. spa
lio 17 d. įregistruota visuome
ninės organizacijos teisėmis. 
Katalikiškose mokyklose moko
si daugiau kaip 5000 mokinių. 
Draugijos tarybos pirmininkas 
ir Kauno jėzuitų mokyklos di
rektorius kun. Gintaras Vitkus, 
SJ, lapkričio 7 d. pokalbyje In
formacijos centrui pažymėjo, 
kad suvienyti kat. mokyklas su
manymas kilęs prieš 5 metus. 
Reikia blaiviai vadovautis ka
talikybės principais, norima 
padėti mokytojams orientuotis 
ne vien profesine, bet ir dvasine, 
psichologine, socialine pras
me. Mokytojai katalikai turė
tų reikštis “kuo autentiškiau”. 
Katalikiškų mokyklų steigimo 
problemose pagrindinę kliūtį 
sudaro finansiniai sunkumai. 
Valdžia lėšų skiria tik moky
tojų atlyginimams ir mokymo 

priemonėms. Kitas išlaidas 
dengia steigėjai ar savivaldy
bė. Trūksta ir mokytojų, pasi
rengusių tokiose mokyklose 
dirbti. Yra būtini specialūs 
kursai, kurie supažindintų 
mokytojus su Kat. Bendrijos 
istorija, menu, Šv. Raštu.

Kun. G. Vitkus, SJ, taipgi pa
brėžė, kad per penkerius nepri
klausomybės metus nuotaikos 
pasikeitusios — LDDP norėtų 
“įtvirtinti tam tikrą ateisti
nių pažiūrų dominavimą”. Kat. 
mokyklų misija esanti teikti 
ne vien tik akademinį išsilavi
nimą, bet ir ugdyti pasaulėžiū
rinę orientaciją.

Pogrindinio leidinio “Aušra” 
dvidešimtmetis paminėtas 1995 
m. lapkričio 11 d. Vilniaus Šv. 
Kazimiero šventovėje Mišio- 
mis, kurioms vadovavo vysk. 
S. Tamkevičius, ir gausia suei
ga. Kalbėjo istorikas dr. B. Ba
tūra, iškeldamas leidinio reikš
mę lietuviškajai istoriografi
jai. Prisiminimais pasidalino 
pirmųjų “Aušros” numerių re
daktorius vysk. S. Tamkevičius, 
pasakęs, kad sumanymą atgai
vinti dr. J. Basanavičiaus “Auš
rą” buvo pasiūlęs kun. Pr. Ra
čiūnas, MIC; labai sumaniai 
toliau redagavimo darbą atli
kęs poetas ir literatas kun. 
Lionginas Kunevičius. Kalbėjo 
ir kiti “Aušros” darbuotojai.

Paminklinė Prisikėlimo šven
tovė Kaune dėl lėšų stokos ne
begali pabaigti atstatymo dar
bų. “Bangos” gamyklos 1990 m. 
pradėtas finansavimas, vėliau 
iš dalies ir valstybės, jau 1993 
m. išseko, ir šventovės atstaty
mo komitetas tęsė būtiniausius 
darbus už visuomenės suauko
tus pinigus, kurių teužteko iki 
1995 m. pavasario. Atstatymo 
k-tas kreipėsi į Lietuvos prezi
dentą, tačiau lėšos 1995 metams 
nebuvo paskirtos. Kyla grėsmė, 
kad ir kas padaryta, gali būti 
sunkiai išsaugoma. Tai pabrė
žia išsiuntinėtas kreipimasis, 
kurį gavo prezidentas, vyriau
sybė, seimo nariai, savivaldy
bės, bankai, verslininkai. Raš
tą pasirašė Atstatymo k-to pirm, 
kun. V. Brusokas, Kauno bur
mistras VI. Katkevičius, 27 sei
mo nariai ir prof. V. Landsber
gis. Statybos darbams finansuo
ti dar reikia 1.8 milijono litų.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”).

Tilžėje statoma katalikų šventovė bei pridėtinės patalpos tikybiniams ir kultūriniams lietuvių poreikiams. 
Nuotraukoje - dengiamas pastato stogas

gCFH — gerti yehoshua trigor

Lietuvą palietusio Antrojo pasaulinio karo atsiminimai
Šių atsiminimų autorius yra gi

męs Mažeikiuose, laimingai pergy
venęs sovietų, vokiečių ir vėl so
vietų okupacijas. Jis yra buvęs 
Izraelio diplomatinės tarnybos 
įgaliotasis ministeris, šiuo metu 
pensininkas, gyvenantis JAV-bė- 
se. RED.

Po to, kai 1939 m. spalio 10 
d. Vilnius buvo grąžintas Lie
tuvai, aš išvažiavau iš savo na
mų, iš Mažeikių, norėdamas 
įsidarbinti ir dideliame mies
te siekti aukštesnio mokslo. 
Darbą gavau Vilniaus miesto 
savivaldybėje, pasų skyriuje, 
ir buvau paskirtas į Valakam
pius. Ten buvau vienintelis 
žydas visų kitų tarnautojų tar
pe.

Tuo metu sovietai, kurie bu
vo privertę Baltijos kraštus 
pasirašyti Savitarpio pagal
bos sutartį, jau Lietuvoje lai
kė Raudonosios armijos dali
nius, išdėstytus keturiose ba
zėse — visai panašiai, kaip ir 
kituose Baltijos kraštuose.

Po slapto ir baigminio Hit- 
lerio-Stalino dokumento pasi
rašymo Baltijos kraštai buvo 
atiduoti Sovietų Sąjungai. Pa
starosios užsienio reikalų mi
nisteris V. Molotovas, remda
masis keistais ir išgalvotais 
kaltinimais, 1940 m. birželio 
pradžioje Baltijos kraštams 
įteikė 5 valandų ultimatumus 
ir jau birželio 15 dieną oku
pavo Lietuvą; tuoj po to Lat
viją ir Estiją.

Nereikia nė sakyti, kad toks 
staigus sovietų įsiveržimas 
suardė gyvenimą visuose tuo
se kraštuose. Prezidentas A. 
Smetona su šeima pasitraukė 
į Vokietiją.

Ministerial, kariuomenės 
vadai buvo tuoj pat atleisti 
iš pareigų ir suimti, o pirma
sis sovietų taikinys buvo po
licija ir saugumas.

Sovietai įsakė uždaryti vi
sas Lietuvos pasų įstaigas. 
Mes, maži ir nežymūs tarnau
tojai, buvom perkelti į kitus 
skyrius. Mane paskyrė į bend
rųjų nuosavybių skyrių, tapu
sį Lietuvos sostinės namų ir 
butų tvarkymo centru.

Stebėjome kaip tūkstančiai 
NKGB ir NKVD (sovietų sau
gumas) veiksmų darė žmones 

nelaimingus. Abi tautos — 
lietuviai ir žydai — kentėjo 
labai daug. Lietuviai jau nuo 
seno buvo nusistatę prieš ru
sus, ne tik prieš sovietus. Se
noje lietuvių liaudies dainoje 
skaitome žodžius: “Saulė mo
čiutė mūsų šalin, juodi debe
sėliai rusų šalin”.

95% Lietuvos žydų buvo sio
nistai. Vilniuje padėtis buvo 
truputį kitokia. Lenkai taip
gi Sovietų Sąjungai atviro pa
lankumo nerodė.

Rizika prarasti laisvę 
padedant lietuviams

Prieš šitų staigių įvykių už
dangą, kai miestas skendo bai
mėje, staiga mano raštinėn 
įėjo visiškai nepažįstamas vy
ras ir pasakė: “Jūs manęs ne
pažįstate, bet Mažeikiuose aš 
pažinojau jūsų tėvus, kai ten 
dirbau Lietuvos saugume; ma
no kolega ir aš dabar esame 
be darbo ir kiekvienu momen
tu galime būti suimti. Ar ga
lite mums padėti? Mano pa
vardė Dainelis, mano draugas 
Bukauskas laukia manęs gat
vėje”.

Staiga per mipųtę mano gal
voje žybtelėjo daug minčių 
— vyras atrodė nuoširdus, 
apie mano šeimą jis nemažai 
žinojo; nors Lietuvos nepri
klausomybės metu yra buvę 
truputį antisemitizmo, bet 
tai neturėjo nieko bendro su 
saugumo policija, kurios pir
mas uždavinys buvo sekti ko
munistus.

“Geležinis vilkas” (slapta 
dešiniųjų grupė) ir vokiečių- 
nacių agentai po to, kai Hit
leris paėmė valdžios vairą, 
maišė ir skleidė antisemitiz
mą prieškarinėje Lietuvoje. 
Todėl buvo pagrindo suabejo
ti, kad šis vyrąs, dabar pas 
mane užėjęs, galėjo būti ir ap
simetėlis, kuris apie mano pa
galbą galėtų pranešti sovietų 
saugumui. Aš buvau tiesus de
vyniolikmetis ir pasitikėjau 
savo nuojauta. Nutariau pa
gelbėti Daineliui ir Bukaus
kui (tikros pavardės), nusiun
čiau juos pas skyriaus virši
ninkus, nurodydamas, kad jie 
reikalingi administracijoje. 
Jie įsidarbino — dingo neri
mas ir netikrumas. Dainelis 
davė man savo namų telefono 
numerį, ir mes bendravome. 
Savaitėms bėgant, rūpesčiai, 
susiję su šiuo laikotarpiu, 
padarė savo — daug kas atmin
tyje išblėso.

Pareigūnas išgelbėjo mane, 
vokiečiams užėmus Lietuvą
Po kelių mėnesių aš susir

gau vidurių šiltine. (Sklido 
gandai, kad nacių agentai už
nuodijo Neries vandenį dar 
prieš planuotą Sovietų Sąjun

gos užpuolimą). 1941 m. birže
lio 10 d. aš buvau paguldytas 
Šv. Jokūbo ligoninėje, kur rū
pestingoje dr. Kaplano ir la
bai pasišventusių lenkių vie- 
nuolių-slaugių priežiūroje 
praleidau tris labai nemalo
nias savaites.

Ir tartum to nebūtų užtekę, 
ankstyvą birželio 22 rytą išgir
dome “Stuckas” (vokiečių lėk
tuvai) bombarduojant. Jau 
buvo visiškai aišku, kad kari
niai veiksmai “Barbarossa” 
prasidėjo. Sovietai viską pa
liko suirutėje, ir po 48 valan
dų pasirodė vokiečių kariuo
menės daliniai, kuriuos dau
guma lietuvių sutiko kaip iš
laisvintojus. Jų smogiamieji 
junginiai tuoj pat išskubėjo 
į rytus, o juos pakeitė vokie
čių policijos vienetai (S.D., 
Gestapo, Gendarmerie) ir lie
tuvių policija.

Velionis mano tėvas, Mažei
kiuose gavęs pranešimą apie 
mano ligą, nutarė tuoj pat va- 
žuoti į Vilnių. Ir štai — trau
kiniu iš Mažeikių jis išvažiavo 
birželio 21 d. vakare ir maž
daug po dviejų valandų nuo jo 
atvykimo į Vilnių, apie ketvir
tą valandą birželio 22 rytą pra
dėjo kristi bombos ant gele
žinkelio. Tėvas man pranešė 
telefonu, kad jau esąs Vilniu
je, ir aš, jau sužinojęs, kas 
dedasi mieste, prašiau jį pasi
likti mano kambaryje ir neiti į 
gatvę.

Liepos 1 d. man buvo pasa
kyta, kad esu pakankamai su
stiprėjęs ir paleidžiamas iš 
ligoninės. Bet buvau įspėtas 
nevykti namo, nes pavojinga 
— kai kurie lietuvių aktyvis
tai suiminėja žydus gatvėse 
arba tiesiog šaudo vietoje.

Iš ligoninės paskambinau 
Daineliui. Šis apsidžiaugė, 
kad aš esąs gyvas, sutartu lai
ku atvažiavo į ligoninę poli
cijos automobiliu ir parvežė 
mane namo. Tie 4-5 kilomet
rai, kai jis mane vežė, nulėmė 
mano gyvenimą — buvau išgel
bėtas.

Tai buvo pradžia mano gel
bėjimosi, kuris užtruko tre
jus metus. Slapstytis man pa
dėjo kun. prof. J. Stakauskas, 
Vilniaus universiteto biblio
tekos vedėjas, ir bažnytkaimio 
kunigas Gediminas Pileckis. 
Taigi tenai tada buvo ir gerų 
lietuvių, iš tikrųjų daug dau
giau negu aplamai žinoma. 
Apgailėtina tik, kad buvo jų 
per mažai — negalėjo pakeisti 
tai, kas darėsi. Kitaip ir ma
no tėvai, kartu su šimtais tūks
tančių kitų, būtų išlikę gyvi.

(Visas šio rašinio teises pasi
laiko autorius).

Iš anglų kalbos vertė -
Č. Senkevičius

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bus yra ir paties ministerio 
pirm. J. Chretieno bendravi
mas su jį lydinčiais premje
rais.

Ontario premjeras Mike 
Harris Bombėjuje prasitarė 
spaudos atstovams, kad jo fi
nansų ministeris E. Eves ir Ka
nados finansų ministeris P. 
Martinas artėja prie svarbaus 
sprendimo įvesti bendrą pro
vincinį prekybos ir federacinį 
GST paslaugų mokestį. Ontario 
provincijos prekybos mokestis 
(sale tax) yra 8% pirkinio kai
nos, o federacinis GST paslau
gų mokestis - tik 7%. Jį įvedė 
ministeris pirm. B. Mulroney 
su savo konservatorių vyriau
sybe, nespėjęs sutarti abiejų 
mokesčių sujungimo ir pasida
lijimo. Tokių mokesčių surin
kimas ir perdavimas dviem vy
riausybėm apsunkina preky
bininkus.

Dabar galvojama, kad tuos pa
našius mokesčius reikėtų pa
keisti vienu bendru Kanados 
prekybos (sale tax) mokesčiu 
pusiau pasidalijamu tarp abie
jų vyriausybių. Pvz. Ontario 
provincijoje jį vietoj 15% ga
lėtų pakeisti bendras lengvai 
pasidalijamas 14 ar 12% mo
kestis. Deja, vėliau paaiškė
jo, kad iki tokio susitarimo 
tebėra ilgas kelias. Dabartinis 
ministeris pirm. J. Chretienas, 
būdamas opozinės liberalų 
partijos vadas parlamente, fe
deracinio GST paslaugų mo
kesčio neįstengė sustabdyti. 
Atėjęs vyriausybėn betgi ne
nori ir jo atsisakyti. Ieškoma, 

MYLIMAI MAMAI

AfA 
ELZBIETAI MURAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, 
sūnų PETRĄ, jo žmoną LORETĄ, vaikaitę RAMONĄ 

ir provaikaites nuoširdžiai užjaučiame -
J. Vingelienė S. J. Andruliai

AfA
ALDONAI KRYŽANAUSKIENEI

mirus,
jos vyrą VIKTORĄ, sūnų ALGĮ, dukras - ROMĄ, 
REGINĄ, DAIVĄ ir RITĄ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

T. B. Stanuliai I. A. Jurcevičiai

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-

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

PADĖKA 
AfA 

MYKOLUI JAGMINUI 
staiga mirus 1995 m. gruodžio 31 d., 

velionies šeima susilaukė iš visų jo draugų bei pažįs
tamų nuoširdžios užuojautos ir paramos. Dėkingi -

žmona Elsie ir vaikai - Algis, Mykolas, jn., 
Monika, Zuzana ir Barry

AfA 
ELZBIETAI MURAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums - PETRUI 
ir VYTAUTUI su šeimomis, gyvenantiems Kanadoje, 
GEDIMINUI su šeima, gyvenančiam Lietuvoje. Taip 

pat mūsų užuojauta visiems giminėms 
bei artimiesiems -

M. A. Aleksiejūnai E. Purtulienė
A. J. Balbatos J. J. Šarūnai
K. Gaižauskienė S. S. Vaškiai

bet vis nerandama išeities. 
Mat dolerių reikia ir Kanadą 
valdantiems liberalams.

Kanada vėl pasiuntė apie 
tūkstantį savo karių Šiaurės 
Atlanto sąjungos (NATO) gink
luotai taikos priežiūrai Bosni
joje. Kanados parlamente Re
formų partijo karinių reikalų 
kritikas Jim Hart šoko ginti 
ten nusiųstų karių. Esą ten juos 
skriaudžia kanadietis brigados 
gen. Bruce Jeffries, sulaikęs 
jiems ten skirtą alkoholio da
vinį. Parlamentaras J. Har- 
tas pareikalavo, kad Kanados 
krašto apsaugos ministeris D. 
Collenette grąžintų Jungtinių 
Tautų tarnyboj kasdien duotus 
du butelius alaus.

Iš tikrųjų alkoholio davinys 
buvo nutrauktas dėl anksčiau 
Somalijon taikos priežiūrai 
nusiųsto kanadiečių parašiuti
ninkų pulko. Dėl ten be sai
ko gerto alkoholio ir šešioli
kamečio somalo žiauraus nu
kankinimo tas prašiutininkų 
pulkas buvo panaikintas, ke
li jo nariai nubausti kalėji
mu. V.Kst.

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).

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėvui

AfA
JUOZUI ZAVIUI

mirus 1995 m. lapkričio 25 d.,
nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas Mišias šventovėje; šau
liams už dalyvavimą bei garbės sargybą prie karsto, B. 
Savickui už atsisveikinimo žodį kapinėse, Montrealio jūrų 
šaulių kuopai už prisiųstas gėles; karsto nešėjams; vargo
nininkei D. Radkei už giedojimą; giminėms bei artimiesiems 
už užprašytas Mišias, gėles bei užuojautas žodžiu ar spaudoje; 
B. Stanulienei už maisto paruošimą, ponioms už pyragus.

Liekame jums dėkingos ir linkime Aukščiausiojo palaimos.
Nuliūdę-žmona Stasė ir duktė Rima
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Penkerių metų kova dėl vyskupo gatvės 
Kazlų Rūdoje pagaliau Stoties gatvė pavadinta Vyskupo Vincento 
Borisevičiaus gatve. Taip buvo pagerbtas taurusis kankinys, 

nužudytas sovietinių okupantų

JANINA ŠTRIMAITIENĖ tino ir vysk. V. Borisevičiaus 
vardu pavadintą gatvę, įtaigiu 
žodžiu apibūdino šio žmogaus 
ir kankinio gyvenimą, pamal
dumą, meilę artimui, pasmer
kė smurtą.

Į šią šventę buvo atvykę ir 
vysk. V. Borisevičiaus gimi
naičiai: dukterėčia iš gimto
jo Bebrininkų km. ir brolio 
Juozo vaikaitė Irena Adomai- 
tytė-Slivinskienė, kuri padė
kojo Kazlų Rūdos žmonėms ir 
išskirtinai PKTS skyriaus 
pirm. A. Lelešiui už ryžtą, 
kad būtų įamžintas vyskupo 
V. Borisevičiaus atminimas.

Klebonas kun. Tadas Vallia
nas pasidžiaugė, kad Dievas 
išklausė mūsų maldas, kad nu
galėjo sveikas protas ir tei
singumas. “Jau turime fašizmo 
lagerių kankinių, kurie pa
skelbti šventaisiais, todėl da
bar, kai jau vysk. V. Borise
vičiui pradėta beatifikacijos 

Lapkritis Lietuvoje — liūd
nas mėnuo: užgęsta žalioji va
saros laukų ugnis, medžių la
pai čeža po kojomis, blaškomi 
vėjo, užgęsta ir Vėlinių žva
kių liepsna, įsiviešpatauja 
susimąstymas, rimtis apie srū
vantį laiką, apie žmogaus pa
skirtį gyvenime.

1995 m. lapkričio mėnuo 
Kazlų Rūdos miesto gyvento
jams amžinai liks atmintyje 
susietas su vyskupo kankinio 
Vincento Borisevičiaus var
du. Ir ne tik todėl, kad šis 
taurus žmogus 1887 m. lapkri
čio 23 d. yra gimęs mūsų ap
skrityje (Bebrininkų km., Vil
kaviškio rajone), kad 1946 m. 
lapkričio 18 d., apkaltinus 
“liaudies priešu”, buvo nužu
dytas. Penkerius metus mūsų 
miesto tikintieji, surinkę šim
tus parašų, vadovaujant Poli
tinių kalinių ir tremtinių są- byla, galime pagrįstai tikė- 
jungos (PKTS) skyriaus pirmi
ninkui mokyt. Algimantui Le
lešiui, kovojo dėl vysk. V. Bo
risevičiaus vardo suteikimo 
Stoties gatvei (senovėje vadin
tai Bažnyčios gatve), jungian
čiai tremtinių paminklą su 
mūsų miestelio šventove.

Vis negaliu pamiršti 1993 m. 
lapkričio 18 d., kai švęsdami 
šio iškilaus vyskupo 47-sias 
mirties metines, po ilgų ir gė
dingų, net spaudoj plačiai nu
skambėjusių “derybų” paga
liau apsidžiaugėme, kad Sto
ties gatvę leista pavadinti 
Vysk. V. Borisevičiaus var
du. Pirmą kartą tada prie 
tremtinių paminklo minėjom 
iškilmingai šią sukaktį, pri
simindami vyskupo meilę 
žmonėms, šventumą ir su de
gančiom žvakelėm jo vardo 
gatve ėjom į šventovę (kitame 
šios gatvės gale) dalyvauti 
šv. Mišiose.

Deja, deja... Tą patį 1993 
m. lapkritį niekšų rankos nu
plėšė lenteles su naujuoju gat
vės pavadinimu. Korespon
dentai tyrė Stoties gatvės gy
ventojų nuotaikas, PKTS sky
riaus pirmininkui A. Lelešiui 
keliskart dužo namo langai 
ir... vietoj to, kad ieškotų 
nusikaltėlius, juos nubaustų, 
to meto savivaldybė panaikino 
ankstesnį sprendimą, ir gatvei 
buvo sugrąžintas ankstesnis 
vardas.

Nejaugi pralaimėta? Ne! — 
kova truko . . . dar dvejus me
tus. Nauji rinkimai į vietinės 
valdžios pareigavietes “sušil
dė” klimatą, ir 1995 m. lapkri
čio 7 d. nutarimu Marijampo
lės rajono deputatų taryba 
galutinai įteisino Vysk. V. Bo
risevičiaus vardo gatvę Kaz
lų Rūdoje.

Ši žinia jau nieko nestebino 
— visi suprato — taip turėjo 
būti. Tik keista, kad nepri
klausomoj laisvoj Lietuvoj 
penkerius metus reikėjo ti
kintiesiems dėl to kovoti, lyg 
dygiaisiais ateizmo laikais. 
Kai rimčiau pamąstai, įsiti
kini daugeliu atvejų, kokia 
ta laisvė — lyg paukštė pa
kirptais sparnais.

Lapkričio 26 d., Kazlų Rū
doje įvyko įspūdinga šventė, 
prasidėjusi šv. Mišiomis, ku
rias už vysk. V. Borisevičiaus 
vėlę aukojo ir pasakė pamoks
lą monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas. Jis taip pat pašven-

tis, kad netolimoje ateityje 
ir komunistinio teroro kanki
nys vysk. V. Borisevičius bus 
paskelbtas palaimintuoju ir 
šventuoju”, — teigė kun. T. 
Vallianas.

Baigėsi lapkritis, baigėsi 
ir Kazlų Rūdos tikinčiųjų ko
va už šventą, taurų tikslą. 
Teisybė turi triumfuoti, kitaip 
beprasmiškas būtų gyveni
mas, be kilnių siekių, be ko
vos, be dvasinių vertybių.

Vysk. Vincentui Borisevičiui
Amžiams su mumis
Žvakių liepsnoj matau aš kančią, 
Artimo meilę žmoguje, 
Drąsą, tiesumą lyg rožančiuj 
Suvertus su maldą gija.

Už meilę Dievui ir Bažnyčiai 
Kraugeriai atgręžė nagus.
Smurtą, kankinimus, patyčias 
Patyrėt, Vyskupe brangus.

Purvais jie drabstė pamaldumą, 
O gėrį — pragaro spalva, 
Bet nepavyko: Jūs šventumui 
Šiandieną lenkias Lietuva.
Paežerią laukai augino, 
Guodė giesmelės vyturtą, 
Žemaitija geriausiai žino 
Kilnumą Jūs darbą taurią.

Kai budeliai paskelbė mirtį, 
Dangus pravirko lietumi.
“Esu nekaltas!" - žodžiais kirtot 
Ir likot amžiams su mumis.

Janina Strimaitienė,
Lietuva

N.B. Eilėraštis parašytas 1993 
m. pirmosioms iškilmėms, skir
toms pagerbti Telšių vyskupą V. 
Borisevičių, suteikiant jo vardą 
Stoties gatvei Kazlų Rūdoje.

Kazlų Rūdos šauliai žygiuoja Vyskupo V. Borisevičiaus gatve prie Tremtinių paminklo

visko 
prisi-

nuva- 
tėvus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mokami “viršūnėlėms” į kiše
nę. Daugelis šeimų nuomoja 
privačiuose namuose ir suka
si viename kambarėlyje. Kai 
toks gyvenimas užtrunka il
giau, daugėja skyrybų. Studi
jų metais dar gali prie 
priprasti ir prie visko 
taikyti.

Atsigauna širdis, kai 
žiuoji pailsėti pas vyro 
į Druskininkus, kur jau pen
kiese lengvai išsitenkame 
dviejų kambarių bute. Kaip 
gera, kai gali vaiką išmaudy
ti vonioje, o ne kriauklėje, 
košę virti normalioje virtuvė
je ir ant sienos ar už lango vai
kui parodyti medžių, paukšte
lių . . . Tačiau mėnesį pabuvę, 
pasiilgstame savo vilnietiš- 
kos kišenėlės — savo mažojo 
bendrabučio kambariuko. Tik, 
aišku, taip ilgai trukti nega
lės. Ar vyras per metus pajėgs 
užsidirbti butą? Na, o dabar 
džiaugiamės, kad turime už ką 
pavalgyti. Galėtume grįžti į 
Druskininkus, tik šis miestas 
bedarbių sąrašuose pirmojo
je vietoje. Ką veiktume su sa
vo diplomais? Argi valstybė 
negalėtų parūpinti jaunoms 
šeimoms butų, nes mirtingu
mas Lietuvoje viršija gimsta
mumą ... Ar negalima būtų 
duoti tokioms šeimos lengva
tinių kreditų, leisti ir net 
rekomenduoti jų vyrus užsi
dirbti užsienyje, sudaryti są
lygas stažuotėms. Tada jauna
vedžiai patys nesibaimintų 
dėl savo vaikų likimo, nebūgš
tautų dėl gimusio antro ar tre
čio vaiko, ryžtųsi turėti dides
nes šeimas.

— Ar surandate laiko kas
dien pasimelsti, paskaityti Šv. 
Raštą ar kitą dvasiai reikalin
gą knygą, nueiti į pamaldas ar 
į koncertą ?

— Mano malda — kasdienis 
bendravimas su Dievu, su mi
rusiais tėvais. Nežinau, turbūt 
daugiau dėkoju Dievui negu 
maldauju ar prašau. Ypač dė
koju Dievui, kad netekus tėvų 
(mama mirė, kai buvau 11 me
tų), nenuėjau slidžiais takais, 
medaliu baigiau mokyklą, sėk
mingai įstojau į universitetą, 
į savo - mėgtąjį filologijos fa
kultetą, kur tikrai sekėsi stu
dijuoti ir kartu dirbti “Dieno
vidžio” redakcijoje (mano kū
rybą spausdino kitur). Ištekė
jau už to, su kuriuo draugavau 
nuo ketvirtos ar penktos kla
sės. Laukiau jo grįžtančio iš 
dvejus metus trukusios ka
riuomenės. Itin dėkoju Die
vui, kad sūnelis gimė sveikas, 
gerai auga. Dėkoju už sunkią 
savo vaikystę, juk be jos bū
čiau nesuvokusi, ką reiškia 
laimingas gyvenimas. Vyras — 
irgi iš tikinčiųjų šeimos. Jo 
tėvai į pamaldas eidavo kas 
sekmadienį. Gedimino moti
na, daug skausmų iškentusi, 
1995 m. vasarą mirė.

Mes stengiamės laikytis sa
vo šeimų tradicijų. Į pamal
das daugiausia nueiname per 
šventes, tėvų mirties metines, 
gimtadienius, prieš svarbes
nius gyvenimo įvykius, ypač 
egzaminus. Mūsų ryšys su Die
vu gal jau kitoks negu mūsų 
tėvų. Skaitydami Šv. Raštą, 
mes daugiau gilinamės, dau
giau svarstome, 
nesutariame. Aš 
konservatyvesnė, 
kuriuos kunigus 
jie daug pinigų ima už šv. Mi
šias, krikštynas, jungtuves. 
Sūnų auklėsime tiktai krikš
čioniškai.

Pramogoms laiko nelieka. 
Vienąkart pasijutau labai pa
vargusi, — vyras išleido į teat
rą, pats pasiliko su sūneliu. 
O šiaip visur keliaujame trise. 
Dovas jau spėjo apžiūrėti se
namiestį, “įlipti” į Gedimino 
pilį, pasigrožėti Trakų pili
mi, pasimelsti

kartais
gal šiek

Vyras
peikia,

net 
tiek 
kai 
kad

katedroje, 
Druskininkų šventovėje . ..

Kiek rimčiau pasiskaityti 
grožinės literatūros kol kas 
nėra laiko. Vyrui dažnai rei
kia dirbti net savaitgaliais 
po 14-16 vai. Man labiausiai 
šiuo metu rūpi tik vaikų lite
ratūra. Vakare krentu į lovą 
kaip akmuo. Kolei nebuvo gi
męs vaikas, neužmigdavau ne
perskaičiusi kelių puslapių 
kokios nors knygos. Juk ir ma
no specialybė to reikalauja, 
tad nori nenori prieš egzami
ną turi ypač daug ką perskai
tyti. Vyrui dabar prisieina 
susipažinti su specialiąja li
teratūra — architektūra, me
nu, paminklosauga, istorija.

šei-
— Kokios konkrečios pagal

bos reikėtą dabar jaunom 
mom?

šei- 
tei-

— Visų pirma studentų 
mos privalo turėti visišką 
sę į viską, ką turi dirbančių 
šeimų tėvai. Vaiko gimimas — 
visos tautos rūpestis. Reikė
tų daugiau skirti lėšų vaiko 
gydymui ir mitybai. Juk dabar 
nemokamus vaistus vienerius 
metus gauna tik tie vaikai, 
kurių bent vienas iš tėvų tu
ri socialinio draudimo “Sod
ros” pažymėjimą, t.y. dirban
tis. Reikia, kad kokius metus 
nemokamai ar bent pigiau bū
tų galima nusipirkti kūdikiui 
mišinių. Motinos gali pačios 
savo vaikais rūpintis, auklė
ti, auginti. Joms reikia pa
čioms susiburti, vienytis ir 
veikliai dirbti vaikų labui, 
tautos ateičiai. Juk būtina tu
rėti pragiedrulių, kokių nors 
vilčių ir planų. Čia išvardy
tos tiktai kelios smulkmenos. 
Didžiausia valstybės parama 
jaunoms motinoms ir apskri
tai šeimoms — lengvatinis kre
ditas butui. Juk dabar, jei bai
gei: eik į visas keturias puses, 
nei darbo, nei pastogės, nei 
paramos.

Aišku, jei turi galvą ant pe
čių, gerą sveikatą, dar nesu
gadintą sąžinę, gali šio to pa
siekti, bet išsikapstyti reikia 
pusės gyvenimo. O kuo kaltas 
tas vaikelis, jei jau šiandien 
prašo valgyti, reikalauja dė
mesio, šilumos ir globos. Tė
vai turi daug' laiko praleisti 
pašaliniams rūpesčiams, gy
venti nuolat susirūpinę dėl 
duonos, kambario, įsitempę 
dėl visokių ligų, pavojų.

— Koks jūsų santykis su savo 
tėvais ir giminėmis? Su darba
viete ir mokslo įstaiga? Ar su
daromos sąlygos, ar jaučiate 
paramą iš artimąją ir savo įs
taigą ?

— Mūsų sūnelis teturi tiktai 
vienintelį senelį — vyro tėvą 
Druskininkuose. Kiti arti
miausi žmonės jau iškeliavę 
amžinybėn. Juos bando atstoti 
artimieji, pažįstami. Labai 
brangi dvasinė paskata (juk 
šiais laikais daugeliui sunku!). 
Nedaug kas padeda materia
liai. Mes ir nelaukiame ištie
sę rankų pagalbos, bet niekad 
nepraeinam pro tokius, sutik
tus gatvėje. O šiaip gyvenime 
sutikome daugel gerų žmonių, 
kurių vien pavardžių susida
rytų puslapis.

Vilniaus universiteto filo
logijos fakultete dirba nuo
stabūs žmonės! Profesorius 
gerbia studentą, moterims 
netgi kepurę kilsteli. Dėsty
tojai pasidomi tavo gyvenimu, 
pasiteirauja, su jais randame 
bendrą kalbą, pasitariame. ,
Jie padeda, kiek gali. Kai dėl 
ką tik gimusio kūdikio nespė
jau parašyti magistrės darbui 
plano, atidėjo. Darbo vadovas 
žino, kad padarysiu. Kiek daug 
padeda žodis!

Vyrui tiek mokytis, tiek ir 
dirbti sekasi. Kai į jo diplomo 
gynimą nusinešiau ką tik gi
musį Dovuką, tas bent savo gu- 
genimu pritarė tėvelio gyny

bai. Komisija neišvarė iš sa
lės. Keli dėstytojai net priėję 
pašnekino. Visur pasitaiko ge
rų, supratingų žmonių.

— Jūsą bičiuliškas žodis 
busimosioms motinoms ir jau
niems tėvams, kurie nenori 
sulaukti brangiausio, ką gali 
gauti žmogus — naujosios gy
vybės.

— Kai parsivežiau Dovuką 
iš ligoninės, buvo keista. Vis 
dar atrodė, kad sapnuoju, vis 
netikėjau. Vyrui žmoną gali 
atstoti kita moteris, žmonai
— kitas vyras, o vaikui tėvai
— vieninteliai. Jie duoti vi
sam gyvenimui. Ar mes turime 
teisę jiems neleisti ateiti? 
Juk mes jiems, o jie mums pa
skirti! Jie nebuvo, nėra ir ne
bus mūsų, motinų, nuosavybė. 
Mes, moterys, tiktai tarpinin
kės. Mums tiktai lemta juos 
pavedėti iki tam tikro gyve
nimo slenksčio. Jie ateina pas 
mus angelais, o, žiūrėk, iš
moksta reikalauti, prieštarau
ti. Neišmainyčiau savo sūne
lio į nieką kita, net jei žino
čiau, kokie sunkumai laukia. 
Jie, kaip ir nuovargis, nemi
ga, — laikini. Sūnus — visam 
gyvenimui.

Neseniai sutikau bevaikį 
savo istorijos mokytoją. Juo
komis padejavau, kad sunku 
sykiu viską iškart: mokytis, 
dirbti ir vaiką auginti. O jis 
man: “Kas iš to, kad aš turiu 
butą, mašiną ir sodą. O va čio
nai (parodė į širdį) kažin ko 
vis trūksta. Taip liūdna na
mie ...”

Dabar, kol jauni, visi nori 
laisvės, stengiasi ištrūkti, iš
siveržti, pagyventi be rūpes
čių. Tik ateis laikas, pradėsi 
kitaip galvoti apie save ir ki
tus. Būsi niekam nereikalin
gas, gal net pats neturėsi kuo 
rūpintis. O aš dabar jau rami. 
Jei ir mokslai nepasisektų, 
bet sūnų išauginsiu. Dievas 
davė dantis, duos ir duonos.

O gimdymas — tikras stebuk
las! Turbūt pats didžiausias 
šioje žemėje! Kodėl jo atsisa
kyti? Kad persekiotų amžina 
graužatis dėl jūsų kaltės ne- 
išvydusio saulės šviesą, nepa- 
mačiusio savo ir kitų žmonių 
veidų Žmogaus! Žmogaus, dėl 
kurio jūs kentėsite ir nieka
dos negalėsite nuplauti tos 
dėmės, dėl kurios jūs patys 
kalti. Negalėsite nurimti, ras
ti vietos gyvenime! Jūs sap
nuose matysite liūdnas kūdi
kio akytes, kuriose išskaity- 
site amžiną priekaištą, kuris 
jus persekios ir niekad neduos 
ramybės! Sąžinės priekaištą. 
Jūs galėjote išgirsti širdį 
glostančius, palaimos kupi
nus žodžius — mamyte, tėveli!
— jūs galėjote verkti iš laimės, 
o nuo tos siaubingos žmogžu
dystės akimirkos jūs girdėsi
te tiktai sielvartingą savo 
sielos dejonę ...

— Vilma, Gediminai ir visi, 
kuriems teko laimė turėti vai
ką! Tepadeda Jums Dievas, ar
timieji ir visi žmonės laimin
gai išauginti visus, alei vieno 
visus vaikus, išauklėti juos ne 
tik po vieną, bet dar bent po 
penkis: Dievui, Tėvynei, pa
sauliui — Marijos žemei ver
tus vaikus.

Pokalbį užrašė-
Kun. K. J. Ambrasas, SJ.

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 Transai 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 — 
Goliger’s Travel 

SINCE 1955
.'NTM

Kravis Travel Service Ltd.
99 YORKVILLE AVENUE 

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

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

-j.senasis pranciškonų-bernardinų vienuolynas Troškūnuose. 
Čia dabar rengiamos rekolekcijos, stovyklos, suvažiavimai, koncertai. 
I rie vienuolyno vartų — klebonas kun. Saulius Filipavičius su savo talki
ninkais

Miestelis, kuriame atsispindi Lietuva
Troškūnai, kur yra ir vyskupo P, Baltakio tėviškė, ruošiasi didelei 

šventei - 300 metų sukakties iškilmėms

A. SKARŽAUSKAITĖ- 
ZDANAVIČIENĖ

Yra Lietuvoje toks mieste
lis - Troškūnai. .. Tykus, nuo
šalus seniūnijos centras vaka
riniame Anykščių rajono pa
kraštyje. Apylinkė negali gir
tis nei gamtos vaizdingumu, 
nei kokiomis kitomis įžymy
bėmis. Bet tiems, kuriems 
Troškūnai yra tėviškė ar gy
venamoji vietovė, jis mielas 
ir .. . įžymus.

Šiandien Troškūnai ant di
džios iškilmės slenksčio: 1996 
m. vasarą bus minima 300 me
tų parapijos ir miestelio įkū
rimo sukaktis. Troškūnų dvaro 
savininkas Vladislovas Saka
lauskas 1696 m. pasikvietė vie
nuolius bernardinus, kurie 
čia, nežymiame kaimelyje, pa
statė medinį vienuolyną ir 
šventovę. Spėjama, kad ne
trukus atidarė ir parapijinę 
mokyklą, nors oficialiai mo
kyklos įsteigimo data laiko
ma 1773 m.

Gyyvenvietė prie vienuolyno 
ir šventovės pradėjo pamažu 
augti. XVIII š. atsirado lais
vųjų amatininkų, pirklių. Ky
lančią ekonominę miestelio 
reikšmę rodo ir tai, kad 1748 
m. jam suteikiama prekybos 
privilegija - leidžiami savai
tiniai turgūs ir keturi meti
niai jomarkai.

Po didelio gaisro 1770 m., kai 
sudegė medinis vienuolynas ir 
šventovė, pradėtos didelės sta
tybos: statomi mūriniai vienuo
lynas, šventovė, mokykla, var
pinė. Šie pastatai ir dabar te
bestovi, yra architektūriniai 
paminklai. Juos projektavo įžy
mūs to meto architektai - M. 
Knakfusas, Pjeras de Rosis.

Miestelis augo, gražėjo, ta
po netgi nemažo šiaurės rytų 
Lietuvos regiono kultūros ir 
švietimo centru. Vienuolių 
bernardinij įsteigta parapiji
nė mokykla išaugo į aukštes
niąją bajorų mokyklą (kole
giją). 1820-1825 m. gerai įreng
toje dviaukštėje mokykloje 
čia mokydavosi iki kelių šim
tų moksleivių.

1829 m. dvarininko B. Petke
vičiaus ir kitų regiono bajorų 
rūpesčiu gautas carinės val
džios leidimas atidaryti Troš
kūnuose gimnaziją, išlaikomą 
vienuolių bernardinų. Tai bu
vo viena iš keliolikos to me
to Lietuvos gimnazijų, pri
lygstanti senesnėms Vilniaus 
ar Kražių gimnazijoms. Troš
kūnų mokykloje mokėsi ne vie
na būsima įžymybė, buvo čia ir
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Wanger Maya, Kuusk Kristi, 
Jansons Auseklis “Jan" 

gerų dėstytojų, nusipelnusių 
Lietuvos kultūrai žmonių.

Neilgai gyvavo Troškūnų 
gimnazija. 1840 m. ji buvo per
kelta į Panevėžį. Troškūnuo
se liko tik pradinė mokykla. 
Neilgai besilaikė miestelyje 
ir vienuoliai bernardinai — 
prasidėjo 1863 m. sukilimas. 
Apkaltinti bendravimu su su
kilimo dalyviais, 1864 m. vie
nuoliai iš Troškūnų buvo iš
varyti, vienuolynas uždarytas, 
išdraskyta turtinga biblio
teka. Parapiją perėmė pasau
liečiai kunigai, kurių tarpe 
buvo šviesių, patriotiškai nu
siteikusių žmonių. Gal todėl 
pasipriešinime carinei prie
spaudai kovoje dėl nepriklau
somos Lietuvos aktyviai daly
vavo ir apylinkės bei mieste
lio gyventojai.

Spaudos draudimo metais 
čia kryžiavosi knygnešių ke
liai, slaptose lietuviškose 
mokyklose darbavosi darak
toriai. 1920 m. Želigovskio 
raitelių būriui įsiveržus į 
miestelį, nelygioje kovoje žu
vo tik ką susikūrusios šaulių 
organizacijos keletas troškū
niečių vyrų. Ir pokario pirmai
siais metais rezistencinėje ko
voje prieš sovietinę okupaciją 
dalyvavo daug troškūniečių. 
Dauguma jų žuvo vėl nelygioje 
kovoje, kiti atkentėjo 
riuose, tremtyje.

Sovietmečiu, 1950-59 
tais, Troškūnai - rajono 
ras. Skiriama daugiau 
įvairioms visuomeninės 
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naujais gyvenamai-

Pro kiaurą kultūros

remonto,

asmenų paramos.

lietuvių vyskupui

skirties
Vėliau miestelio pakraščiai 
apaugo
siais namais. Tačiau apla
mai, ypač paskutinį dešimtme
tį, miestelis apleistas, apše
po centre, senamiestyje, nere
montuojami visuomeniniai pa
statai.
namų stogą pliaupia lietus, 
reikia kapitalinio
o lėšų nėra. Kaip ir visur 
Lietuvoje, nuskurdo apylinkės 
žmonės, padaugėjo girtaujan
čių.

Atgavus nepriklausomybę, ne 
viskas taip jau ir niūru, yra 
ir naujų gyvybės ženklų Troš
kūnuose. Naujam gyvenimui 
atgimsta parapija, buvęs sena
sis vienuolynas. Darbas čia už
virė parapijos vadovu pasky
rus kunigą Saulių Filipavičių. 
Energingas, sumanus klebonas 
ėmėsi sunkaus ūkinio ir orga
nizacinio darbo - atstatyti vi
siškai suniokotą vienuolyno pa
statą, sukurti čia palankias 
sąlygas parapijos reikalų tvar
kymui ir, svarbiausia, švietė
jiškai, kultūrinei veiklai. Šis 
projektas būtų buvęs neįmano
mas be nesavanaudiškos Ame
rikos katalikiškų parapijų ir 
pavienių
Troškūnų parapija dėkinga 
užsienio 
P. Baltakiui, kilme troškūnie- 
čiui, kuris yra didelis šio su
manymo rėmėjas. Jis padėjo 
surasti lėšų ir moralinio dė
mesio užsienyje, o buvodamas 
Troškūnuose geru žodžiu pake
lia žmonių dvasią.

Didelę paramą savo asmeni
nėmis ir parapijiečių aukomis 
suteikė lietuvių kilmės kuni
gas Chepanis, kunigas Kirki
las iš Floridos, p.p. Kirtikliai, 
Krasauskai ir kiti. Didelę su
mą paaukojo Bronius ir Apolo
nija Andrašiūnai - jų lėšomis 
perdengiamas šventovės stogas.

Buvusio vienuolyno pastatas 
dabar, nors ir ne visai dar baig
ta rekonstrukcija, šviečia 
miestelio centre. Klebono S. 
Filipavičiaus rūpesčiu čia jau 
veikia jaunimo švietimo ir kul
tūros centras. Troškūnuose

(Nukelta į 4-tą psl.)
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LAKŪNAI PAKISTANE

“Lietuvos avialinijomis” va
dinama orinio susisiekimo 
bendrovė surado rinką jai te- 
kusiems sovietiniams “JAK- 
42D” keleiviniams lėktuvams. 
Du su lietuvių įgulomis jau yra 
išnuomoti Pakistanui. Pasiro
do, ten- klimatas palankus tiems 
sovietiniams gaminiams, kurių 
nenorima turėti Vakarų orinio 
susisiekimo linijose. Tie Pakis
tanui išnuomoti lėktuvai nusta
tytu laiku dabar atskrenda Lie
tuvon techniškam patikrinimui. 
Lietuvoje jau lankėsi Pakista
no orinio susisiekimo bendro
vės “Bhoja Airlines” delegaci
ja. Su ja buvo sutartas finansi
nis atsiskaitymas už nuomoja
mus lėktuvus ir atlyginimas la
kūnams. Pakistaniečių delega
cija norėjo nusipirkti tuos du 
Lietuvos jiems išnuomotus so
vietinius lėktuvus arba išsinuo
moti dar vieną.

PAMINĖTAS TILŽĖS AKTAS
Septyniasdešimt septintųjų 

metinių proga Vilniuje, Nepri
klausomybės aikštėje, 1995 m. 
lapkričio 30 d. buvo prisimin
tas ir paminėtas Tilžėje 1918 m. 
lapkričio 30 d. Mažosios Lietu
vos tarybos pasirašytas aktas. 
Minėjiman susirinko tik ketu
rios dešimtys vilniečių. Jiems 
jautrų žodį tarė Nepriklauso
mybės partijos pirm. Valenti
nas Šapalas, apgailestaudamas, 
kad Mažosios Lietuvos siekis 
prisijungti prie Didžiosios Lie
tuvos tebėra neįgyvendintas. 
Tilžės aktas, turėjęs pratęsti 
Vasario šešioliktosios aktą, 
įstrigo politinėse painiavose. 
“Lietuvos aido” atstovas Darius 
Babickas, skaitytojus supažin
dindamas su V. Šapalo kalba, 
rašo: “Akto signatarai kreipė
si į Versalio taikos konferen
cijos taikos atstovus, prašyda
mi juos išklausyti, tačiau dėl 
lenkų ir prancūzų intrigų pa
vyko prisijungti tik Klaipėdos 
kraštą. Kai kurie skeptikai ma
no, kalbėjo V. Šapalas, jog Ka
raliaučiaus kraštas niekad ne
buvo lietuviškas. Yra daug do
kumentų, liudijančių, kad ši že
mė priklauso lietuvių gentai
niams, o vokiečiai, kaip dabar 
rusai, tėra kolonistai. V. Šapa
las pabrėžė, kad kiekvienas 
daiktas turi būti grąžintas jo 
šeimininkui. Taip turi būti ir 
su Mažąja Lietuva. 1945 m. Pots
damo konferencijoje karą lai
mėję sąjungininkai nutarė Ryt
prūsius atskirti nuo Vokietijos 
ir padalyti tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Stalinui pareiškus, kad 
Lietuvoje nėra civilinės val
džios, šiaurinė Rytprūsių dalis 
laikinai priskirta Sovietų sąjun
gai. Sovietų sąjungos nebėra, 
bet Rusija vis tiek bando šias 
žemes pasisavinti. Tilžės aktas 

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 MildaTrumpickai . tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .....tel. 905 871-1799
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.

labai svarbus dokumentas sie
kiant, kad Mažoji Lietuva bū
tų prijungta prie Didžiosios 
Lietuvos. Išsprendus Karaliau
čiaus krašto priklausomybės 
klausimą, savaime išsispręstų 
ir rusų laisvo tranzito per Lie
tuvą problema, sakė V. Šapa
las”.

KAUNO “AUŠROS” SUKAKTIS
Su Kauno “Aušros” vidurinės 

mokyklos aštuoniasdešimtme
čio sukaktimi “Dienos” skaity
tojus 1995 m. spalio 14 d. laido
je supažindina Jonas Bačiulis. 
Atrodo, jo sukakties aprašymas 
yra susietas su pirmąja nepri
klausomybės metais Kaune bu
vusia “Aušros” berniukų gimna
zija. Nuo jos 1927 m. pasitrau
kė atskirai veikusi “Aušros” 
mergaičių gimnazija. J. Bačiu
lis apie aštuoniasdešimtmečio 
sukaktį rašo: “Erdvioje ‘Auš
ros’ vidurinės mokyklos salėje 
vos sutilpo jos buvusieji auk
lėtiniai. Per 80 metų ši mokyk
la į gyvenimą išleido 77 lai
das, daug jos abiturientų ta
po žymiais krašto žmonėmis. 
Brandos atestatus čia gavo rašy
tojai J. Aistis, A. Miškinis, A. 
Churginas, A. Škėma, režisie
riai V. Žalakevičius, H. Vance
vičius, aktorius J. Kavaliaus
kas, akademikas A. Žukauskas, 
meno mecenatas M. Žilinskas ir 
daug kitų mokslo, meno, kultū
ros ir visuomenės veikėjų. Jubi
liejaus proga buvo eksponuoja
mos buvusių mokinių ir mokyto
jų nuotraukos, dabartinių moks
leivių piešiniai, nes mokykla 
turi dailės profilį, diplomai ir 
dovanos, kuriais įvertinti mo
kyklos laimėjimai. Įdomu buvo 
stebėti, kaip garbaus amžiaus 
sulaukę buvę mokyklos auklėti
niai džiaugėsi suradę savo kla
sės nuotraukas, sveikinosi su 
draugais, kurių nematė kelias
dešimt metų. Per iškilmingą ak
tą buvę abiturientai dėkojo sa
vo mokytojams už suteiktas ži
nias, kurios jiems taip praver
tė gyvenime. Apie tai kalbėjo 
Seimo narys Aloyzas Sakalas, 
1955 m. baigęs mokyklą aukso 
medaliu, buvęs šios mokyklos 
abiturientas, o vėliau ilgame
tis jos direktorius Dizmanas 
Ilgūnas, aktorius Leonardas 
Zelčius ir kiti...”

POETO J. AISČIO HIMNAS
Kauno “Aušros” aštuonias

dešimtmečio proga kalbėjo Lie
tuvos seimo narys Arimantas 
Raškinis, šią mokyklą baigęs 
aukso medaliu. JAV gyvenančius 
aušrokus priminė dr. Kazys Bo
belis, kitas Lietuvos seimo na
rys, šią mokyklą baigęs 1941 m. 
Ją sveikino Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerijos sekr. Jo
nas Puodžius, Kauno Maironio ir 
“Saulės” bei Vilkaviškio “Auš
ros” vidurinių mokyklų atsto
vai. Šventėn atvykę “Aušros auk
lėtiniai sugiedojo mokyklos 
himną, kuriam tekstą yra sukū
ręs Aušros” gimnaziją 1919-27 m. 
lankęs poetas Jonas Aistis. Vi
siems sukaktuvių šventės daly
viams padėkojo dabartinė “Auš
ros” vidurinės mokyklos Kaune 
direktorė Bronė Volungevičie- 
nė. Jonas Bačiulis savo prane
šimą baigia senųjų mokslo bičiu
lių susitikimu klasėse, laiki
nai atjauninusių širdžių plaki
mą. Gaila, kad jis nepateikė 
duomenų apie šios mokyklos ke
lius sovietmetyje. Pirmosios 
okupacijos metais Kauno gimna
zijos buvo paverstos mišriomis 
vidurinėmis mokyklomis. Gali
mas dalykas, Kauno berniukų 
“Aušron” grįžo ir mergaičių 
“Aušra” abi tapusios viena vi
durine mokykla, turinčia dailės 
profilį. Dabar vėl keičiami vi
durinių mokyklų pavadinimai ir 
jas norima paversti aukštesnio 
lygio gimnazijomis. V. Kst.

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

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Kun. A. SAULAITIS, SJ, iš JAV lankosi Vasario 16 gimnazijoje. Iš kairės: 
Artūras Vilimaitis (Lietuva), kun. A. Saulaitis ir Dainius Šelmys (Kanada) 

Nuotr. M. Šmitienės

Vasario 16 gimnazijos ateitininkai džiaugiasi sėkmingai suorganizavę 
gimnazijos talentų vakarą Nuotr. M. Šmitienės

Calgary, Alberta
A. a. ELEONORA DEVENIENĖ 

po trumpos ligos iškeliavo am
žinybėn 1995 m. lapkričio 21 d., pa
likdama liūdesyje savo vyrą Petrą, 
sūnų Petrą, dukrą Almą, šešis vai
kaičius, gimines Lietuvoje bei 
visus pažįstamus. Palaidota Moun
tain View Memorial Gardens ka
pinėse.

Velionė buvo gimusi 1921 m. va
sario 5 d. Vainoto miestelyje, Šilu
tės rajone. Kalgario lietuvių gyve
nime buvo darbšti, ir jos netektis 
susilpnino visuomeninę veiklą. 
Pažvelgus į ją atgal, matyti, kad 
padaryta gana daug. 1946-50 m. čia 
gyveno apie 800 lietuvių, 1965 m. 
jau tik 300, 1985 m. apie 180, o 1995 
m. vos tik 100, iš kurių 25% jaunes
niųjų yra sukūrę mišrias šeimas 
ir labai mažai remia visuomeninę 
veiklą, apie 15% jau yra daugiau 
kaip 70 metų amžiaus. Kita dalis 
rūpinasi sukurtų šeimų ateitimi, 
kelionėmis į Lietuvą ar iš ten at
vykusių giminių priėmimu. Visa

Dr. RAIMUNDAS KYBARTAS,
B. A., B.Ed., M.Sc., Ph.D. įsigijo 
daktaro laipsnį Toronto universi
tete aukštųjų mokslų pedagogikos 
srityje. Jo pasiekimu džiaugiasi ir 
jį sveikina tėvai Alfonsas ir Emilija, 
žmona Jane, vaikai Saori ir Ben, 
sesuo Ramona bei jos vyras dr.
C. J. Nock.
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1573 Bloor St. Weil, Toronto, Ont. M6P IA6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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% 
Pristatymas į rankas 
IŠVISO

Siuntėjas:..................  

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

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

Gavėjas:

tai kažkaip atitolino nuo visuo
meninio darbo. Dabar tik susiren
ka grupelėmis po 20 ar 30 pasida
linti įspūdžiais apie Lietuvą ir 
jos ateitį.

Kęstutis Dubauskas

Hamilton, Ontario
PRISIMINDAMI a.a. MILDĄ 

STANKIENE ir reikšdami užuo
jautą vyrui Jonui, dukroms Loretai 
ir Vidai bei visiems artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$50 - S. S. Rakščiai; $40 - L. A. 
Pintuliai; $30 - P. Z. Sakalai; $25 - 
L. Pliura, J. R. Pleiniai; $20 - F. E. 
Cipariai, L. J. Koperskiai, V. S. Ma- 
tukaičiai, P. S. Kanopai, P. G. 
Breichmanai, J. G. Krištolaičiai, P. 
E. Armonai, P. V. Šidlauskai, Z. 
Čečkauskas, J. L. Stungevičiai, M. 
Biekšienė, K. A. Žilvyčiai, A. A. 
Pilipavičiai, L. D. Gutauskai, S. 
Panavienė, G. A. Skaisčiai, A. Rim
kienė, I. Repečkienė, V. J. Pil
kauskai; $10 - P. M. Šiuliai, V. 
Subatnikaitė, V. G. Kairiai, M. 
Vaitonienė, F. D. Enskaičiai, A. 
Didžbalienė; $5-J. Jurgutis.

Už aukas dėkoja -
Kanados fietuvių fondas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLKM D-JOS DELHI-TILLSON- 

BURGO SKYRIAUS narių ir Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos ko
miteto pastangomis 1995 m. lap
kričio 12 d. buvo suruošti para
pijos pietūs. Po Mišių, kurias au
kojo klebonas kun. L. Kemėšis, 
rinkomės į gražiai išpuoštą 
salę. Sukalbėjus maldą, skyriaus 
pirm. T. Pargauskienės pakvies
ti, vaišinomės įvairiais ir ska
niais patiekalais, leidome laiką 
jaukioje, draugiškoje aplinkoje. 
J. Vitas paskelbė, kad pelno gau
ta $1700. Pinigai paskirti para
pijos reikalams. Klebonas kun. L. 
Kemėšis ir skyriaus pirm, padėko
jo visiems, darbu ir aukomis prisi- 
dėjusiems prie šio renginio, d.V.

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

..................  $15.00
$....................... 00

Miestelis, kuriame...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

stovyklauja ne tik Lietuvos, 
bet ir Vakarų Europos bei 
Amerikos šalių jaunimas, čia, 
ypač vasarą, išgirsi kalbant 
angliškai, vokiškai. Čia vyks
ta rekolekcijos, skaitomos 
paskaitos. Šventovėje, vienuo
lyno salėje ir kieme rengiami 
koncertai, poezijos vakarai. 
Troškūniečiai mielai lanko to
kius renginius, čia atsigauna 
jų širdis.

Tad ir 300 metų įkūrimo su
kaktis, kurio organizacinio 
komiteto pirmininkas kun. S. 
Filipavičius, laukiama troš
kūniečių šventė. Į pasiruo
šimą iškilmei įsitraukė seniū
nija, mokykla, kultūros dar
buotojai. Numatoma, kad iškil
mių dienomis vyks mokslinė 
konferencija, koncertai, paro
dos. Ruošiamas spaudai lei
dinys apie Troškūnus.

Laukiama, kad į šventę atva
žiuotų kuo daugiau troškūnie
čių, gyvenančių užsienio šaly 
se, kad susirinktų ir tie, ku
rie čia gimė, mokėsi ar dirbo, 
o dabar išsibarstę po visą Lie
tuvą. Manoma, kad tinkamiau
sias laikas šventei — šv. Anta
no atlaidai - birželio 14, 15, 
16 d.d. (1996 m.).

Taigi Troškūnai laukia savo 
kraštiečių, žada pagal išga
les sutikti ir neleisti nuobo
džiauti. Per daugelį okupaci
jos metų su kai kuriais kraštie
čiais užsienyje nutrūko mūsų 
ryšiai. Prašome Jus atsiliepti 
adresu: Kun. Saulius Filipavi
čius, Vytauto 1, Troškūnai, 
Anykščių rajonas, Lithuania.

St. Catharines, Ont.
JŪRATĖ VYŠNIAUSKAITĖ jau 

grįžo namo, porą metų mokytojavu
si Meksikoje. Ji įsidarbino Smith
ville laikraščio “Review” redakci
joje. To laikraščio bei jo litera
tūrinio priedo spalio 25 dienos lai
doje išspausdinti Jūratės 4 straips
niai. Viename jų ji išsamiai apra
šė dailininko Arno Freitag kelią 
į Kanados meno pasaulį. K.

Edmonton, Alberta
LIETUVOJE LEIDŽIAMAME 

LAIKRAŠTYJE “Apžvalga” per
skaičiau kun. K. J. Ambraso straips
nį. Jame autorius su meile aprašė 
Edmontono lietuvius, kurie trem
tyje, svetimoje žemėje nepalūžo. 
Jie paliko gilius pėdsakus šaly
je, kuri juos priglaudė. Jis rašo: 
“Apie Kantautų šeimą būtų galima 
rašyti ne tik studiją ar monogra
fiją”. Taip. Artėja trečios meti
nės, kai Adomas iškeliavo amžiny
bėn. Likusi liūdinti žmona Filo
mena tęsia neužbaigtus darbus. 
Tapo mecenate Lietuvoje statomo 
Kryžiaus kelio Berčiūnuose, Pane
vėžio rajone. Nubraukusi ašarą 
sako: “Adomas labai mylėjo ąžuo
lą”. Ir štai jau stovi penktoji sto
tis, “Simonas Kirenietis padeda 
Kristui nešti kryžių”. Antroje 
pusėje iškalta - Adomas Kantau
tas. Gal sutapimas? O kam Adomas 
nepadėjo? Jo gyvenimas buvo pa
švęstas Dievui, žmogui ir Tėvy
nei Lietuvai. Rodos ir dabar at
sistojo savo nenugalima dvasia 
toje vietovėje, kur sovietmečiu 
buvo žalojamos jaunos vaikų šir
delės, sėjama pražūtingumo sėk
la - komunizmas. Toje vietovėje 
buvo pionierių stovykla ir vaiku
čiai buvo verčiami atsižadėti 
Dievo. D.E.

Dr. Vincentas Kadis ir jo žmona 
Elena Berčiūnuose prie penktosios 
Kryžiaus kelio stoties, kur įamžintas 
a.a. Adomo Kantauto atminimas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i-

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington.Dr'.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

■ B ■■ LIE TUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos lietuvių evangelikų 
liuteronų vysk. Hansas Dum- 
pys 1995 m. lankėsi Lietuvoje. 
Lapkričio 23 d. Vilniuje jis su
sitiko su Mažosios Lietuvos rei
kalų tarybos pirm. Vytautu Šilu 
ir atsakingąja sekr. Danute Ba- 
kaniene. Pokalbyje buvo prisi
mintas Herkaus Manto antkapi
nio paminklo likimas. 1993 m. 
rugsėjo 12 d. Karaliaučiaus 
krašto Narkyčiuose jis tą pa
minklą buvo palaiminęs su da
bar jau mirusiu Lietuvos evan
gelikų liuteronų vysk. Jonu Kal- 
vanu. Svečiui iš Čikagos paaiš
kėjo, kad tas paminklas prūsų 
sukilėlių vadui Herkui Mantui 
buvo išmontuotas Karaliau
čiaus srities administracinio 
vadovo pavaduotojos kultūri
niams reikalams Irinos Kuzne- 
covos įsakymu. Čikagietis lie
tuvių evangelikų liuteronų vysk. 
H. Dumpys painformavo Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybą, 
kad čikagiečiams evangelikams 
liuteronams rūpi parama lietu
vybės išlaikymui Karaliaučiaus 
krašte. Šiam tikslui įgyvendin
ti reikia tik prieinamo būdo. 
Vysk. H. Dumpiui buvo primin
ta, kad dabar ten labiausiai 
lėšų reikia Tilžės lietuvių ka
talikų šventovės statybai. Jos 
statyba iš dalies yra fianansuo- 
jama Lietuvos vyriausybės. Jau 
yra sienos ir stogas. Mišios at
našaujamos ir susirinkimai ren
giami rūsyje. Tolimesniems 
darbams trūksta pinigų. Stato
mos šventovės klebonas kun. 
Anupras Gauronskas mielai su
tiktų pamaldoms šventovėje 
įsileisti ir lietuvius evange
likus liuteronus.

Australija
Džylongo lietuvius aplankęs 

kun. dr. P. Dauknys 1995 m. Vė
linių dieną pašventino Rytų ka
pinėse palaidotų lietuvių ant
kapinius paminklus — Juozo 
Rapkausko, Povilo Riškaus, Ka
zio Šimkevičiaus, Liudo Jan
čiausko, Algirdo Karpavičiaus 
ir Aldonos Kardas (Kardaitė ar 
Kardienė?). Svečias Džylongo 
lietuviams atvežė ir kalėdinių 
plotkelių Kūčių stalui.

Pirmieji Pertho lietuviai krep
šininkai prieš 45-rius metus bu
vo įsteigę savo angliškai pava
dintą “Storm” klubą. Jie, būda
mi jauni, tada laimėjo pirmą 
vietą, įveikę kitas Pertho ko
mandas. Vėliau lietuvių “Storm” 
komanda pradėjo silpnėti. Ji 
kaitaliojo vardus, kol pagaliau 
1955 m. pasivadino “Tauru”, da
bartiniu savo vardu. 1995 m. lap
kričio 11 d. susirinkę pas Algį 
Baikauską, krepšininkai pami
nėjo prieš keturis dešimtmečius 
paskutinį “Štormo” dalyvavimą 
krepšinio žaidynėse. “Tauras”, 
atrodo, dabar jungia “Štormo” 
veternų išaugintus jaunesnės 
kartos krepšininkus.

Latvija
Daugpilio mokyklos lietuviš

kos klasės moksleiviai prieš Ka
lėdas turėjo ekskursinę kelio
nę Lietuvoje. Senojoje Vilniaus 
arkikatedroje jie susitiko su 
klebonu mons. Kazimieru Vasi
liausku, naujuoju Santarvės 
fondo premijos laureatu, tai
kos ir santarvės misijos vykdy
toju.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A T A » LIETUVIV KREDITO1 kooperatyvas

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
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 .......... 5.00%
2 m. term.indėlius ......... 5.25%
3 m. term.indėlius ....... 5.375%
4 m. term.indėlius ......... 5.75%
5 m. term.indėlius ......... 6.25%
RRSPirRRIF
(Variable) .......................  3.00%
1 m.ind............................ 5.00%
2 m.ind............................. 5.25%
3 m.ind........................... 5.375%
4 m.ind............................. 5.75%
5 m.ind............................. 6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Lenkija
Lietuvos konsulato Seinuose 

užpuldinėjimai vis dar nesibai
gia. 1995 m. spalio 21-22 d.d. vėl 
buvo dažais ištepliotas konsu
lato pastatas. Vietinė lenkų po
licija surašė protokolą, apklau- 
sinėjo liudininkus. Ji betgi nie
ko nesuėmė ir apsaugos polici
ninko prie konsulato nepaliko. 
Toks pasiūlymas jau yra padary
tas Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijai, bet policijos ap
saugos Lietuvos diplomatams 
turbūt teks laukti ilgai. Pasak 
Seinų policijos, tokiam apsau
gos punktui reikėtų šešių naujų 
policininkų, kurių Seinų polici
ja nebejturi.

1995 m. spalio pabaigoje Sei
nuose ir Punske tris dienas vie
šėjo Rytų Lietuvos mokinių ir 
mokytojų grupė, Lietuvos vy
riausybės finansinės paramos 
susilaukusi iš Regioninių pro
blemų ir tautinių mažumų de
partamento. Pirmą viešnagės 
dieną buvo aplankyti Punsko 
Kovo vienuoliktosios gimnazi
jos moksleiviai. Visi džiaugė
si vaikų darželiu, kurio net tri
jose grupėse kalbama lietuviš
kai. Deja, artėja 1995 m. pabai
ga, baigiasi vaikų darželiui pa
rūpinti pinigai. Nuogąstauja
ma, kad jų nepakaks net pa
dengti sąskaitai už šildymą.

Lietuviškoje Kovo vienuolik
tosios gimnazijoje ekskursijoje 
dalyvaujantys Lietuvos moky
tojai stebėjosi, kad šioje lietu
viškoje gimnazijoje moksleiviai 
mokosi iš lenkiškų vadovėlių, 
kad kai kurie dalykai net ir dės
tomi tik lenkiškai. Lietuvoje 
lenkai mokosi iš jiems specia
liai išleistų lenkiškų vadovė
lių. Vienintelė išimtis yra vals
tybinė lietuvių kalba, kurios 
mokomasi iš lietuviško vadovė
lio. Lenkijoje dabar yra šešios 
lietuviškos aštuonmetės mokyk
los ir viena gimnazija be lietu
viškų vadovėlių.

Ekskursantus lydėjęs Alfon
sas Kairys primena “Europos 
lietuvyje”, kad Lietuvos konsu
latas Seinuose yra įsikūręs vysk. 
Antano Baranausko buvusios 
rezidencijos antrajame aukš
te. Iš jo ekskursantų žvilgsniai 
nukrypo Seinų katedron. Ten il
sisi “Anykščių šilelio” autorius 
vysk. A. Baranauskas. Ten Pa
luknio vaikai ir mokytojai pa
liko jam iš Lietuvos atvežtas 
gėles, gyvendami viltimi, kad 
kurioje nors vietoje sveikas 
protas jam leis pastatyti pa
minklą Seinuose, kurio make
tas jau seniai laukia Lietuvos 
skulptoriaus Gedimino Jokūbo- 
nio dirbtuvėse.

OFFORD 
^REALTY LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės l - .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

PASKOLAS
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. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.



Klivlando pensininkų klubo valdyba. Iš kairės: O. Žygienė, N. Čeičienė, S. Mačienė; stovi: V. Staškus, .1. Balbatas, 
pirmininkas J. Malskis, S. Butrimas, J. Kazlauskas. Klube yra apie 200 nariu Nuotr. V. Bacevičiaus

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

“Talka” remia jaunimą ir spaudą
STASYS DALIUS

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” 1995 m. 
lapkričio mėn. baigė metus, 
pasiekdamas $38.361.756. Tuo 
laiku “Talkos” sąskaitose bu
vo: narių šėrų $114.180, čekių 
sąskaitose $3.009.171, taupo
mose sąskaitose $3.954.380, 
sąskaitose su terminuotais 
indėliais nuo 30 dienų iki 5 
metų laikotarpiu $18.199.890, 
taupomose sąskaitose su kas
dien prirašomu nuošimčiu 
$252.721, registruotų pensi
jų taupymo plane (RRSP) $5. 
648.757, registruotų pensijų 
pajamų sąskaita (RRIF) $3.370. 
433. Į JAV-bes važinėjančių 
narių patogumui atidaryta US 
dolerių sąskaita, kurioje šiuo 
metu yra $59.157. Gautas šiais 
metais pelnas $197.745.

Nariams išskolinta asmeni
nių paskolų $942.445, nekilno
jamo turto $21.475.312 ir ribo
to kredito paskolų $2.908.963, 
kas sudaro 68,6% viso kapita
lo. Laisvi neišskolinti nariams 
pinigai padėti kooperatyvų 
centre Toronte ir bankuose 
$11.056.911, kas sudaro 28,8% 
viso kapitalo. Šiemet už padė
tus pinigus yra nukritę nuo
šimčiai, o paskolų išdavimas 
irgi sumažėjęs, tačiau nariams 
už laikomus indėlius mokėta 
daugiau negu rinkoje, todėl 
gauta kiek mažiau pelno. “Tal
kos” kooperatyvas stovi tvir
tai, nes turi sukaupęs gerą fi
nansinį pagrindą - atsargos 
kapitalą, kuris su nepadalin
tu pelnu dabar sudaro $2.781. 
239 arba 7,25% viso turimo ka
pitalo. Tai žymiai didesnė su
ma negu valdžios nustatyta, 
ne mažiau kaip 5% atsargos ka
pitalo. “Talkos” sukauptas 
atsargos kapitalas yra papil
doma garantija šalia valdžios 
duodamo $60.000 draudos, kuri 
garantuoja visas narių santau
pas visu 100%.

Kredito komitetas leido iš
duoti naujų paskolų per lapkri
čio mėn. $466.200 ir per spalio 
mėn. $405.500. Nors nekilnoja
mo turto paskolų nuošimčiai 
yra gerokai nukritę, bet pasko
lų pareikalavimas nebuvo di
delis, ir paskolų išdavimas 
yra nukritęs 5% mažiau negu 
praeitais metais. Aplamai la
bai lėtai Hamiltone vyko na
mų pirkimas bei pardavimas.

“Talka” šiuo metu turi 1903 
narius ir 472 skolininkus. Na
rių gretos irgi pamažu retėja, 
nes daugiau miršta negu įstoja 
naujų. Šiais metais mirė: I. 
Varnas, Stp. Ankudavičienė, Z. 
Gasiūnas, B. Pakalniškis, J. 
Saunorienė, P. Balakauskas, E. 
Kazickienė, H. Spring, B. Šo- 
pys, K. Bartkuvienė, A. Petke
vičius, A. Krakaitis, St. Savic
kas, J. Ramonas, K. Sinkevi
čius, A. Erštikaitis.

“Talkos” valdyba gruodžio 
13 d. savo posėdyje nutarė pa
didinti narių šėrų normą nuo 
12 iki 14. Vieno šėro vertė yra 
penki doleriai. Visiems na
riams gruodžio 15 d. pridėta 
po $10, pakeliant bendrą nor
mą iki $70. Šis šėrų padidini
mas nariams nieko nekainuos, 
nes ta suma bus pridėta iš gau
to šių metų pelno. Tačiau nau
jai įstojantieji nariai jau tu
rės įmokėti $70.

Tame pačiame posėdyje bu
vo nutarta vėl paskirti trims 
studentams stipendijas po 
$1.000. Stipendijai gauti ga
lioja tos pačios sąlygos kaip 
ir pernai: tėvai turi būti “Tal
kos” nariai, patys studentai 
gerai mokytis ir dalyvauti lie
tuviškoje veikloje. Prašymus 
reikia paduoti “Talkos” valdy
bai iki 1996 m. vasario 15 d., 
o stipendijos čekiai bus įteik
ti per metinį narių susirinki
mą 1996 m. kovo 2 d.

Valdyba svarstė gautus pra
šymus ir paskyrė sumas lietu
vių mokykloms, spaudai, orga
nizacijoms, didžiausią dėmesį

skiriant jaunimui: Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir KLB 
krašto valdybai po $4.000; Vysk. 
M. Valančiaus mokyklai Ha
miltone ir lietuvių studentų 
stipendijoms po $3.000; Sporto 
klubui “Kovas” Hamiltone 
$2.000; Kanados lietuvių mu- 
ziejui-archyvui ir Tremtinių 
grįžimo fondui po $1.500; Vilni
jos lietuvių mokykloms $1.000; 
periodinei spaudai-“Tėviškės 
žiburiai”, “Nepriklausoma 
Lietuva” ir “Pasaulio lietuvis” 
po $750; Kanados lietuvių fon
dui, Hamiltono lietuviams 
skautams, ateitininkams ir šo
kių grupei “Gyvataras” po 500; 
dienraščiui “Draugas” Čikago
je, radijo programai Hamil
tone “Gintariniai aidai”, Vai
kų šventės išlaidoms dengti ir 
Kanados lietuvių jaunimo su
važiavimui po $300; Tėvynės 
sąjungos Hamiltono skyriui 
$250; Mažosios Lietuvos fon
dui, “Lituanus” žurnalui, spor
to klubui “Tauras” Londone, 
Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungai ir lietuvių chorui 
“Pašvaistė” Londone po $200. 
Iš viso paskirta $26.700.

Be to, metų eigoje valdyba 
buvo paskyrusi $3.850, iš ku
rių išmokėta Lietuvos konsu
latui Toronte $600, sporto klu
bui “Kovas” Hamiltone kelio
nei į Lietuvos žaidynes $3.000, 
Lietuviškos skautijos fondui 
$250. Iš viso per 1995 m. “Tal
kos” kooperatyvas paskyrė ir 
išmokėjo įvairiems lietuviš
kiems reikalams $30.550.

Valdyba nutarė šaukti meti
nį narių susirinkimą, (jau 41-ą) 
1996 m. kovo 2, šeštadienį, 4 
vai. p.p. Jaunimo centro salė
je, 48 Dundurn St.N., Hamiltone.

Ir šiemet yra išspausdintas 
gražus sieninis “Talkos” lie
tuviškas 1996 m. kalendorius. 
Nariai prašomi pasiimti jį dar
bo valandomis “Talkos” rašti
nėje. Paštu kalendorius nebus 
siuntinėjamas.

{jSOLp I
COLDUJGMX
DANKCRU

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

—....——------------------------
KAROLIS-VYTAUTAS SATKEVIČIUS, gavęs Lietuvos pilietybę Otavoje, 
Lietuvos ambasadoje po priesaikos. Dešinėje - ambasados patikėtinis JONAS 
PASLAUSKAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Beveik visą Advento laikotarpį 
Čikagos lietuviai rūpinosi Kūčių 
ar kitokių su šv, Kalėdomis susi
jusių renginių paruošimu. Neži
nia iš kur atėjo mada rengti Kū
čias dar gerokai prieš kalendo
rines Kūčias (gal kai kas sugalvos 
ir Naujųjų metų sutikimo pra
mogas ruošti irgi visą gruodžio 
mėnesį?) Daugeliui tautiečių 
tokie gudravimai pradeda atsi
bosti ir kai kurie tuo reiškiniu 
net viešai piktinasi. Kadangi gy
vename demokratiniame krašte 
ir demokratiją pripažįstančių 
žmonių tarpe, niekas tokių reiš
kinių negali uždrausti, bet ren
gėjai vis dėlto gal turėtų pagal
voti ir nepiknaudžiauti Kūčių 
vardu, kur jis nepriklauso, o 
tiems renginiams parinkti kitus 
atitinkamus pavadinimus.

Šiemet Čikagoje ir apylinkėse 
turbūt būta daugiau “Kūčių” ne
gu bet kada anksčiau. Kiek di
desnius tokiu pavadinimu rengi
nius suruošė Čikagos ateitininkai 
gruodžio 17 d. Jaunimo centre 
Čikagoje, o taip pat ir pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
tetas (vad. Bronė Nainienė) to 
centro patalpose gruodžio 15 d. 
Šiuose renginiuose buvo nevien 
tik valgyta - vyko gražios ir įspū
dingos programos.

mm*
Prieššventinį pobūvį surengė 

ir Pedagoginis lituanistikos ins
titutas gniodžio 16 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Gerai, kad jis 
oficialiai nebuvo Vadintas Kūčio- 
mis, nors jame ir buvo tradicinis 
Kūčių maistas. Čia dalyvao apie 
70 šio instituto mokytojų, stu
dentų, svečių ir rėmėjų. Šį ren
ginį pradėjo instituto direktorė 
Stasė Petersonienė. Be jos čia 
kalbėjo ir instituto rektorius dr. 
Jonas Račkauskas, mokytoja iš 
Lietuvos Irena Augutienė. Mais
tą čia palaimino kun. J. Duoba, 
MIC. Taip pat buvo pristatyti 
instituto rėmėjai - Antanina ir 
Juozas Vasiukevičiai, Juozas Že
maitis, rašytojas Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis ir kt. Be to, 
padėkota ir Tėvams jėzuitams 
(jiems pobūvyje' atstovavo kun. 
Antanas Saulaitis ir kun. Juozas 
Vaišnys) už institutui teikiamą 
pastogę bei globą.

Meninėje dalyje pasireiškė 
Onutė Lukienė ir instituto stu
dentės: Karina Turnerytė, Alisa 
Kosmopolos, Unutė Utz. Buvo 
smagu matyti ir jaunuosius stu
dentus, kurių keturi yra atvykę iš 
Lietuvos (mokslo metų pradžio
je buvo trys, bet neseniai prisi
dėjo dar vienas). Atrodo, darbas 
šioje mokslo įstaigoje nesustos. 
Anksčiau dėl mokinių stokos bu
vo nuogąstaujama.

* • *
Tą pačią dieną, bet kiek anks

čiau, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, įvyko Čikagos lituanis
tinės mokyklos šventinis pobūvis, 
kuris sutraukė pilną sceną pro
gramos dalyvių, o taip pat ir pil
ną salę savo prieauglio pasiro
dymų žiūrėti atėjusių tėvų, sene
lių bei kitų artimųjų. Čia suvai
dintas šventinis vaizdelis, šokta, 
dainuota na ir kitaip pasireikšta. 
Rodėsi ir patys jauniausieji, vi- 
dutinieji, na, ir vyresnieji atski
romis gnipėmis. Mokytojai, at
rodo, turėjo įdėti nemažai dar
bo, paruošdami jaunimėlį scenai. 
Daug kur girdėjosi nelabai tai
syklingai tariami žodžiai ir ausį 
rėžė didokas akcentas, tačiau, iš 
kitos pusės žiūrint, reikia pripa
žinti, kad dar gerai, jog mokykla

su mokytojais stengiasi ir dirba šį 
nelengvą darbą.

Tą patį šeštadienį panašią 
pramogą savo mokyklos moki
niams buvo surengusi ir Mairo
nio mokykla, įsikūrusi Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Čia tra
dicinės Kalėdų eglutės progra
mos metu buvo suvaidintas vaiz
delis “Dovana Jėzuliui”. Buvo 
duota ir kitų įdomybių. Gruodžio 
17 d. kalėdinės eglutės programa 
buvo suruošta ir netoli nuo Či
kagos esančiame Gary mieste, 
kur vietinės Šv. Kazimiero para
pijos pastato patalpose dar te
beveikia lituanistinė mokykla, 
įsteigta 1955 m. šios parapijos 
klebono prel. dr. Igno Urbono. 
Gaila, kad šiuo metu mokinių 
skaičius nėra didelis (16 vaikų), 
ir tai kai kurie jų suvažiuoja iš 
tolimųjų apylinkių. Mokyklai va
dovauja ir dėsto kazimierietė 
vienuolė Janina Galubickytė. Ir 
čia vaikai pasirodė su šventine 
programa ir buvo aplankyti taip 
laukiamo Kalėdų senelio, kuris 
pasirodė ir anksčiau aprašytuose 
mokyklų renginiuose.

* * H«
Fotomenininkas Algimantas 

Kezys ne vien tik rengia savo ir 
kitų menininkų (įskaitant ir dai
lininkus) parodas, bet ir išleidžia 
nemažai knygų, taip pat daug ke
liauja. Gniodžio mėn. pradžioje 
jis vėl išsirengė kelionėn į Lie
tuvą, kuroje jau yra buvęs 1995 
m. pavasarį. Ankstesnės viešna
gės metu A. Kezys ne tik dalyva
vo savo parodų atidarymuose, 
bet ir nemažai fotografavo. To
dėl atsirado daug nuotraukų, ku
rias jis pavadino “Lietuva: bevar
dės impresijos” vardu ir vėl nu
vežė parodyti į Lietuvą.

Jo naujos parodos atidarymas 
įvyko gniodžio 12 d. “Vartų” ga
lerijoje Vilniuje. Šiai parodai ka
talogą A. Kezys išspausdino Či
kagoje, kuriame įdėjo 85 Lietu
voje darytas nuotraukas. Pats ka
talogas yra stambus leidinys. Jį 
galima įsigyti A. Kezio vado
vaujamoje “Galerijoje”, įsikūru
sioje Čikagos pašonėje esančia
me Stickney miestelyje. A. Kezys 
atgal į namus grįžo gniodžio 28 
d., nes čia jo laukė kiti įsipa
reigojimai. Jo rengiama foto pa
roda panašia tema kaip ir Lie
tuvoje veiks nuo 1966 m. sausio 
13 iki vasario 11 d. Lietuvių dai
lės muziejuje Lemonte. Prie Lie
tuvoje darytų nuotraukų šioje 
parodoje Lemonte dar bus išsta
tyti ir A. Kezio išleistieji meno 
leidiniai, kurių per eilę metų jau 
yra susidaręs ne vienas tuzinas. 
Taigi ir Čikagos bei apylinkių 
lietuviai turės gerą progą susi
pažinti su A. Kezio naujausia fo
to kūryba bei pamatyti jo darbo 
vaisius - meno leidinius.

* * *
Balzeko lietuvių kultūros mu

ziejuje gruodžio 9 d. buvo pa
gerbtas Lietuvos ambasadorius 
JAV ir Kanadoje dr. Alfonsas Ei
dintas. Ambasadoriui buvo su
teiktas “Metų žmogaus” vardas 
ir tokius apdovanojimus kasmet 
skiria Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus vadovybė. Ambasado
rius dr. Eidintas šiemet buvo iš
rinktas, įvertinant jo diplomati
nius, humanitarinius ir moksli
nius darbus. Prieš šį renginį buvo 
vedamas didelis priešiškas vajus 
(nesigailėta ambasadorių įžei
džiančių pareiškimų spaudoje), 
tačiau į pagerbimo vakarienę su
sirinko apie 200 žmonių (bilietų 
kainos buvo labai didelės). Da
lyvavo daug garbingų žmonių - 
įvairių valstybių diplomatai,
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Čikagos PU surengtame prieššventiniame pobūvyje kalba šio instituto
rektorius dr. J. RAČKAUSKAS. Šalia jo sėdi dideli šios mokslo įstaigos 
rėmėjai - JUOZAS ir ANTANINA VASIUKEVIČIAI Ntr. Ed. Šulaičio

Iš Pedagoginio lituanistikos instituto Čikagos Jaunimo centre surengto 
prieššventinio pobūvio. Viduryje sėdi šio instituto absolventas ir buvęs 
dėstytojas dr. ARVYDAS ŽYGAS. Stovi pasižymėjęs fotografas ZIGMAS 
DEGUTIS Nuotr. Ed. Šulaičio

Kai triukšmas nutyla, ramybė prabyla
Uždaros moterų rekolekcijos Marylake augustinijonų vienuolyne

LIUDA ŠILEIKIENĖ

Augustinijonų vienuolyno 
pastatas yra toli nuo didmies
čio Toronto triukšmo, toli nuo 
greitkelio, apsuptas kaimo 
laukų - pievų. Žiemą viskas 
apklota tokiu baltu, baltu, spin
duliuojančiu saulėje sniegu. 
O tos snieguotos eglės, pušys, 
lyg madonos papildo ir žiemos 
gamtos iškilmingą grožį. Ilga 
didelių medžių alėja įveda į 
vienuolyną. Augustinijonų 
vienuolyno pastatas gali su
talpinti gana daug žmonių - 
pastebėjau kambario numerį 
jau virš 200. Vienutės spin
duliuojančios švara. Yra lo
va, stalelis, kėdė, prausyklė- 
lė. Pastate taip pat yra gana 
talpi salė, valgykla ir koply
tėlė. Ta koplytėlė tokia pa
prasta - tik už altoriaus dide
lis kryžius, nėra auksu išpuoš
tų paveikslų, nesimato nė ma
žiausios prabangos, net ir tau
rė vynui, Komunijai tik moli
niai indeliai. Visame pastate 
vyrauja iškilminga tyla - ra
mybė.

Tokioje aplinkumoje ryžosi 
įvairaus amžiaus moterys (tu
rėjome ir labai jaunų mote
rų) susikaupti, atitrūkti nuo 
miesto triukšmo, skubėjimo, 
gal sudėti ant altoriaus visus 
savo rūpesčius, varginančias 
mintis, ateities planus, apgal
voti savo rūpesčius, sugrupuo
ti juos, įvertinti jų svarbą, su
prasti savo “aš”. Šitoje didin
gai ramioje aplinkumoje, at
verti Dievui širdį ir išsipasa
koti, išsipasakoti... O kas 
kitas išklausys šių laikų mo
ters rūpesčius?

Miesto triukšmo aplinka? 
Yra šeimos, artimieji, giminės, 
draugai, bet jie visi skuba, 
planuoja savo siekius, neturi 
laiko, gal net ir noro, išklau
syti ar suprasti kitų mintis, 
problemas. Moteris yra nuosta
biai patvari fiziškai, bet taip 
pat turi jautrią širdį, kuri tu
ri būti talpi ir rasti visiems 
vietos: savo vyrui, vaikams, 
marčiai ar žentui ir pagaliau 
šeimos pumpurė!iams -vaikai
čiams. Bet toji sugrupuota šei
mai meilė yra taip pat per
sunkta rūpesčio, kad jie visi 
laimingai ištesėtų, nesuklup- 
tų eidami iš visų pusių tykau- 
jančių pavojų gyvenimo takais.

Šiose trumpose rekolekcijo
se kun. J. Sasnausko taip aiš
kiai, keliais lengvai supran
tamais sakiniais buvo išryš
kinta tiesa: be galo didelė Die
vo meilė ir atlaidumas savo 
kūriniui - žmogui. Ir kaip ma
žai Dievas reikalauja iš žmo
gaus - svarbiausia tikros mei
lės artimui, atsisukime veidu 
į Dievą.

Iš tikrųjų tos kelios susi
kaupimo dienos augustinijo- 
nų vienuolyne, lyg gydykla, 
stiprino moteris ne tik dva
siškai, bet ir fiziškai. Ir Die
vas, ir pasaulis ir gyvenimo 
tikslai pasidarė aiškesni, su
prantamesni ir visi susidarę 
rūpesčiai lengviau išspren
džiami.

Padėka kun. J. Sasnauskui, 
OFM, taip suprantamai išryški
nusiam didžią Dievo meilę 
žmogui, taip draugiškai ir 
kantriai bendravusiam su ga
na gausiu moterų būreliu.

Ačiū Toronto Prisikėlimo

/ Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express 1650 Bloor St. W.,

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

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

Skyrius: North York

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

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000

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)

Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001 _______________

amerikiečių mokslo įstaigų va
dovai, lietuviškų organizacijų vei
kėjai. Pagerbiamąjį pasveikino 
ir premiją įteikė Stanley Bal- 
zckas. O pats dr. Eidintas savo 
kalboje pareiškė, kad “Metų 
žmogaus” apdovanojimas yra 
daugiau paskatinimas dides
niems darbams. Taip pat jis 
pažymėjo, kad salėje yra “žmo
nių labiau nusipelniusių šio ap
dovanojimo, todėl jį priimu kaip 
savo kolegų, Lietuvos diplo
matų, darbo įvertinimą, kaip jūsų 
parodytą pagarbos ženklą jaunai 
Lietuvos diplomatinei tarnybai”.

parapijos katalikių moterų 
valdybai, suorganizavusiai 
ir taip sklandžiai pravedu- 
siai šį moterims taip naudin
gą susikaupimo savaitgalį.

Dr Gina J. Ginčauskaitė' N

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

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius

Telefonai - 416 864-2734
1 800 387-1883 (toll free)

• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

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



Vytės Nemunėlio dovanos vaikams
ALĖ RŪTA

Lietuvoje pasirodė net dvi 
Vytės Nemunėlio (Bernardo 
Brazdžionio) knygos: viena 
mažutė, bet gražutė, kita - di
delio formato ir gražiai ilius
truota rinktinė. Visas lobis - 
geriausio iš geriausių vaikams 
poezijos kūrėjų. Knygoj gausu 
spalvingų, skambių, vaizdingų 
ir nuotaikingų kūrinėlių.

Abiem knygelėm grožiuosi, 
bet labai nedrąsu apie jas pra
bilti. Ką begaliu pasakyti apie 
“Vaikų poetą”, kurį skaitė, 
pamilo, nepamiršo net kelios 
kartos skaitytojų, ir kuris (nors 
jau senelis ir prosenelis sa
voj šeimoj) tebėra dvasia jau
nas ir žaismingas-kūryboje 
mažiems ir dideliems... Reikia 
skaityti ir patiems perprasti, 
pasigrožėti.

Jau daug rašyta apie poetą 
Bernardą Brazdžionį ir apie 
“Meškiuko Rudnosiuko” auto
rių - Vytę Nemunėlį. Bet gal 
retas iš kritikų taip nuošir
džiai ir teisingai Vytę Nemu
nėlį įvertino, kaip rašytojas

DOKUMENTINE APYBRAIŽA

Skubėk, Upėsni!...
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Partizano motina
Vytautas džiaugiasi gerais 

žmonėmis, su kuriais jam tenka 
bendrauti. Jo darbų bendražy
giai, įamžinant atminimą - tai 
ir politkalinė Elena Mikučio- 
nienė, vyras ir žmona Juškevi- 
čiai, kitas - Vincas Juškevi
čius, Vytautas Valentukevi- 
čius ir daug kitų. Bet net aša
ras išspaudžia jo, vienintelio 
sūnaus, meilė Motinai:

— Mama — man viskas. Mano 
Tiesa. Mano sąžinė. Didžiau
sias autoritetas. Mama - didy
sis mano mokslas! Kritiškais 
gyvenimo momentais visuomet 
klausiu save: “O ką pasakytų 
mano Mama?”

Jeigu visi taip mylėtų ir gerb
tų savo motinas, niekas nekas- 
tų duobės Lietuvai. Nes Ji - 
Motinų Motina...

Tikiu Vytauto žodžiais.
Tad kokia ji - dzūkų parti

zano motina?
Mažame kambarėlyje ant lo

vos sėdi balta kaip obelis se
nutė. Žvilgsnis ir šypsena kaip 
sūnaus. Judėti jai sunku: ko
ja stribų sulaužyta ir blogai 
sugijusi. “Kojelės šilumą mėgs
ta...” - atsidūsta. Kalba ne
daug. Tauta vargo. Ir jos gy
venimas vargingas. Vyto nete
ko. Namų. Sūnaus. Kol Vytau
tas buvo lageriuose, ji duone
lę pas svetimus užsidirbo. Kai 
sūnus sugrįžo, lengviau pasi
darė. Apsigyveno kartu Druski
ninkuose. Vytautas įsidarbino 
statybose. Marčią Teresę par

Martynas Vainilaitis, irgi vai
kams knygelių autorius. Jo 
straipsnį “Tarytum paukštis 
giesmininkas” rasite naujoje 
rinktinėje “Tėvų nameliai 
brangūs”. Paskaitykite ir pri
siminsite, kad Vytė Nemunė
lis - tikrai geros vaikams poe
zijos pradininkas ir per dau
gelį dešimtmečių jos kūrėjas.

Kritikai kaip kritikai, o kiek
vienas skaitytojas, mažas ar 
suaugęs, visada atras ir savaip 
priims grožiu žėrinčius, į at
mintį smingančius Vytės Ne
munėlio poezijos posmelius.

Jo poezijos knygelės buvo 
leidžiamos pakartotinai; “Meš
kiuko Rudnosiuko”, pavyz
džiui, buvo išleistos trys lai
dos. O ir vaikų poezijos rink
tinė jau ne pirmoji. Tokia rink
tinė - “Mažųjų dienos”, išleis
ta 1984 m. Los Angeles (Kali
fornijoj) ateitininkų sendrau
gių rūpesčiu ir surinktomis 
lėšomis, turėjo didelį pasise
kimą skaitytojuose. Anos rink
tinės iliustratoriumi buvo dai
lininkas (ir rašytojas) Paulius 
Jurkus. Nors ten paveikslėliai 
buvo nespalvoti, bet vaikišku 
žaismingumu nelabai pralen
kiami ir naujos knygos spal
votų piešinių.

O kūrybingasis Vytė Nemu
nėlis naujoje rinktinėje ne
būtinai kartoja “Mažųjų die
nų” eilėraščius, bent jų išdės
tymą, stilių, nors poezijos “me
dus” rinktas iš tų pačių devy
nių “avilių” (atskirų rinkinė
lių). Vytė Nemunėlis gerai 
pažįsta mažuosius savo skaity
tojus, be to, jis yra žodžių žais
mės, nuotaikų, vaiko pomėgių 
ir vaiko supratimo apie “rim
tesnes temas” didelis nusima- 
nytojas ir kūrybingas išreiš- 
kėjas. Jis gali mažu posmeliu, 
net ir vienu žodeliu ar šmaikš
čiu išsireiškimu, kad ir tą patį 
eilėraštį kryptelėti, pakeisti 
ir pritaikyti prie laiko, prie 
vaiko mąstymo, prie pasikei
tusių laikų, prie mažųjų dva
sinių reikalavimų...

Sunku būtų čia išrankioti 
pavyzdžių (bet yra nemažai), 
kur poetas tos pačios temos 
eilėraščius pakeičia ir į kiek 
kitokį skambesį, bet vis tiek 
skaitytojui, deklamatoriui su
teikiantį daug džiaugsmo.

“Pavasario upeliai” yra vi
siškai naujas vaiko psicholo
gijai tinkamų skambių eilė
raščių, leidinys. Nuotaikos - 
lyg tekantys pavasario upe
liai... Prie gamtos vaizdelių 
atskamba ir kitų motyvų, pa
vyzdžiui, religinių:
Din dilin dindin.
Aidas plaukia, širdį šaukia 
Pasimelst žieduos - 
Sukalbėkim atsiklaupę 
Žodelius maldos... (13 p.) 

vedė. Sanatorijas statė. Na
mus. Darbštus ir geras jos sū
nus. Auksines rankas ir ne ma
žiau auksinę širdį turi.

— Dabar jau ir vaikaičiai 
guodžia?

— Ir provaikaičiai galvom 
eina.

Vytautas su Terese užaugino 
dukrą ir sūnų. Auga trys vai
kaičiai. Visi druskininkiečiai. 
O jiedu su žmona gyvena mies
to pakraštyje, jaukiame savo 
paties rankomis pasistatytame 
sodo namelyje. Teresė ir Vy
tautas - darnus šeimyninis 
duetas, žiūrintis ta pačia kryp
timi. Žmona niekada neprie
kaištauja vyro darbams ir už
mojams. Myli ir gerbia ją Vy
tautas. Karaliene vadina. 
“Kam Anglijos ar Olandijos, 
o man - mano Karalienė svar
biausia!” Geras tas dzūkiškas 
humoras - gyventi padeda.

Paminklų statyba
Prasidėjus Atgimimui pir

masis didelis darbas, kurį at
liko Vytautas kartu su Sibiro 
tremtiniais, buvo koplytėlės 
Ratnyčios šventoriuje staty
ba. Jiems pagelbėjo vietinis 
liaudies meistras skulptorius 
Adalbertas Nedzelskis. Koply
tėlę šventino 1989 m. birželio 
14-ją, Tautos gedulo ir vilties 
dieną. Po to keletą metų 
darbštuolių entuziazmas pri
geso. Vyko tremtinių ir polit
kalinių skaldymas, nežinia 
kieno kurstomas. Druskinin
kiečiai su šia skaudžia prob
lema palyginti greitai susi
tvarkė. Ir vėl darbai vyksta,

Pedagoginių:
Domai, Domai, kur pagyrai? 
Išbyrėjo kaip pipirai...
Tiek mokėjo, tiek galėjo, 
Keberiokšt, va, ir gulėjo. (27 p.)

Tėviškės:
Protėvių sodybų 
Senas kiyžius saugo, 
O gale sodybos 
Aukštas klevas auga. (17p.)

Filosofinių:
Pažiūrėk į dangų - 
Žiba žvaigždės šviesios, 
Pažiūrėk į žemę - 
Tavo takas tiesias.
Žvaigždės mūsų mintys, 
Mūsų žingsniai-gėlės, 
Eik per žemę, širdį 
Į žvaigždes pakėlęs. (12 p.)

Vaikiškai kalbėdamas, poe
tas veda skaitytoją į grožį, į 
gamtą, į susimąstymą, net į 
maldą...

O gamtos vaizdeliuose-di- 
delis vaikiškas žaismingumas:
Tyška pyšku upeliukai, 
Tyro vandenio pilni; 
Tešku plešku, kaip gandriukai, 
Mes braidysim vandeny. (8 p.)

Tokie yra “Pavasario upe
liai” su žaismingomis iliustra
cijomis: vaikų, paukščių, gė
lių, vandenų, varlių...

Didesnė knyga “Tėvų name
liai brangūs” sudaryta iš devy
nių Vytės Nemunėlio rinki
nių; nors yra išleidęs septy
niolika, su kai kurių pakarto
tomis laidomis ir iš jų nema
žai premijuotų, kaip geriau
sių lietuvių literatūroje.

Neužtektų vietos čia visus 
rinkinius išvardinti, bet pami
nėsiu iš tų devynių, kurie tel
pa šioje rinktinėje, pirmąjį 
rinkinį ir paskiausią. Pirmas 
- “Mažųjų pasaulis” (41 eilė
raštis); iliustravo Aleksis Še
petys, išleido Lietuvos kata
likų blaivybės draugija 1931 m. 
Kaune. Paskiausias - “Pietų 
vėjelis” (21 eilėraštis); ilius
travo Povilas Osmolskis, iš
leido “Jaunimo skaitymai” 
1950 m. Niujorke.

Kitus leidinius iliustravę 
dailininkai: A. Kučas, D. Tara- 
bildaitė, V.Z. Stančikaitė (jos 
daugiausia iliustruota), A.M. 
Šimkūnas, J. Firinauskas.

Šią naująją rinktinę labai 
vykusiai (gal kiek rimtokai) 
iliustravo dailininkė Sigutė 
Valiuvienė. Meniška, gražios 
spalvos, visur geras piešinys... 
Tačiau Pauliaus Jurkaus rink
tinėje “Mažųjų pasaulis” pie
šiniai lyg ir vaikiškesni.

Vytės Nemunėlio poezija, 
iš tikro, verta rimtos studijos, 
apimančios žaismingą žodį ir 
linksmus piešinius. Mano kuk
lūs žodžiai tegu tik primena 

anot Vytauto, pilnu tempu. At
statė partizanų bunkerį Mar- 
dasavo kaime. Iškilo pamink
las prie Mergelių akių ežero. 
Dar-Jaskonių kaime. Partiza
nų Kryžių kalnelyje Merkinėje. 
Visuose darbuose pilna parti
zano Upėsnio. Džiaugiasi vy
ras:

— Jūs tik pagalvokit: nė vie
na įmonė, į kurią kreipiausi, 
neatsisakė padėti! Remia ak
cinė bendrovė “Statyba”, 
“Ūla”, “Galia”... Mums talki
na aktyvūs pasieniečiai - Ble- 
kertas ir kiti, šauliai. Vienin
gai griebiamės!

Druskininkiečių darbai

Partizanas UPESNIS Merkinės kryžių kalnelyje stato kryžių savo giminės 
ir Grybaulios kaimo partizanams. Talkina straipsnio autorė

Poeto ADOMO MICKEVIČIAUS portretas Vilniaus universitete, sukurtas 
dail. R. Gibavičiaus. Matyti įrašas lenkų kalba: “Lietuva, tėvyne mano, 
tu esi kaip sveikata...” Nuotr. Alf. Laučkos

Muzika mano miestui
Adventiniai koncertai, kuriuos atliko pirmaeiliai menininkai 
Marijampolėje • Atstatyta evangelikų liuteronų šventovė

• Astuoni jaunuoliai įšventinti kunigais

STASYS ILGŪNAS

Taip pavadinta prieškalėdi
nės muzikos koncertų eilė įvy
ko Marijampolėje 1995 m. 
gruodžio 10-17 d.d. Rimtosios 
muzikos mylėtojai mūsų mies
te gan retai turi progų paklau
syti gerų atlikėjų.

Gruodžio 10, II-jo Advento 
sekmadienio popietę po Su
mos, Šv. Mykolo arkangelo ma
žojoje bazilikoje visus pra
džiugino Kauno valstybinio 
choro atliekami kūriniai. 
Žmonės, šv. Mišioms pasibai
gus, neskubėjo į namus — likę 
šventovėje, klausėsi puikaus 
choro atliekamų religinės mu
zikos šedevrų.

Choras, vadovaujamas diri
gento Petro Bingelio, yra kon
certavęs su garsiausiais Eu
ropos orkestrais — Paryžiaus, 
Bordeau, Petrapilio... Visų 
klausytojų veiduose matėsi 

naujai pasirodžiusias Vytės 
Nemunėlio knygas, kurios yra 
vaikams gražiausia dovana 
įvairiomis progomis.

Vytė Nemunėlis, TĖVŲ NAME
LIAI BRANGŪS. Eilėraščių 
rinktinė. Vilnius, “Vyturys”, 
1995 m. Dail. Sigutė Valiuvienė. 
Tiražas - 5,000 egz. Spausdino 
“Spindulio“ spaustuvė (Gedi
mino 10, 3000 Kaunas).
Vytė Nemunėlis, PAVASARIO 
UPELIAI. Eilėraščiai. Leidykla 
“Džiugas” (Architektų g. 176-94, 
2049 Vilnius). Dailininkė - A. 
Makūnaitė. Tiražas - 8,000 egz.

ypač pajudėjo, kai 1992 m. iš 
Lenkijos atvyko buvęs šių apy
linkių partizanas Antanas Su- 
raučius - Tauras. Jis sudarė 
Druskininkuose Lietuvos lais
vės kovų komitetą. Komiteto 
veikla ir dažna šio tauraus 
patrioto iš užsienio viešnagė 
Tėvynėje skatina atminimo 
įamžinimą Jaskonių kaime, 
Jeskelevičių sodyboje, vos ke
letas kilometrų nuo Gudijos 
sienos 1994 m. liepos 16 d. bu
vo pašventintas kryžius ketu
rių čia žuvusių partizanų atmi
nimui. Enkavedistų ir stribų 
sudeginto kluono vietoje savo 
sukurtą aštuonbriaunį kryžių 

dvasinis susikaupimas, ku
riam puikiai derėjo iškilmin
ga aplinka, spindintys siety
nai ir altorių rimtis.

Baigus koncertą suskambo 
plojimai. Tai dar labai ne
įprasta Lietuvos šventovėse. 
Dirigentas chorui davė ženk
lą ir padėkai už plojimus su
giedojo Č. Sasnausko “Apsau
gok Aukščiausias”.

Iš šventovės žmonės išėjo 
pragiedrėję, nušvitę, nors pil
kas dangus žemėn bėrė smul
kias snaiges...

Šaltoką gruodžio 12-tosios 
vakarą, rūpestingai atnaujin
toje evangelikų liuteronų 
šventovėje įvyko M. K. Čiur
lionio kvarteto koncertas. 
Šventovė buvo pilnutėlė klau
sytojų. Tai nuolatiniai rim
tosios muzikos mėgėjai, peda
gogai, miesto pareigūnai ir 
ypač daug gražaus jaunimo, 
kurio tokiuose renginiuose 
dažniausiai nepamatysi.

Kvarteto gerbėjai neapvylė 
atlikėjų, parodę jiems kad ir 
provincijoje yra žmonių, ku
rie neabejingi tauriam muzi
kos menui. Kvartete groja — 
Rimantas Šiugždinis (I smui
kas), Jonas Tankevičius (II 
smuikas), Aloyzas Grišas (al
tas), Saulius Lipčius (violon
čelė). Kvartetas yra koncer
tavęs su įžymiais Prancūzijos, 
Kanados, Suomijos muzikais.

Kaip ir dera, koncertą pra
dėjo M. K. Čiurlionio “Tema ir 
variacijos D-Dur”. Keista, bet 
Čiurlionio muzikoje jaučiau 
Vivaldžio ir Mozarto vertas 

iš galingo ąžuolo pastatė Vy
tautas Korotiejus - partizanas 
Upėsnis. Jam vėl talkino Adal
bertas Nedzelskis.

Partizanų rėmėja
Iškentėjusi tremtį ir likusi i 

gyva partizanų rėmėja Anta
nina Jeskelevičienė (g. 1914 m.) 
pasakoja:

— 1947 m. liepos 13-ją atsikė
liau anksti. Saulei dar neužte
kėjus ėjau karvių melžti. Suti
kau stribą Pečiukevičių (dabar 
gyvena Druskininkuose). Jis 
klausia: kiek “banditų” guli 
kluone? Atsakiau, kad nieko 
nežinau. Stengiausi garsiai 
kalbėti, kad partizanai išgirs
tų. Pareinu pirkion. Stribai 
motiną tampo. Mano vyras, gal
vą susiėmęs, dejuoja; jau mes 
pražuvom! Motina prisipažino, 
kad partizanai yra kluone, 
nes stribam buvo pranešta iš
daviko. Jie apsupo kluoną. 
Vyrui liepė eit ir juos prikelt, 
kad pasiduotų. “Deginsim 
kluoną” - šaukė partizanams. 
“Pasiduokit!” “Deginkit”. Pra
sidėjo šaudymas. Užvirė mū
šis. Mus suvarė rūsin. Kluo- • 
ną padegė. Keturi vyrai sude
gė. Penktą - Milutį - paėmė 
gyvą (gyvena Alytuje).

Jeskelevičių sodyboje tuo
met žuvo būrio vadas Alfonsas 
Damulevičius - Sakalas, parti
zanai Jonas Valentukevičius - 
Jaunuolis, Petras Jezukevi- 
čius - Ėglis ir Petras Miškinis - 
Siuvėjas-. Jeskelevičienės vy
rą, brolį ir seserį ant žuvusių
jų lavonų susodintus nuvežė į 
Druskininkus ir kankino. Vy
rą tardymams nugabeno į Va
rėną. “Kai parėjo, nepaži
nau...” - prisimena žmona. Ji 
toliau pasakoja:

— Mus išvežė Sibiran 1948 m. 
gegužės 22 d., šešis žmones. 
Mano mažytis 3 metukų sūne- 

grakštumo melodijas. Dar 
skambėjo A. Dvorak’o, P. Čai
kovskio kūriniai. Pabaigoje 
nuaidėjo iškilminga G. F. 
Haendel’io “Passacaglia”.

Ypač keistai jaučiausi klau
sydamas tos, amžiams skirtos 
muzikos, beveik iš nebūties 
prikeltoje šventovėje. Komu
nistų laikais liuteronų “kir- 
chė” buvo visiškai sunaikinta 

— bokštas nugriautas, o šven
tovės vietoje įrengtas plaukio
jimo baseinas. Puikų koncer
tą mintyse pavadinau atgimu
sios šventovės krikštyno
mis ...

Po koncerto, mergaitės pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, atlikėjams įteikė puoš
nias gėlių puokštes, o šeimi
ninkės atlikėjus ir klausyto
jus maloniai pakvietė į jaukią 
parapijos svetainę kavos.

Namo grįžau slidžiomis gat
vėmis. Dar nebuvo nei 8 v.v., 
o miestas lyg išmiręs. Tik ke
letas retų praeivių skubiai 
žengė namų link. Niūrus mies
tas. Žmonės bijo vakarais išei
ti į tamsias gatves, nes gali 
sutikti tokius, kurie niekuo
met neateina į klasikinės mu
zikos koncertus, tačiau suti
kę tave gali sudaužyti akinius 
ar atimti paskutinius litus.

1995 m. gruodžio 14 vakarą 
skaidriai ore anksti sužibu
sios žvaigždės palydėjo į mies
to teatro salę, kurioje koncer
tavo B. Dvariono muzikos mo
kyklos mokytojų kamerinis or
kestras. Klausytojų šį kartą 
susirinko tik apie 50. Daugiau
siai buvo aukštesniosios peda
goginės mokyklos moksleivių 
bei dėstytojų — muzikų.

Orkestrui vadovauja Pra
nas Stepanovas, orkestro 
branduolys — moterys. Tik 
trys vyrai puošė jų būrį.

Pirmoje koncerto dalyje 
švelniai nuskambėjo J. Nau
jalio “Svajonė”. Į sceną išėjo 
solistas — Romualdas Vešio- 
ta (baritonas). Jautriai atli
ko J. Naujalio giesmę “Kad 
širdį tau skausmas”, C. Fran- 
ck’o “Valdove amžinas” ir B. 
Arock’o “Anapus saulės”. So
listas apdovanotas gėlėmis, 
o orkestras tęsė koncertą ma
žai girdėto kompozitoriaus K. 
Ditters von Dittersdorfo 
“Simfonija in F”.

Po pertraukos šaltokoje sa
lėje suskambo dieviški Vival

Poetas BALYS AUGINĄS taria žodį jo kalėdinių eilėraščių knygos 
“Kalėdų paukštė” sutiktuvėse Klivlande 1995.XII.17 Nuotr. V. Bacevičiaus

lis gailiai prašė: “Kam tu ren
gi mane, mamyte? Nerenk... 
Nevažiuosiu aš ten...” Nujau
tė, kad negrįš. Vyro mama ir 
sūnelis mirė badu Krasnojars
ko krašte, Tanzibėjo gyven
vietėje.

— Kada grįžote ir kaip dabar 
gyvenate?

Grįžome 1957 m. į Jaskonis. 
Vyras mirė. Vaikai išsklido po 
Lietuvą. Atsistačiau namelį. 
Taip ir gyvenu...

Ošia aplink miškas, visiškai 
priartėjęs prie sodybos. Įsau- 
lyje šviečia naujas kryžius. Ir 
kiekvieną rytmetį, kartu su 
saule, senas žmogus pasveiki
na kryžių. O kryžius - žmogų. 
Stiprybės jam suteikia...

Ką ošia partizanų šilas?
Vertamedis. Prieš 45 metus, 

šaltą ir drėgną rugsėjo 8-osios 
rytą grįžtančius iš žygio ir lau
želį susikūrusius partizanus 
Bronių Sinkevičių - Paukštį ir 
Praną Suraučių - Ąžuolinį ap
supo ir sušaudė juos atsekę 
enkavedistai. Sinkevičius žuvo 
iš karto, o Praną Suraučių, per
šautą profiliu per akis, suėmė, 
nuvežė į Vilniaus KGB kalėji
mą ir ilgai tardė. Po to sušau
dė. Jo palaikai, tikriausiai, 
atsidūrė Tuskulėnų dvaro teri
torijoje (dabar ten vykdomi ka
sinėjimai bolševikų nusikalti
mams atskleisti). O partizano 
Broniaus Sinkevičiaus kūnas 
buvo įmestas į Mergelių akių 
ežerą. 

džio muzikos garsai. Nejučio
mis, užmerkęs akis, mintimis 
nuklydau į Palangą, kur grafo 
Tiškevičiaus rūmų terasoje 
šiltais rugpjūčio vakarais gro
davo S. Sondeckio vadovauja
mas Lietuvos kamerinis or
kestras. Ir nuo prisiminimus 
atgaivinusios muzikos tary
tum sušilau . .. Dirigentas 
pranešė, jog atliks ir į progra
mą neįtrauktas M. K. Čiurlio
nio preliudijas. Tai orkestro 
pagarbos duoklė Čiurlionio 
metams.

Trečiąjį Advento sekmadie
nį, gruodžio 17, kuris liturgi
jos vadinamas “džiaugsmin
guoju”, Marijampolės švento
vėse buvo tikrai džiaugsmingi 
įvykiai. Šv. Vincento švento
vėje buvo minimas kun. Juozo 
Barkausko darbo ketvirtasis 
dešimtmetis. Šv. Mykolo ark
angelo mažojoje bazilikoje 
vysk. Juozas Žemaitis net aš- 
tuoniems Vilkaviškio vysku
pijos jaunuoliams suteikė ku
nigystės šventimus. Šventovė 
lūžo nuo žmonių gausybės ir 
baltų gėlių puokščių, skirtų 
jauniesiems kunigams.

Pasibaigus iškilmėms, lyg 
šio neeilinio įvykio vainika
vimas, įvyko IV klasikinės mu
zikos koncertas. Vargonavo 
garsusis Gediminas Kviklys. 
Ir vėl buvo proga paklausyti 
puikaus baritono Romualdo 
Vešiotos atliekamų giesmių. 
Jam violončele pritarė Rai
mundas Jasiukaitis. Skambė
jo J. Naujalio, L. van Beetho- 
veno, G. F. Haendel’io ir C. 
Franck’o kūriniai.
Praslinko neeilinės savai

tės gražios dienos, palikda
mos kiekvienam dalyvavu
siam rimties būseną, belau
kiant šventos Kalėdų nakties 
ramybės ...

O šiaip miestas gyveno savo 
kasdienišką gyvenimą. Trečia
dienį evangelikų šventovės 
bokštą vėl papuošė naujai 
įkeltas kryžius. Miesto gy
ventojus pagaliau pasiekė 
gamtinių dujų magistralė. 
(Jas naudojant virtuvėse už 
kubinį metrą reikės mokėti 
tik 60 et., o skystos dujos buvo 
2 Lt. 70 et.). Daug žmonių pa
guldyti gripo epidemijos, o 
gatvėje jau galėjai sutikti 
praeivį, benešantį į namus 
žalią miško eglutę . ..

Prie šių partizanų bunkerio 
Vertamedyje, radęs tinkamą 
lauko akmenį, paminklą kovo
tojams suprojektavo ir staty
bos darbams vadovavo buvęs 
partizanas Vytautas Korotie
jus - Upėsnis, Naikintuvas.

Minėjimą rengė jis ir Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos Druskininkų 
skyriaus pirmininkė Elena 
Mikučionienė. Scenarijų pa
rengė entuziastinga Muzikos 
mokyklos direktorė Antanina 
Laurenčikienė, kuri daug sa
vo laisvalaikio ir širdies 
šilumos atiduoda tremtiniams. 
Vadovauja tremtinių chorui, 
o šiose iškilmėse dalyvavo ir 
jos suorganizuotas 30 vaikų 
choras. Jo repertuare - patrio
tinės dainos ir eilėraščiai. 
Mažieji dainininkai, tarsi mar
gaspalviai drugiai, pasklido 
po žalio šilo samanų paklotę, 
surimtėjusiais veidais sustin
go prie partizanų bunkerio. 
Čia Vytautas Korotiejus - gy
vasis tų laikų liudininkas - 
kalbėjo:

—Jaunime! Pasiklausk lauko 
akmens. Prisiglausk prie me
džio ir išklausyk, ką ošia par
tizanų šilas apie mūsų brolių 
ir tėvų kovas su raudonuoju 
okupantu. Brangiausia, ką 
žmogus turi - gyvybės auką - 
jie sudėjo, kad mes gyventu
me laisvi. Kad ir kokiais kie
no nors apgaulingais žodžiais 
būtume klaidinami, - niekada 
to nepamirškime! (Bus daugiau)



Dailiųjų menų klubas pagerbė Alę Rūtą, Bernardą Brazdžionj ir Mykolą Paškevičių
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KlIETMĖJE VEIKLOJE
IGNAS MEDŽIUKAS,

Los Angeles

Los Angeles veikia Dailiųjų 
menų klubas, kuris jungia lie
tuvius menininkus draugiš
kam pabendravimui, aptariant 
kūrybos bei kultūros klausi
mus. Nuo pat įsisteigimo die
nos klubo veiklos duomenys 
renkami ir įtraukiami į met
raštį, kurį tvarko rašytojas 
Algirdas Gustaitis.

Šio klubo susirinkime D. ir 
J. Mitkų namuose 1995 m. lap
kričio 26 d., primininkaujant 
Danutei Mitkienei, buvo pa
gerbti trys šio klubo nariai: 
Mykolas Paškevičius, Bernar
das Brazdžionis ir Alė Rūta:

Dail. M. Paškevičius išleido 
savo kūrybos monografiją. Jis 
tapo akriliniais dažais por
tretus ir gamtos vaizdus. Kū
rybos stilius ekspresionisti
nis. Jo kūrybos stiprybė, anot 
Algimanto Kezio, koncentruo
ta linija. Danas Lapkus jį vadi
na sielos ir formos menininku, 
o Donald Anderson sako, kad 
jis iš nepermatomos tamsos 
iškelia puikius šviesos blyks
nius. Pranas Visvydas, aptar
damas šią dailės monografi
ją, sakė, kad tokios monogra
fijos nėra dažnas reiškinys, 
nes jas paruošti ir atspausdin
ti nėra lengva ir pigu. P. Vis
vydas su nuostaba konstatavo, 
kad ši dailininkų šeima (vyras 
ir žmona Ona Dokalskaitė- 
Paškevičienė) trumpu laiko
tarpiu išleido savo darbų mo

Pagerbti Los Angeles Dailiųjų menų klubo nariai. Iš kairės: M. Paške
vičius, B. Brazdžionis, Alė Rūta. Šalia jos stovi DM klubo pirmininkė 
Danutė Mitkienė

Iškeliavo mokytoja, veikėja, motina
Atanina Kliorytė-Sužiedėlienė (1904-1995)

1995 m. gruodžio 26, antrą Kalė
dų dieną, sulaukusi 91 m. amžiaus, 
JAV, Brocktone, MA, mirė Antani
na Sužiedėlienė, lietuvių moterų 
veikėja, žinomo išeivijos moksli
ninko Simo Sužiedėlio našlė. Gi
mė 1904 m. lapkričio 20 d. Žeimiuo
se, Konstantino Kliorio ir Marijos 
Karaliūnaitės-Kliorienės šeimoje.

Velionė mokėsi “Saulės” gimna
zijoje Kaune, vėliau - “Aušros” 
gimnazijoje, kurią baigė 1925 m. 
Studijavo filosofiją, lietuvių kal
bą ir literatūrą Lietuvos universi
tete, buvo “Giedros” studenčių 
ateitininkių korporacijos narė. 
1929 m. baigė humanitarinius 
mokslus Kaune, tais pačiais me
tais ištekėjo, po to gyveno Latvi
joje, kur vyras dirbo Rygos lietu
vių gimnazijoje ir ruošė istori
jos mokslų daktaro disertaciją Ry
gos universitete. 1935 m. grįžo 
į Lietuvą, iki 1939 m. dėstė lietu-

Dail. PRANAS BALTUONIS, 
Grybautojai miške. Aliejus, 9“xl8“

nografijas. Albume tilpę M. 
Paškevičiaus kūrybos darbai 
parodo tik jo kūrybinį laiko
tarpį gyvenant Amerikoje, nes 
dailininkas, gyvendamas So
vietų Sąjungoje, turėjo prisi
derinti prie partijos nurodytų 
realizmo nuostatų. Dailininko 
kūryboje matyti, kad jis myli 
tikrovę, bet su ja grumiasi, 
lyg norėdamas parodyti, ką ji 
slepia po savo paviršiumi. 
Dėl amerikiečių meno žinovo 
Donald Anderson’o pareikš
tos nuomonės P. Visvydas sa
kė: nors šis žinovas pripažįsta, 
jog Paškevičiaus paveikslai 
yra abstraktūs, tačiau jis pa
taiso, kad tas abstraktumas 
turi ryšį su vaizduojamais 
dalykais.

Šių metų sukaktuvininkė 
Alė Rūta (LE XIX t. Elena Na- 
kaitė-Arbienė, gimusi 1915. 
II.3) paskutiniaisiais metais 
yra viena iš produktingiausių 
užsienio lietuvių prozininkų. 
Ji jau ankstyvoje jaunystėje 
kūrė poezijos bei scenos vei
kalų, bet ypatingai pasižymė
jo beletristikoje. Šios srities 
žinovų nuomone, jos talentas 
buvo pripažintas laimėjus 
“Draugo” romano konkurso 
premiją 1954 m. už veikalą 
“Trumpa diena”. Šiuo romanu 
rašytoja įsirikiavo į pirmąsias 
beletristų eiles. Po to rašyto
ja, lyg įgijusi savimi pasitikė
jimą, pasireiškė dideliu kūry
bingumu ir produktingumu, pa
rašė romaną “Žvaigždė viršum

vių literatūrą Kėdainių gimnazi
joje, o 1939-1944 m. mokytojavo 
berniukų “Aušros” gimnazijoje 
Kaune.

Velionė priklausė pirmajai 
aukštuosius mokslus baigusiai 
nepriklausomos Lietuvos moterų 
kartai, kuri profesinį ir visuo
meninį darbą sėkmingai derino 
su šeimos auklėjimu.

1944 m. su šeima pasitraukė į 
Vakarus, nuo 1946 m. iki 1948 m. 
dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą 
Hanau stovyklos lietuvių gimna
zijoje Vokietijoje. 1948 m. gruo
džio mėn. atvyko į JAV, apsigyve
no Brocktone. Amerikoje Antani
na Sužiedėlienė įsijungė į lietu
vių kultūrinį ir religinį gyveni
mą. Dėstė Brocktono šeštadieni
nėje mokykloje, dalyvavo ateiti
ninkų sendraugių veikloje, buvo 
ilgametė Lietuvių moterų klubo 
Broctono skyriaus valdybos nare. 
Velionė buvo Nekalto Prasidėjimo 
seselių Putname rėmėja, savo dar
bais ir lėšomis rėmė daugelio lie
tuvių vienuolynų ir misijų veik
lą, ypač saleziečius. Daug talkino 
Brocktono Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijai. Iki spalio mėnesį išti
kusios ligos velionė gyveno sava
rankiškai, nenustojo domėtis vi
suomeniniais klausimais, daug 
skaitė, mokėjo lenkų, rusų, anglų 
ir vokiečių kalbas. Velionė buvo 
giliai tikinti, santūri, tolerantiš
ka, plataus išsilavinimo.

Velionė paliko didelę šeimą: sū
nus Vytautą, Antaną, Eligijų, Re
migijų ir Saulių su šeimomis; bro
lį Petrą Kliorį Klivlande su vai
kais ir jų šeimomis; pusseserę 
Viktoriją Karaliūnaitę-Bartuške- 
vičienę Kaune; vaikaičius Vytau
tą, Arą, Darių, Ramūną Sužiedė- 
lius, vaikaites Jolantą Sužiedė- 
lytę-Toigo ir Larą Sužiedėlytę, 
provaikaitę Aleksandrą ir provai
kaitį Maksimilijoną Toigo.

Su a.a. Antanina Sužiedėliene 
atsisveikinta gruodžio 28 d. Vai
tekūno laidotuvių namuose Brock- 
tone; po iškilmingų šventų Mišių 
gruodžio 29 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovėje Brocktone velio
nė palaidota šalia vyro Kalvari
jos kapinėse. Inf. 

girios”. Greit po to sekė roma
nai “Priesaika”, “Į saulėtekį”, 
“Motinos rankos” ir daugybė 
kitų. Savo kūryboje ji aprašo 
tiek istorinę praeitį, taip ir 
dabartį, net ją supančią aplin
ką. Apie tai trumpai kalbėjo 
Bernardas Brazdžionis.

B. Brazdžionis trumpu lai
ku buvo įvertintas: jo “Alma 
Mater” Vytauto Didžiojo uni
versitetas suteikė jam garbės 
doktoratą, Kauno miestas, 
kuriame jam teko gyventi nuo 
pradžios studijų 1929 m. iki 
1944 m., suteikė jam - garbės 
piliečio vardą. Be to, Lietu
vos respublikos prezidentas 
Algirdas Brazauskas paskyrė 
jam Gedimino III laipsnio or
diną. Apie tai kalbėdamas, 
Bronys Raila kėlė klausimą, 
kodėl ne II laipsnio? Jis aiš
kino, kad Gedimino ordinas 
skiriamas pagerbti Lietuvai 
nusipelniusiems asmenims, 
uoliai ir sąžiningai ėjusiems 
valstybės ar visuomenės tar
nybą. Jis taip pat aiškino gar
bės doktorato prasmę (Doc
tor honoris causa). Šis titulas 
paprastai teikiamas už pasi
žymėjimą kurioje nors srity
je. Dažnai garbės doktoratas 
suteikiamas už mokslinius 
pasižymėjimus. Bet, pavyz
džiui, Amerikoje garbės dok
torato titulas teikiamas visuo
menės, politikos, auklėjimo 
ir net ūkio veikėjams. Kai ku
riais atvejais garbės doktora
tas teikiamas kaip pagarbos 
pareiškimas atvykusioms iš 
užsienio svečiams jų oficia
lių vizitų metu. B. Brazdžio
niui šis titulas buvo suteik
tas už jo iškilų pasižymėjimą 
poezijoje.

Poetė D. Mitkienė parašytą 
proginį eilėraštį čia pat pa
skaitė, kurio vienas posmas 
taip skamba: “Mielas Dainiau,/ 
Kilki į Parnasą,/ Pagarbos pa
sipuošęs žvaigžde!/ Prie kitų - 
mes naujus vardus rašom/ Di
džiąja raide:/ Garbės Dakta
ras/ Dukart Pilietis/ Plurimos 
Annosl”.

Ateinantiems metams Dai
liųjų menų klubo pirmininko 
pareigas perėmė Algirdas Gus
taitis. Po to buvo vaišės. Iškep
tas tortas, pagerbiant Alę Rū
tą, Bernardą Brazdžionį ir 
Mykolą Paškevičių, su įrašais: 
“Alė, Bernardas, Mykolas”.

1995 m. lapkričio mėn. įvyko nauji Vytauto Didžiojo universiteto studen
tų atstovybės rinkimai. Nuotraukoje: rektorius DR. B. VAŠKELIS priima 
naujojo studentų atstovybės pirmininko GIEDRIAUS ŽVALIAUSKO, 
Socialinių mokslų fakulteto Politologijos specialybės IV kurso studento, 
priesaiką Nuotr. A. Vaitkevičiaus

Pranas Lembertas, TĖVYNĖS 
DROBĖS. Antras pataisytas lei
dimas, kuriam lėšų skyrė velio- 
nies žmona Monika Lembertienė 
ir sūnus Vitalis Lembertas. Su-

SPINDULIUKAS, aukščiau pa
minėto leidinio priedas jaunimui 
nr.l, nr.2, nr.3 ir nr.4-5. Red. E. 
Aleknavičienė, leidžia Don Bosko 
bičiulių sambūris.

darytojas — A. Vaičiūnas, redak
torius — K. Saldžiūnas, dailinin
kas — L. Spurga, techninė redak
torė A. Malinauskienė. Leidėjas 
— Lietuvos rašytojų sąjunga. Vil
nius, 1995 m., 275 psl.

JOURNAL OF BALTIC STUDIES, 
vol. XXVI, nr. 3, 1995 m., žurnalas 
baltiečių studijoms anglų kalba, 
120 psl. ir viršeliai; speciali laida 
baltiečių sveikatos tyrinėjimams. 
Red. S. Sužiedėlis, P. O. Box 1002, 
Millersville University, PA 17551- 
0302.

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos metraštis, 1994-95 m., 70 psl. 
ir viršeliai; paruošė E. Jankūnas, 
B. Lipšienė, O. Šiugždinienė, M. 
Šmitienė, A. Šmitas. Gausiomis 
iliustracijomis, gyvenimo ir veik
los aprašymais supažindinama 
su šia ilgamete švietimo institu
cija.

LITHUANIAN HERITAGE, lap- 
kritis-gruodis, 1995 m. informa
cinis žurnalas apie Lietuvą ang
lų kalba. Vyr red. V. Ramonis; 
leidžia Baltech Publishing, P. 
O. Box 225, Lemont, IL 60439-0225, 
U.S.A. Metinė prenumerata Kana
doje $41.95 (JAV).

Vilniaus styginio kvarteto instrumentalistai, sėkmingai koncertavę 
didžiuosiuose JAV miestuose, pirmą kartą pasirodys Toronte 1996 m. 
vasario 4 d. George Ignatieff teatre ir vasario 11 d. Lietuvių namuose. Iš 
kairės: P. Kunca, A. Pšibilskienė, A. Vainiūnaitė ir A. Vasiliauskas

Vilniaus styginis kvartetas
Jo koncertai Amerikoje ir Kanadoje

Š. m. vasario mėnesio pra
džioje Kanados lietuviams bei 
kanadiečiams koncertuos įžy
musis Vilniaus styginis kvar
tetas. Tai pirmoji jo kelionė 
Š. Amerikoje. Šiuo metu kvar
tetas koncertuoja eilėje JAV 
miestų - Niujorke (3 koncer
tai), Vašingtone, Bostone, Los 
Angelese, Hustone, Čikagoje.

Gastrolės Amerikoje ir Ka
nadoje — tai tęsinys jubilie
jinių koncertų, prasidėjusių 
dar 1995 m. spalio mėnesį Vil
niuje ir atliktų su eile žino
mų muzikų — žymiąja gruzinų 
smuikininke L. Issakadze (šiuo 
metu gyvenanti Vokietijoje), 
garsiuoju klarnetistu prancū
zu M. Lethiecas, JAV pianiste 
G. Wainbergaite-Tutz, dauge
lio tarptautinių konkursų lau
reate, dainininke J. Leitaite, 
pianistu P. Stravinsku ir eile 
kitų žinomų užsienio ir Lietu
vos solistų.

1995 metai — Vilnilaus kvar
tetui ypatingi. Kolektyvas at
šventė savo kūrybinės veiklos 
30-tį. Per tuos metus atlikta 
daugybė kūrinių, surengta 
daugiau kaip 2500 koncertų, 
taip pat koncertuota įvairio
se užsienio šalyse, pasiekta 
branda ir tarptautinis pripa
žinimas. Vilniaus kvartetas 
buvo vienas iš nedaugelio ko
lektyvų, sovietų laikais gar
sinusių Lietuvos vardą užsie
nyje. Dar 1978 m. laikraštis 
“Luxemburger Wort” rašė: 
“Nuostabiame AUlniaus kvar
teto vakare patyrėme, kad 
didžiųjų pasaulio kvartetų 
sąrašas yra toli gražu nepil
nas. Mūsų nuomone, ansamb
lis iš Vilniaus yra tarp tokių 
kolektyvų”.

Atodūsis
Liesiu rankom tave,- 
Nesudužk, 
Širdimi,
O saulėlydžio vėjau!
Prasikeisim gatve, 
Atsisuki
Ir alsuot tavimi 
Nesuspėjau.

Iš vaikystės 
Tikrumo saldaus
Tarp likimo 
Įkaitusių pirštų 
Kaip išsaugot tave, 
Kaip priglaust, 
Kad saulėlydy grįžt 
Nepamirštum ?

Liesiu tave širdim,- 
Neišdžiūk,
O gyvenimo mano 
Šaltini!
Man aukštybės 
Atodūsiu būk!

1972 m. kvartetas laimėjo 
pirmąją premiją Liežo mieste, 
Belgijoje, kur vyko prestiži
nis tarptautinių kvartetų kon
kursas. 1973 m. styginiam kvar
tetui buvo suteiktas Vilniaus 
vardas, o 1979-siais jis tapo 
Lietuvos valstybinės premi- 
ioslaureatu.

Vilniaus kvarteto nariai — 
smuikininkė Audronė Vainiū
naitė (primarijus), Petras Kun
ca, atlistė Audronė Pšibilskie
nė ir violončelistas Augusti
nas Vasiliauskas, grojantis 
kvartete jau 25 metai. Trys 
kvarteto nariai - M.K. Čiurlio
nio meno mokyklos auklėti
niai, visi jie - Lietuvos valsty
binės konservatorijos auklė
tiniai, savo kūrybinio kelio 
pradžioje tobulinęs! Maskvos 
P. Čaikovskio konservatorijos 
aspirantūroje pas prof. V. Gvoz- 
deckį, kurio patirtis ir peda
goginis talentas labai pavei
kė kvarteto interpretavimo 
braižo formavimąsi. Dabarti
niu metu ansamblio nariai - 
profesoriai Lietuvos muzikos 
akademijoje.

Ansamblio repertuare - kla
sikinė ir šiuolaikinė muzika, 
kurią kvartetas dažnai atlie
ka, rengdamas didesnius ke
lių koncertų ciklus. Ypač įspū
dingas J. Haydn’o kvartetų 
ciklo atlikimas, apėmęs net 
19 programų, “Vėlyvieji L. van 
Beethoven’o kvartetai”, “Visi 
M.K. Čiurlionio kvartetiniai 
kūriniai”, penkių programų 
“Lietuvių kvartetinės muzi
kos” ciklas.

Lietuvių kūrybai kvartetas 
skiria ypatingą dėmesį. Jo 
dėka kvarteto žanras tapo po
puliarus lietuvių kompozito-
rių kūryboje, o geriausi lie
tuvių kvartetai pradėjo skam
bėti pasaulio koncertų salė
se. Viename pokalbyje spau
dai A. Vainiūnaitė pasakė: 
“Kai atvažiuoji pvz. į Alytų 
ar Kelmę ir matai, kad žmonės 
pasiilgę kvartetinės muzikos, 
laukia mūsų, apima tikras 
džiaugsmas. Tautos stiprybė - 
kultūra”.

Reta kultūros šventė, su
kaktis, festivalis Lietuvoje ap
sieina be šio kvarteto koncer
tų. Šie menininkai savo buvi
mu iškelia ir nedidelius rengi
nius. Taigi reikia tikėtis, kad 
ir Kanadoje, be koncertų To
ronte, dar įvyks ir papildomų 
susitikimų su muzikos gerbė
jais bei mylėtojais Hamiltone, 
Montrealyje ir kitur.

Vasario 4 d. Vilniaus sty
ginis kvartetas koncertuos 
Toronto Ignatieff teatre, at
likdamas Haydn’o, Beethove
n’o ir Šostakovičiaus kūri
nius. Vasario 11 d. įvyks kon
certas Toronto Lietuvių na
muose, kur ansamblis atliks 
lietuvių kompozitorių kūrinius.

Danguolė Šerienė

Tu- kelionės giesmė 
Paskutinė...

Namų dvasia

Kaip atilsį, ramybę, 
Namų dvasia gera, 
Nunešt į amžinybę 
Po motinos skara ?
Jos rankų palietimą. 
Neištartus žodžius? 
Blaškyti vėjai ima 
Sodybose medžius.
Namų dvasia geroji, 
Vai kur išklydai tu? 
Ko kryžkelėj vaitoji? 
Kokiu pašaukt vardu?
Namų dvasia geroji 
Vai kur išklydai tu? 
Užmiršo net šilojai 
Sodybviečių vardus.

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva

Montrealiečio poeto dr. Henri
ko Nagio deimantinę amžiaus su
kaktį Lietuvoje paminėjo jai skir
ta paroda Martyno Mažvydo 
biblioteka Vilniuje. Išsamų 
pranešimą apie šią parodą ir dr. 
H. Nagio kūrybą “Dienos” skaity
tojams paskelbė Vytautas Vitkū- 
nas 1995 m. lapkričio 17 d. laido
je rašęs: “Stenduose nemažai vie
tos užima jubiliato poezijos kny
gos. Čia lankytojas randa jo eilė
raščių rinkinius ‘Lapkričio nak
tys’, ‘Saulės laikrodžiai’, ‘Mėly
nas sniegas’, ‘Broliai balti aitva
rai’, “Prisijaukinsiu sakalą’. Be
je, pirmąją poezijos knygą— ‘Ei
lėraščiai’ jis išleido 1946 m. Svar
biausios H. Nagio temos — žmo
gaus vienatvė, mirtis, protestas 
prieš gyvenimo kasdienybę, bū
ties prasmė ir 1.1. Poetas yra pa
tyręs ypač ryškų Vakarų moder
niosios, egzistencialistinės lyri
kos poveikį . . .” V. Vitkūnas 
taipgi primena pluoštą parodoje 
išstatytų Lietuvos ir užsienio 
laikraščių bei žurnalų su juose 
išspausdintais dr. H. Nagio eilė
raščiais, jo straipsniais apie 
literatūrą ir dailę, latvių, vokie
čių, amerikiečių poetų kūrinių 
vertimais. Pabrėžiama, kad dr. 
H. Nagys priklausė žemininkais 
vadintų jaunų išeivių poetų gru
pei, 1951 m. išleidusiai almana
chą “Žemė”.

Hidrotechniko Juozo Danio, 
Otavoje gyvenančio Kanados 
lietuvio, darbų parodą 1995 m. 
lapkričio pabaigoje Lietuvos ar
chitektūros muziejuje surengė 
Vilniaus technikos universitetas 
ir muziejaus darbuotojai. Infor
maciją apie šią parodą “Lietuvos 
aido” 1995 m. lapkričio 24 d. lai
doje paskelbė Juozas Glinskis. 
Pats J. Danys, parodos atidary
mo išvakarėse sulaukęs aštuonias
dešimt vienerių metų, parodon 
negalėjo atvykti dėl susilpnėju- 
sio regėjimo. Korespondentas J. 
Glinskis informacijas apie J. Da
nio pasiektus laimėjimus švytu
rių projektavime ir statyboje už
šąlančiuose vandenyse buvo gavęs 
iš parodos atidaryme tėvui atsto
vavusios dukros Mildos Danytės, 
kuri dabar yra Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune profesorė. 
Ji pabrėžia, kad J. Daniui teko 
vadovauti visų švyturių statybai 
Kanadoje, jų prototipais pasirin
kus Galaunės lietuviškų koplyt
stulpių vaizdus. M. Danytė J. 
Glinskiui pasakojo: “Tėvas — la
bai romantiškas žmogus. Visas jo 
namas ir garažas pilni surinktos 
istorinės medžiagos. Daug lietu
vių inžinierių darbų, daug kultū
ros dalykų. Kai ką atiduos Kana
dos etniniam archyvui, tačiau di
džiąją dalį — Lietuvai”. Už paro
dos surengimą ji padėkojo Vil
niaus technikos universitetui, 
docentui Algimantui Nakui ir Lie
tuvos architektūros muziejaus 
darbuotojams.

Dail. Prano Domšaičio (1880- 
1965) lig šiol Čikagos ir apylinkių 
lietuviams nematytų piešinių pa
rodą 1995 m. lapkričio 17 — gruo
džio 3 d.d. Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte surengė jo kūrinius 
įsigijęs Lietuvių fondas. Dauge
lis piešinių buvo spalvoti, atlik
ti sausais pastelės kreidelių da
žais, akvarelės vandeniniais da
žais su jiems panaudotu teptuku 
ir plunksna. Tokia technika jis 
buvo pradėjęs naudotis dar jau
nystės metais. Tad ši paroda bu
vo pavadinta “Vaizdiniu Prano 
Domšaičio dienoraščiu”. Parodą 
atidarė Lietuvių dailės muziejaus 
direktorė Dalia Šlenienė ir Lie
tuvių fondo meno komisijos pirm, 
dr. Gediminas Balukas, supažin
dinęs su pagrindinį žodį atidary
me pakviesta tarti rašytoja ir žur
naliste Danute Brazyte-Bindokie- 
ne, dabartine “Draugo” vyr. re
daktore. Parodoje buvo išstaty
tas beveik šimtas dail. P. Dom
šaičio kūrinių. Apie juos “Drau
go” kultūriniame priede Lietu
vos dailėtyrininkė Ingrida Kor
sakaitė rašo: “Ne kartą Domšai- 
tis piešė mauduoles gamtos fone. 
Tai nebe realybėje pamatyti vaiz
dai, o pirmapradės žmogaus ir 
gamtos vienybės idėją įkūnijan
čios kompozicijos. Būdingi 
plunksna ir akvarele sukurti 
mauduolių piešiniai, kurie ir 
motyvu, ir atlikimo technika 
ypač artimi kitų vokiečių ekspre
sionistų šios jų pamėgtos tema
tikos kūriniams. Tik Domšaitis 
nedeformuoja moterų figūrų. 
Sodrios, gyvastingos jų kūnų 
formos įsilieja į augalijos, van
dens ir saulės stichiją. Kai kurie 
mauduolių piešiniai sukurti tuo
met, kai Domšaitis lankydavosi 
Kuršių nerijoje. Kas žino, gal 
kaip tik Nidos kopų geltonis už
lieja 1918 metais pieštų ‘Mauduo
lių’ foną . . .”

Santarvės fondo 1995 m. premi
ja prieš Kalėdas buvo paskirta 
Vilniaus arkikatedros klebonui 
mons. Kazimierui Vasiliauskui 
už jo jau daug metų vykdomą tai
kos ir santarvės misiją. Santar
vės fondo tarybos pirm. Arvydas 
Juozaitis pranešė, kad dėl 1994 
m. premijos pagrindinė kova vyko 
tarp poeto Justino Marcinkevi
čiaus ir mons. K. Vasiliausko. 
Tais metais premiją laimėjo poe
tas J. Marcinkevičius, o šiais me
tais — mons. K. Vasiliauskas. 
Dešimties tūkstančių litų 1995 
m. premijai, be mons. K. Vasi
liausko, buvo dar penki kandida
tai — buvęs Lietuvos diplomati
jos šefas Stasys Bačkis, “Dieno
je” rašantis Tėvas Stanislovas, 
literatūrologė Viktorija Daujo
tytė, “Santaros” žurnalas, Ele
nos Kubilienės įsteigta organi
zacija “Visos Lietuvos vaikai”. 
1995 m. Santarvės premija mons. 
K. Vasiliauskui įteikta gruo
džio 22 d.

Tradicinė “Grok, Jurgeli” kai
miškų kapelų šventė, jau dvide
šimt šeštoji, įvyko Kauno sporto 
halėje 1995 m. lapkričio 25 d. Šią 
šventę dabar surengia Kauno kul
tūros rūmai, pakviesdami kaimiš
kas kapelas į varžytuves, nors dėl 
vietų jau nesivaržoma. Šįsyk ka
pelos buvo padalytos į dvi dalis 
ir grojo tik saviems klausytojams, 
sėdintiems priešingose salės pu
sėse. Varžytuvėmis tapo tų kape
lų kova dėl joms tekusios klausyto
jų reakcijos. Šventėje dalyvavo 
kaimiškos kapelos iš Kauno, po 
vieną — iš Kuršėnų, Jungėnų, 
Alytaus ir Šiaulių. Šalėn buvo 
atvežtas lovoje statinę alaus ap
sikabinęs aludarių karalius Žal- 
dokas. Koncertų metu buvo geria
mas alus, valgomi ledai, parūpin
ti šventės rengėjų ir jos šeiminin
kės Stefos Navardaitienės. Kai
mišką šventę stebėjo Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerial, 
J. Nekrošius, V.Domarkas, sep
tynių užsienio ambasadų Vilniu
je atstovai.

Septynios valstybinės Lietu
vos kultūros ir meno 1995 m. pre
mijos, padidintos iki 20.000 litų, 
prieš Kalėdas paskirtos: smuiki
ninkui Raimundui Katiliui — už 
1991-95 m. koncertines progra
mas, kompozitoriui Broniui Ku
tavičiui — už keturių kūrinių cik
lą instrumentiniams ansambliams 
ir chorui “Jeruzalės vartai” (1991- 
1095), fotomenininkui Aleksand
rui Macijauskui — už nuotraukų 
knygą “Kaimo turgūs” (1991), 
nuotraukų ciklus “Veterinarinės 
klinikos” (1977-1994) ir “Atmin
tis” (1994), Jonui Mekui — už 
kino dienoraščius (1949-1994), 
dail. Algirdui Petruliui — už ta
pybos kūrinius “Išdžiūvęs peiza
žas”, “Žydėjimas”, “Švelnus pa
sakojimas”, “Pamiškė”, “Ramus 
vakaras”, “Žemėlapis”, “Ilga va
saros diena”, “Skaidri diena”, 
“K-91” (1990-1995), kun. Anta
nui Rubšiui - už Šv. Rašto dar
bus: “Senojo Testamento” verti
mą iš hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų bei knygas “Raktas į Seną
jį Testamentą” ir “Raktas į Nau
jąjį Testamentą” (1978-1995), 
skulptoriui Vytautui Šeriui — už 
skulptūras “Paskutinė paika 
paukštė”, “Vainikas”, “Karūna”, 
“Pavogė prieklėčio akmenį”, 
“Kryžkalnis”, “Be pavadinimo”, 
“Bandymas numirti”, “Kerčioji”, 
“Kokį vandenį geri”, “Drobulė”. 
Nepaskirta nė viena literatūros 
premija, nors jai buvo trys kan
didatai — Antanas A. Jonynas, 
Jonas Strielkūnas ir Liūne Sute
ma. Du pastarieji buvo ir 1994 
m. premijų kandidatų sąraše.

Kraštotyros darbų konkursą 
“Rytų Lietuva — mūsų valstybės 
centras” paskelbė “Vilnijos” 
draugija ir Vilniaus krašto lietu
vių sąjunga išeivijoje. Jame daly
vauti kviečiami visi Rytų Lietu
vos vidurinių, profesinių, aukštes
niųjų mokyklų moksleiviai. Iš 
jų bus laukiama kraštotyros dar
bų apie Rytų Lietuvos praeitį bei 
dabartį. Konkursiniai darbai turi 
liesti lietuvių organizacijų, mo
kyklų, bibliotekų, skaityklų, at
skirų žmonių veiklą, aktualias 
kalbos, istorijos, sociologijos, 
lietuviškų mokyklų atkūrimo pro
blemas, Rytų Lietuvos vietovar
džius, šnektas ir pavardes. Bus 
priimama ir medžiaga ir apie Ar
mijos krajovos veiklą bei jos au
kas, 1944-53 m. karius, sukilėlius, 
partizanus jų palaidojimo vietas. 
Konkursiniai darbai bus vertina
mi pagal išliekamąją vertę, auten
tiškumą, lietuvių kalbos grynu
mą. Juos iki 1996 m. vasario 1 d. 
reikia atsiųsti “Vilnijos” draugi
jai Vilniuje. Laimėtojams bus ski
riamos trijų laipsnių premijos 
nuo 50 iki 200 litų. V. Kst.
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’ARAPIJOS kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

IV PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNĖS

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. patuk.... 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%

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.

LIETUVA 20
Dabartinės Lietuvos pašto ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus

SPORTAS

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius 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 į

D\/| ELECTRICALDVL ENGINEERING
Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS 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.

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102,

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Etobicoke, Ontario M9A 1B2

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

DRAUDA
Gyvybės - verslo — namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED CHOLKAN ------- ---- ——--------------------------------------------------

— 3836 BLOOR ST. W.. ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Plačios apimties varžybos
Praeitų metų sporto gyvenime pa

žymėtinos Šiaurės Amerikos baltie- 
čių lengvosios atletikos žaidynės 
Klivlande rugsėjo 9-10 d.d., organi
zuotos LS klubo “Žaibas”. Dalyvavo 
132 lengvaatlečiai, iš kurių 120 lie
tuvių. Sportininkus atsiuntė: Kliv- 
lando “Žaibas" 66, Toronto “Aušra” 
24, Toronto “Vytis" 15, Hamiltono 
“Kovas" 11, Detroito “Kovas” 3 ir 
viena nepriklausoma V. Sušinskaitė iš 
Čikagos. Varžybų eigą sklandžiai 
koordinavo M. Laniauskas. Atsa
kingas “starterio" pareigas gerai 
atliko B. Wilkinson iš Toronto, sek
retoriavo jo žmona Irena Malinaus
kaitė-Wilkinson. Sekretoriatui vado
vavo Eglė Laniauskienė; vyriausiu 
pirmenybių teisėju buvo Algirdas 
Bielskus.

Daug entuziazmo parodė gausūs 
jaunesniųjų klasių dalyviai. Paste
bima, kad lengvoji atletika per kelis 
paskutinius metus rodo gerėjimo 
žymių - trys Kanados klubai - To
ronto “Aušra", Toronto “Vytis” ir 
Hamiltono "Kovas" kultyvuoja leng
vąją atletiką. Šių varžybų pasekmės 
dar buvo kuklios. Įvykdyta netoli 150 
rungčių 18-koje klasių. Iškiliausiu 
baltiečių, kartu ir lietuvių vyrų-jaunių 
varžovu buvo pripažintas Hamiltono 
“Kovo" Rodney Alderdice. Motcrų- 
mergaičių tarpe - Klivlando “Žaibo” 
Kristina Kliorytė. Gerai pasirodė 
Toronto “Aušros" Povilas Leknickas, 
Indrė Kongats, Julija Petrauskai
tė. Jessica Thorn; “Vyčio" - D. Ake
laitis.

Golfo žaidynės
Šiaurės Amerikos lietuvių golfo 

metinės žaidynės įvyko 1995 m. rug
sėjo 2-3 d.d Ravenna, Ohio. Jas pra
vedė klivlandiečiai. vadovaujami Al
gio Nagevičiaus. Dalyvavo 102 gol- 
fininkai iš Čikagos, Detroito, Kliv
lando, Toronto ir kitų vietovių. To- 
rontietis Darius Vaičiūnas vyrų A 
klasėje laimėjo I vietą; jaunių klasėje 
gerai pasirodė torontietis J. Mike
lėnas; senjorų - V. Ubeika, laimėjęs 
ir “Amžinos jaunystės" taurę. Moterų 
grupėje pirmavo Darija Deksnytė ir I. 
Kymantienė. Komandinėse varžybose 
į pirmąsias vietas iškopė čikagiečiai.

Iii f.
Šiaurės Amerikos lietuvių 

slidinėjimo pirmenybės
1996 m. ŠALFASS-gos alpinistinės 

(kalnų) slidinėjimo pirmenybės įvyks 
1996 m. vasario 24, šeštadienį, Lo
retto Ski Resort, Loretto, Ont., apie 
40 mylių į šiaurę nuo Toronto. Tel. 
905-729-2385. Važiuoti Hwy 50 iki 
Loretto, nuo ten - sekti ženklus. 
Vykdo Toronto LSK “Jungtis". Pra
džia - 10 v.ryto. Registracija nuo 8.30 
iki 9.30 v.ryto. Programa: Slalomas ir 
didysis slalomas šiose klasėse: 
berniukams ir mergaitėms 9 m. ir 
jaunesniems, berniukams ir mer
gaitėms 10-12 m. imtinai, jauniams ir 
mergaitėms 13-16 m. imtinai, vyrams 
ir moterims 17-34 m. imtinai, vyrams 
senjorams 35-49 m. imtinai, mo
terims senjorėms veteranėms 35 m. ir 
vyresnėms, vyrams veteranams I - 
50-64 m. imtinai ir vyrams 
veteranams II - 65 m. ir vyresniems. 
Taipgi bus išvesti vyrų ir moterų 
absoliutūs laimėtojai nepaisant 
amžiaus. Dalyvavimas atviras visiems 
ŠALFASS-gos nariams, attikusiems 
1996 m. metinę narių registraciją, 
kurią bus galima atlikti ir vietoje.

Dalyvių registracija atliekama iki 
1966 m. vasario 17 d. imtinai, pas 
pirmenybių vadovą, ŠALFASS-gos 
slidinėjimo komiteto pirmininką Ri

mą Kuliavą šiuo adresu: Rimas Ku- 
liavas, 297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada. Tel. 416 
766-2996, faksas 416 766-5537. 
Smulkios informacijos pranešamos 
visiems ŠALFASS-gos sporto klu
bams bei kai kuriems slidinėtojams. 
Suinteresuoti nepriklausomi slidinė- 
lojai prašomi kreiptis į Rimą Kuliavą 
ar Vytenį Čiurlionį.

Papildomai registruotis bei infor
macijas gauti, ypatingai gyvenan
tiems JAV-se, galima ir pas ŠAL- 
FASS slidinėjimo k-to vicepir
mininką Vytenį Čiurlionį, 19755 
Upper Terrace Dr., Euclid OH 
44117. Tel. 216 481-1525. Faksas 216 
943-4485.

ŠALFASS centro valdyba ir 
slidinėjimo komitetas

Kėgiiavimo pirmenybės
1996 m. Š. Amerikos lietuvių 

kėgiiavimo (Bowling) pirmenybės 
įvyks 1996 m. vasario 24, šeštadienį, 
Seaway Lanes, 30300 Euclid Ave., 
Wickliffe, Ohio (rytiniame Klivlando 
priemiestyje). Tel. 216 944-4646. 
Pirmenybės bus pravestos suderinant 
su kartu vykstančiu 11-tuoju 
Klivlando LSK “Žaibo” metiniu 
“Draugystės turnyru". Dalyvių re
gistracija nuo 11.30 v. ryto. Varžybų 
pradžia 12 vai. “Draugystės turnyro” 
dalyvių registracija nuo 2.30 v.p.p., 
varžybos prasidės 3 v.p.p.

Varžybos bus komandinės ir in
dividualinės. Komandą sudaro 4 žai- 
dėjai-jos. Amžius neapribotas. Da
lyvauti gali visi lietuvių kilmės žai- 
dėjai-jos. Specialiai pažymėti bus 
jauniai ir mergaitė. 16 metų ir jau
nesni. Dėl informacijų kreiptis į var
žybų vadovą šiuo adresu: Algis Na
gevičius, 7702 West Pleasant Valley 
Rd., Parma, OH 44130, USA. Tel. 
216 845-8848. Registruotis iš anksto 
nereikia.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Vyrų senjorų krepšinio 
pirmenybės

1996 m. vyrų senjorų (35 m. ir 
vyresnių) krepšinio pirmenybės įvyks 
1996 m. kovo 30 -31 d.d., Londone, 
Ont. Vykdo Londono LSK “Tauras”. 
Senjorų klasifikacija yra pagal žaidėjo 
amžių f996 m. gruodžio 31 d. Tai 
klasei priklauso gimusieji 1961 m. ir 
vyresni. Pradinė komandų registracija 
turi būti atlikta iki 1996 m. vasario 10 
d. imtinai pas turnyro vadovą Bill 
Jansenberger šiuo adresu: Bill Jan- 
senberger, 142 Wortley Rd., London, 
Ont. N6C 3P5. Canada. Tel. 519 439- 
5462 namų; 519 672-4776 darbo. 
Faksas 519 672-8829. Po šios re
gistracijos bus paskelbta varžybų 
formatas ir tolimesnės detalės. 
Dalyvauti gali visi liętuvių sporto 
klubai, atlikę 1996 m. metinę ŠAL
FASS-gos registraciją. 1995 m. lai
mėtojas buvo Hamiltono LSK 
“Kovas".

ŠALFASS-gos centro valdyba 

Penktoji Kauno “Žalgirio” 
pergalė

Kauno žalgiriečiai, žaisdami Eu
ropos krepšinio taurės varžybose, 
pasiekė penktąją pergalę iš eilės. Šį 
kartą kauniečiai nugalėjo Izraelio 
“Bnei Herzliya" penketuką 76-65 ir 
tvirtai stovi A grupės priekyje. Žal
giriečiai jau baigė šių pirmenybių 
pirmąjį ratą, įveikdami visus varžo
vus: Jugoslavijos “Partizan”, Belgi
jos “Sunair", Ispanijos “Taugres", 
Prancūzijos “Limoges CSP" ir pra
ėjusį antradienį (gruodžio 19 d.) Iz
raelio atstovus. Tai buvo netikėtai

gera kauniečių pradžia šiose aukšto 
rango važybose.

Arvydas Sabonis - 
populiariausias Lietuvoje
Šį sezoną NBA lygoje Amerikoje, 

žaidžiantis Lietuvos milžinas - Ar
vydas Sabonis “Lietuvos sporto" 
laikraščio skaitytojų buvo išrinktas 
geriausiuoju 1995-jų metų Lietuvos 
sportininku. Šie rinkimai jau vyk
domi 40-jį kartą ir juose Sabonis lai
mi penktąjį kartą. Jis buvo ge
riausiuoju 1984-85-86 ir 1994 me
tais. Rinkimų rezultatai buvo pa
skelbti gruodžio 19 d., kai Sabonis 
šventė savo 31-jj gimtadienį. Antroje 
vietoje šiuose rinkimuose liko gero
kai nuo Sabonio atsilikęs, taipgi 
NBA lygos krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis.

Tomas Pūkštys tikisi 
olimpinio medalio

JAV rekordininkas ieties metime, 
tris kartus šioje šakoje laimėjęs 
Amerikos pirmenybių aukso meda
lius, Tomas Pūkštys, Kalėdų šven
tėm sugrįžo pas savo tėvus - Rasą ir 
Romą Pūkščius, gyvenančius Čika
gos priemiesčiuose. Jis sutiko papa
sakoti apie praėjusį sezoną, kurio 
metu dalyvavo 21 varžybose daugiau 
negu dešimtyje pasaulio valstybių, 
nuo kovo 24 iki rugsėjo 15 dienos. 
Sezono pradžia jam buvo gana sėk
minga, ir jis laimėjo Amerikos 
lengvosios atletikos pirmenybėse I 
vietą, o taip pat ir keletą kitų tarp
tautinių susitikimų. Tačiau po to ga
vo kojos traumą ir turėjo pasi
tenkinti kuklesnėmis pasekmėmis, o 
aštuoniose varžybose jis iš viso ne
galėjo dalyvauti. Bet sezono pa
baigoje jis vėl atsigavo ir pradėjo ro
dyti gerus rezultatus. Šiemet jo ge
riausia pasekmė buvo 84.50 metro, 
kurią jis pasiekė Vokietijoje ir lai
mėjo I vietą. Taip pat Tomas gerai 
ietį sviedė ir Tokijo mieste, kur su 
84.06 metrais buvo trečiasis.

Taip pat šiais metais jis gavo ma
gistro laipsnį iš prekybinės admi
nistracijos Providence, R.I. kolegi
joje, o be to, buvo lengvosios atle
tikos trenerio asistentu Bron uni
versitete. Dabar jis sako esąs 95% 
pasveikęs nuo nelemto sužeidimo, 
kuris jį ilgą laiką kankino. Jis jau 
kuris laikas stropiai ruošiasi Atlan
tos olimpiniams žaidimams, kuriuo
se jis jau antrą kartą iš eilės tikisi 
atstovauti JAV rinktinei.

Čia norisi pažymėti, kad Tomo 
tėvas Romas yra žymus Čikagos pre
kybininkas, kuris vadovauja “Trans- 
pak” bendrovei, remiančiai lietuvių 
radijo programas bei spaudą. Lin
kime Tomui kuo geriausios sėkmės 
1996-siais metais. ,

Edv. bulaitis

Skautų veikla
• Toronto “Rambyno” ir “Šat

rijos” tuntai, tėvų komitetas ir 
“Romuvos” valdyba neteko ener
gingo darbštaus vadovo a.a. v.s. 
Kazimiero Batūros, kuris mirė 
sausio 13 d. rytą. Pastaruosius 
du mėnesius velionis sunkiai sir
go. Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Danutę, sūnų s. Kastytį ir 
dukrą ps. Jūratę su šeimomis. 
Toronto skautija nuoširdžiai už
jaučia velionies šeimą bei arti
muosius.

• Sausio 13-toji paminėta iš
kilmingomis Mišiomis Lietuvos 
kankinių šventovėje, kurioje su 
palydomis dalyvavo organizacijų 
vėliavos, jų tarpe “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų. M.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7054

/fVMVfc LIETUVIŲ J _ KREDITO PAR AM A.K00PERATYVAS
MOKA:

4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.50% už 180-364 dienų term, indėlius
4.75% už 1 m. term, indėlius
5.25 už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.75% už 4 m. term, indėlius
6.00% už 5 m. term, indėlius
4.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.(gyv.drauda)
4.50% kasd. pal čekių

sąsk. nuo 50.000
4.25% už Amerikos dol. 1 m. GIC
3.75% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 6.75%
2 metų ................. 7.00%
3 metų ................. 7.25%
4 metų ................. 7.50%
5 metų ................. 7.50%

(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
Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

GROUP I

1678 Bloor Street WeM

Toronto, Ontario M6P 1A9

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, 
nešioj. tel. 416 802-1029, FAX 416 769-1524.

(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų)
KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas ęf< 'nio plano 3 miegamųjų 
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambarįpas 49x125 pėdų. Jame 18 
vaismedžių. Autobusas - tiesiai 'J/įkPju požemini, arti mokyklų ir parko. 
Tuoj pat galima užimti. Įmokėj.V !J$9,500. Prašoma kaina $199,000.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 

VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ įVERTINIMAS

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road,
? Etobicoke, Ontario M9B 2L8

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 41 6 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS 
sutton group - assurance realty inc. realtor 

5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

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

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 [STAIGA 

PASILIEKA TOJE PAČIOJE VIETOJE -
1558 Bloor St. West. Tel. 416 538-6570. Fax 416 538-9657.
Kaip ir anksčiau, asmeniškai Toronte būsiu kas trečiadienį tarp 
10 ir 18 vai. Kitomis dienomis mano vardu užsakymus galite pa

likti pas p. Mariją, arba, jei paliksite savo telefono numerį- 
Jums atskambinsiu tuoj pat.

MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAUSIOS. PATARNAVIMAS 
TIKSLIAUSIAS! Reikalui esant, atvažiuosim pas Jus į namus.

SAUSIO PABAIGOJE DVIEM SAVAITĖM KELIONĖ j KUBĄ
PASIŠILDYT , PATINGINIAUTI 

TEIRAUKITĖS
- UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,

WP Toronto, Ontario M6P 1A4 
“ Tel. 416-538-6570 ALGIS

< FAX 416-538-9657 MEDELIS



<6 SKAITYTOJI PASISAKO
PRIEŠ RUSIJOS KĖSLUS

Malonu, kad JAV kongreso na
riai pasisakė prieš Rusijos kari
nės doktrinos projekte įrašytą 
nuostatą: jeigu Baltijos šalys įstos 
į NATO, jas okupuos Rusija?! Tu
rint galvoje Lietuvos valdžios ne
bylumą šioje srityje, tik užsienio 
lietuvių organizacijos gali paveik
ti savo šalių vyriausybes, kad bent 
jos neužimtų tokiais atvejais “ty
lėjimo” pozicijų.

Su pagarba - Vytautas Nezgada,
Kaunas

KANADIEČIŲ DOVANOS
Alytaus miesto viešąją bibliote

ką pasiekė neįkainojama mūsų 
tautiečių, gyvenančių Kanadoje, 
dovana. Tai pilnas “Lietuvių en
ciklopedijos”, išleistos JAV, Bos
tone, tomų rinkinys. Šiuo metu 
tai vienas populiariausių infor
macijos šaltinių tarp mūsų skai
tytojų, leidžiantis užpildyti pa
žinimo spragas tiek jaunam žmo
gui, tiek netrumpą amželį nugy
venusiam inteligentui.

Bibliotekos darbuotojų ir mūsų 
skaitytojų vardu nuoširdus ačiū 
Toronto Lietuvių Namų kultūros 
komisijai, skyrusiai lėšų ir padė
jusiai persiųsti enciklopedijas 
į Lietuvą, taip pat Thunder Bay 
gyvenantiems Henrikui Paške
vičiui ir Petronėlei Bružienei, 
paaukojusiems 36 enciklopedijos 
tomus iš savo asmeninės bibliote-

vedistų, atminimui. Į praėjusią 
vasarą Alytuje vykusio Dzūkijos 
kultūros kongreso programą įsi
jungėme ne tik poezijai ir fotogra
fijai skirtu “Vizijų vakaru”. Ta 
proga bibliotekoje skaitytojams 
pasiūlėme ir dokumentų bei foto
grafijų parodą “Tegul pasaulis 
sužinos, kaip laisvės buvo lauk
ta”. Joje pasistengėme kiek gali
ma įtaigiau atspindėti skaudžius 
pokario įvykius mūsų krašte. Šia 
paroda labiausiai siekėme paveik
ti jaunų žmonių, apie šį tragišką 
istorijos tarpsnį žinančių tik iš 
mokytojų, senelių ir tėvų pasako
jimų, protus ir širdis. Viliamės, 
kad po poros metų minėdamos bib
liotekos veiklos penkmetį, jau 
pajėgsime parengti spaudai leidi
nėlį, apibendrinantį pradinį šio 
darbo etapą.

Džiaugiamės, kad knygų lenty
nose pamažu rikiuojasi svetur 
gyvenančių tautiečių, ypač kilu
sių iš Dzūkijos, kūrybos tomai. 
Tad dar kartą dėkojame visiems 
mums pagalbos ranką ištiesusiems 
žmonėms. Giedrė Bulgakovienė,

Alytaus miesto viešosios 
bibliotekos direktorė

SLAUGOS NAMAI
Perskaičiau ilgesnį straipsnį 

laikraštyje apie visų laukiamus 
slaugos namus. Iš Lietuvos atvy
kau prieš penkerius metus. Trum
pai teko pagyventi Vilniaus “Ma

Kanados lietuvių vaikų šventėje 1995 m. spalio 14-15 d.d. Anapilio sodyboje, 
Mississaugoje, Ont. Viršutinėje nuotraukoje - Meškiukas mažiesiems 
atnešė dovanų; apačioje-“karalius” (Tomas Skrinskas) susitiko su “virėju” 
(Stasys Kuliavas) Nuotr. D. Pranaitienės

kos. Labai džiaugiamės taip pat 
ir nuoširdžiai dėkojame p.p. Ado
mavičiams už jų padovanotą ang
liškąją vaikų enciklopediją.

Mūsų biblioteka - viena jau
niausių Lietuvoje. Įkurtuves šven-

nor” (nes ten gyveno mano tėtis). 
Labai gerai prisimenu, kaip apsi
džiaugiau ne tik aš, bet ir Vilniaus 
“Manor” gyventojai, kai skelbimų 
lentoje perskaitėme, kad už dvejų 
metų jau turėsime lietuvių slau-

HUMORESKA

Gimtadienis
tėm 1993-ųjų pradžioje. Iki šiol 
kelią pas mus atrado apie 2,500 
alytiškių. Keturiuose mūsų bib
liotekos filialuose, išsibarsčiu
siuose po visus miesto gyvenamuo
sius rajonus, nuolat skaito dar 
dukart tiek.

gos namus.
Klausantis paskaitos Lietuvių 

namuose, teko išgirsti vieno dak
taro nuomonę, kad geriausia vieta 
slaugos namams yra prieš Lietu
vių namus esančioje automobilių 
aikštėje. Iš tos vietos patogu bus

Tarp mūsų sienų dažnai organi
zuojami susitikimai su garsiais 
Lietuvos rašytojais, dailės ir fo-

slaugos namų gyventojams nueiti 
į High Park’ą, Lietuvių namus ir 
t.t. Jei slaugos namai būtų pasta-

tografijos parodos jau senokai 
populiarūs tarp miestelėnų. Kaip 
ir visos Lietuvos bibliotekos, gy
vename ne pačias lengviausias 
dienas. Lėšų stygius - tarsi rykš
tė. Bet ir esamų kuklių galimybių 
ribose ne vien skaitytojų kasdie
nį informacijos ar knygų alkį mal
šiname, vakarus organizuojame. 
Vienas iš labai svarbių darbo ba
rų - rašytinės ar spausdintos me
džiagos apie pokario partizanų ko
vas Dzūkijoje kaupimas, sistemi
nimas ir apibendrinimas. Jau su
kaupėme ir’susisteminome pluoš
tą knygų, nemažai laikraščių ir 
žurnalų straipsnių apie Dainavos 
apygardos partizanų sąjūdį. Bene 
pirmasis bibliotekos viešas ren
ginys buvo skirtas mokytojo ir 
poeto Konstantino Bajerčiaus, 
žvėriškai nužudyto Alytaus enka-

ELIFE
HomeLife/Realty 

One Ltd. 
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)

tyti Anapilio sodyboje, tai gyven
tojai pro langus matytų tiktai 
liūdną kapų aplinką.

Bėgo mėnesiai, praėjo žadėta 
įkurtuvių data, o slaugos namų 
nėra nei pradėtų pamatų. Tik kar
tais laikraštyje iš trumpos žinu
tės sužinom, kokius kryžiaus ke
lius mina slaugos namų komiteto 
vyrai pas Kanados valdžias, no
rėdami gauti leidimą statyti slau
gos namus virš tos “triukšmo bač
kos”. Man atrodo, jau turime ge
rą pavyzdį Vilniaus “Manor”, kiek 
turi problemų gyventojai. Bet ten 
požeminis traukinys eina vieno 
pastato pakraščiu ir tame krašte 
gyvenantys kalba, kad kai lenkia
si traukiniai, tai kambariuos pa
veikslai krinta nuo sienos. Ne 
vieną kartą rinko parašus ir prašė 
TTC uždengti stogą, kad sumažin
tų triukšmą. Buvo gautas atsaky
mas: “Žinojot, kai statėt pastatą, 
kad praeina požeminis traukinys”. 
Ir dabar vėl norim daryti dar di
desnę klaidą. Daromi vis nauji 
projektai, leidžiami suaukoti pi
nigai ir verkšlenama, kad nelei
džia valdžia statyti toje vietoje, 
tuo tarpu, kai turime tokią puikią 
vietą Anapilio sodyboje.

Aš dirbu ligonių slaugos tarny
boje, kas dieną matau ligonius in
validų kėdėse įvairiuose slaugos 
namuose. Patikėkit, ar ligonis, 
gyvenantis slaugos namuose, suge
bės savo jėgomis nueiti į High 
Park’ą?

Girdėjau sakant, kad nėra su 
Anapiliu miesto transporto, jei 
norėtum aplankyti artimuosius. 
O kaip pasiekiame Anapilį kiek
vieną sekmadienį? Jei aplankysi-

Už poros savaičių — mano 
šešiasdešimtmetis. Tikriau
siai atvažiuos duktė Astutė, 
atveš kokių dovanėlę, gėlių 
puokštę... O Andrius tik
riausiai, kaip ir visada, pa
mirš. Tik po kokio mėnesio 
laiške užsimins: “Tėveli, bu
vau pamiršęs Tavo gimtadie
nį ...” Ir viskas ... Tarsi ne 
šiašiasdešimtmetis būtų ... 
Štai Povilaičiui pernai tik 
penkiasdešimt penkeri suėjo, 
ir tai vaikai kažkokį ten es
tradinį ansamblį užsakė ... 
Kad grotų, dainuotų, tėvelį 
linksmintų... Ir laikrašty
je kokį gražų sveikinimą iš
spausdino... Beveik eiliuotą...

O kuo aš blogesnis? Kodėl 
mane kaimynai turi pirštais 
badyti? Kodėl gi mano jubilie-

me savuosius kas savaitę, gal au
tobusiukas, kuris veža maldinin
kus kas sekmadienį, sutiks atvežti 
viduryje savaitės. Tai ši proble
ma irgi bus išspręsta.

Skaudu matyti lietuvius, prisi
glaudusius svetimuose slaugos 
namuose. Pagalvokite kiekvienas, 
ar mes norėtume gyventi virš dun
dančio traukinio ir kvėpuoti išme- 
tamom automobilio dujom, ar gy
venti ramioje aplinkoje ir kvėpuo
ti grynu oru? O ta vieta yra Missi
ssaugoje, šalia Anapilio šventovės.

B. Raščiauskienė,
Toronto, Ont.

Red. pastaba. Iš Toronto požemi
nio traukinio Islington© stoties 
Anapilis pasiekiamas autobusu, 
einančiu Dundas gatve į Missi- 
ssaugą (išlipti Mavis Rd., 20 min. 
pėstute), o iš Kipling požeminio 
stoties - autobusu, einančiu į Sher
way Gardens, iš čia - 4 numeriu į 
Mississaugą (išlipti Stillmea
dow Rd.).

ir paminklas 
jus negali būti laikraštyje 
paskelbtas? Vaikai, aišku, ši
to nepadarys ... Bet kodėl aš 
pats negaliu pasiųsti redakci
jai perlaidos su tekstu: “Mie
las tėveli, sveikiname Tave 
60-ies metų proga. Daug lai
mės linki Tau Astutė ir And
rius”. Abu vaikai gyvena ki
tame rajone — sveikinimo 
laikraštyje neperskaitys ir 
nesusipratimo nebus. Užtat 
jį perskaitys kaimynai: Povi
laitis, Jonaitis, Petraitis ...

Šešiasdešimt metų . .. Jau 
ir apie gyvenimo baigmę lai
kas pagalvoti... Kiek čia dar 
trauksiu .. . Na, dešimt, pen
kiolika metų ... Pralėks kaip 
viena diena... O dabar, kol 
laikas, kol dar jėgos leidžia, 
reikia ir amžinąja poilsio vie
ta pasirūpinti. Astutė dažnai 
sako, kad paipinklus širdyje 
turime statyti.4tet jei ji tik šir
dyje paminklą tepastatys, ar 
jį pastebės kaimynai Povilai
tis, Petraitis, Jonaitis? Pas
kui dar ir mirusį pirštais ba
dys — va, net paminklo niekas 
nepastatė!

Todėl po jubiliejaus reikės 
pradėti ieškoti kokio koope
ratininko, kuris už vieną kitą 
tūkstantuką geresnį paminklą 
mano kapui padarytų... Ir 
kad žodžius jame iškaltų: 
“Liūdi vaikai Astutė ir And
rius”.

Žinoma, man to paminklo 
nebereikės ... Bet gal dar gyvi 
liks kaimynai Povilaitis, Pet
raitis, Jonaitis... Va, dėl jų 
ir turi būti ant mano kapo pa
minklas! Ir ne bet koks, o dide
lis, gražus, brangus.

Steponas Miltenis,
Raseiniai

PLB seimas Lietuvoje
Pasaulio lietuvių bendruo

menės kraštų bendruomenių 
bei PLJS valdyboms, tarybų, 
PLB Seimo nariams skirtame 
bendraraštyje, nr. 20 tarp ki
tų PLB 1995 metų veiklą lie
čiančių pranešimų paskelbta, 
kad dabartinėmis sąlygomis 
IX-tasis PLB seimas 1996 m. 
tegalįs būti šaukiams tik Lie
tuvoje, greičiausiai rugpjū
čio pabaigoje - rugsėjo pra
džioje. Sudaryta seimo pro
gramos komisija, kurios pir
mininke pakviesta Irena Lu
koševičienė. Į šią komisiją 
jau yra pakviesti: V. Bireta, 
I. Čuplinskaitė, V. Kamantas, 
R. Kučienė, R. Kurienė, M. 
Lenkauskienė, P. Mickus, J. 
Polikaitis, kun. E. Putrimas, 
R. Sakutė, Irena Ross, H. Ži
bąs, kun. A. Žilinskas. Pirmi
ninkė kreipiasi į kraštų bend
ruomenes, prašydama į tą ko
misiją skirti po vieną atstovą. 
Komisijos pirmininkės adre
sas: Irena Lukoševičienė, 11 
Wincott Dr., Apt. 910, Etobi
coke, Ont. M9R 2R9, Canada; 
tel. 416 246-9506; faksas (KLB 
raštinė) - 416 533-2282. Kana
dos lietuvių bendruomenė ren
ka 15 PLB seimo atstovų. Inf.

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

Mirusiųjų atminimui: a.a. E. Ja- 
kubilienės atminimui $20-J. Stro- 
domskis; a.a. M. Šakalinio - $50 - 
V. Plečkaitis; $40 - G. S. Mitalas; 
$20 - R. O. Barisa, J. Jurkūnas, 
V. J. Priščepionka, A. Paškevičius, 
V. Radžius, J. Valiulis, B. Vilčins
kas, A. Šimanskis, J. Danys; a.a. J. 
Klypo atminimui $200 -J. Kažu- 
kauskas; $100- a.a. H. Matijošiaus 
atminimui - L. Jakomaitis, tėvų at
minimui - J. Rimšaitė; a.a. P. Po
vilaičio atminimui - J. Kibirkštis; 
a.a. Z. Rastapkevičiaus atm. - L. Z. 
Mockus; a.a. J. Stalioraičio atm. - 
B. Stalioraitienė; a.a. Adolfo Mi
talo, a.a. Algirdo Mitalo ir a.a P. 
Radzevičiaus atm. - L. Radzevičie
nė; a.a. St. Čepo atminimui - E. Če
pienė. $75 - a.a. J. Domeikos at
minimui - S. Domeikienė; $25 - 
a.a. M. Juodgalvienės atminimui - 
G. E. Petrauskai; $20 - a.a. I. Ra
mono atminimui - E. Bersėnienė.

Įnašai į Kanados lietuvių fon
dą: $2,000 - Aloyzas Rūta; $1,500 - 
Lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama”; $500 - “Talka” lietu
vių kredito kooperatyvas Hamil
tone, V. White-Bumbulytė, R. 
Dornfeld-Bumbulytė, KLB Sault 
Ste Marie apylinkė; $300 - A. D. 
Dickson, P. Bražiūnas; $200-C. A. 
Januškevičius; $100 - E. Lengni- 
kas, G. Noreika, J. Staškevičius, 
E. A. Eimantas, S. Urbantas, J. Ba- 
taitis, A. E. Weir, KLB Delhi-Till- 
sonburg apylinkė, J. Rimšaitė, A. 
Gaurienė, L. Z. Mockus, L. Radze
vičienė, A. Stanėnas. $75 - S. Da- 
naitienė; $50 - K. A. Gudžiūnas; 
$45 - B. Vilčinskienė; $40 - J. 
Buškevičius, A. J. Gatautis; $20 - 
V. Žitkus.

Testamentiniai palikimai: $500 - 
Izabelė Kandrotas, Ant. Masiulis.

Kai kurios apylinkės per fondo 
įgaliotinius sudarytų aukotojų 
sąrašų nuorašus siunčia tiesiai 
spaudai.

Visiems aukotojams dėkoja -
Kanados lietuvių fondas
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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) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

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.: 41 6 530-1 070

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.

271 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,

Juozas (Joseph) 
NORKUS

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)

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.1 KANADOJE

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

ar remonto klausimus.
Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893

RF/MBK West Realty Inc.
1678 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A9

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

B.Sc., LL.B.

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

AMBER

GLOBUS i;n>

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

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

pirm. - pcnkt. 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.

IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050UŽSAKOME KELIONES Į LIETUVĄ

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.

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 *

DRAUDA - TJVStTJRTAIVC’JE?
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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Panaikinamos vizos
Lietuvos respublikos ambasados Otavoje laikinojo 

reikalų patikėtinio J. Paslausko pranešimu (1996 m. 
sausio 11 d.), Lietuvos respublikos vyriausybė 1996 m. 
sausio 10 d. nutarė panaikinti vizų režimų Kanados pilie
čiams, atvykstantiems į Lietuvę ir būnantiems joje iki 
90 dienų.

Tuo Kanadoje gyvenančių lietuvių būklė sulygina
ma su JA V-bių ir Australijos lietuvių, kuriems vizų reži
mas buvo anksčiau panaikintas.

TO R O N 'T'

H MONTREAL

Anapilio žinios
— Sausio 14, sekmadienį, bu

vo paminėta tragiškoji Sausio 
13-ji. 11 v.r. Mišiose iškilmingai 
su savo vėliavomis dalyvavo To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa, 
mūsų parapijos KLKM draugijos 
skyrius ir skautai.

— Sausio 15, pirmadienį, palai
dotas a.a. Pranas Dovidaitis 71 
m. amžiaus; sausio 16, antradienį, 
palaidotas a.a. Kazimieras Batū
ra, 82 m. amžiaus.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas rugsėjo 29 d., pa
rapijos šventės metu. Prašome 
pasiruošimo pamokoms regist
ruotis klebonijoje.

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

— Nek. Prad. M. Marijos sese
lės įsikuria Anapilyje ir tal
kins mūsų parapijoje. Jos apsL 
gyvens naujai atremontuotame 
namelyje prie įvažiavimo į Ana
pilio autoaikštę. Šiuo metu tam 
nameliui reikia visokių namo bal
dų.

— Kanados lietuvių muziejaus 
lankymo valandos: sekmadieniais 
nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., pirmadie
niais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Muzie
jaus vedėja — dr. Rasa Mažeikai
tė, tel. (905) 566-8755. Šiuo metu 
vyksta nauja paroda: “Lietuviško
jo jaunimo veiklos atmintinukai”.

— Mišios sausio 21, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a.Vincentų Vaitke
vičienę, 11 v.r. už parapijų; Wa- 
sagoje 2 v.p.p. už a.a. Janę Žyman
tienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, sausio 14, po

pietėje dalyvavo 170 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Vytautas 
Kaveckas iš Oak Lawn, IL, JAV. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narys 
J. V. Šimkus.

— LN valdybos posėdis — sau
sio 31, trečiadienį, 7 v.v.

— LN Naujų metų sutikime šo
kiams grojo “Good Time Boys” 
orkestras, visi vaišinosi V. Birš
tono paruošta vakariene. LN įėji
mo premijų $50 laimėjo Lionė Zig- 
mantavičienė; LN vyrų būrelio 
premijų $50 laimėjo Brunonas 
Laučys. Nuoširdžiai dėkojame 
LN moterų ir vyrų būreliams ir 
LN kultūrinei k-jai už salės pa
puošimų.

— Nauji LN nariai: Arūnas 
Radtke, Saulius Valadka ir Vi
da Beres.

— Sausio 18, ketvirtadienį, 7 
v.v. Toronto miesto valdyba šau
kia Lietuvių namuose viešų susi
rinkimų. Miesto pareigūnai nori 
išgirsti visuomenės nuomones 
apie Slaugos namų ir autoaikš- 
čių projektų prieš eidami į Že
mės vartojimo komiteto (Land 
Use Committee) posėdį ir duoti 
tolimesnę eigų potvarkių keiti
mui. Prašome visus tautiečius 
dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime. Ypatingai kviečiame 
“Vilniaus” rūmų gyventojus į pa
galbų.

— Sausio 21, sekmadienį, 1 v. 
p.p., Lietuvių namuose yra šau
kimas LN vyrų būrelio narių me
tinis susirinkimas. Narių daly
vavimas būtinas. Negalintieji 
dalyvauti prašomi pranešti T. 
Stanuliui tel. 769-1616, vakarais 
231-4937.

— Sausio 28, sekmadienį, 1 v. 
p.p. Lietuvių namuose šaukiamas 
LN moterų būrelio visuotinis na
rių susirinkimas. Narių dalyva
vimas būtinas.

— Linksmojo stalo $35 auka pa
siųsta Ontario medžiotojų ir žūk- 
lautojų federacijai (OFAH) gel
bėti badaujančioms stirnoms nuo 
gilaus sniego.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė — sausio 26 d. Progra
mų atliks Vaclovas ir Valdas.

Šv. Jono lietuviu kapinėms 
aukojo: $100 — V. Balsienė 
(a.a. Vytauto Balsio VI mirties 
metinių proga); $50 — B. Abro- 
maitienė.

Patikslinimas. Naujųjų metų 
sutikimo Anapilyje bilieto kaina 
asmeniui buvo $60, ne $55 kaip 
“TŽ”, nr. 2 paskelbta.

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, sau

sio 14, buvo prisiminti tragiškieji 
1991 m. sausio 13 d. įvykiai Vil
niuje. 11.30 v.r. klebonas kun. A. 
Simanavičius, OFM, aukojo Mi
šias už žuvusius Lietuvos laisvės 
gynėjus. Kun. J. Sasnauskas, OFM, 
sakydamas pamokslų per 10.15 v.r. 
Mišias, prisiminė Sausio 13-osios 
nakties įspūdžius.

— KLKM draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyrius šį sekmadie
nį, sausio 21, po 11.30 v.r. Mišių 
rengia savo narių susirinkimų. 
Programoje numatyta dr. Rimo 
Petrausko paskaita “Pasitikėji
mo savimi pagrindai”. Be to, bus 
svarstomi draugijos vidaus rei
kalai.

— Sausio 21-28 d.d. visame pa
saulyje rengiama Krikščionių vie
nybės savaitė. Prisikėlimo para
pijoje sausio 24 d., 7 v.v. įvyks 
ekumeninės pamaldos, kurių 
metu pamokslų pasakys kun. A. 
Žilinskas. Šį sekmadienį, sausio 
21, lietuvių liuteronų pamaldo
se Išganytojo šventovėje daly
vaus ir pamokslų pasakys kun. 
J. Sasnauskas, OFM.

— Prisikėlimo parapijos tary
bos visuomeninė sekcija kovo 8 
d. ruošia tradicinę parapijos 
vakarienę. Jau dabar galima už
sisakyti staliukus, paskambinus 
sekcijos pirm. V. Taseckui, tel. 
(905) 824-4461.

— Mišios sausio 21, sekmadie
nį: 8.15 v.r. — už a.a. Marijų ir Ta
dų Normantus; 9.15 v.r. — už a.a. 
Stelių Lini; 10.15 v.r. — už a.a. Ta
dų Krasauskų, a.a. Elenų Sabalie- 
nę, a.a. Onų Baziliauskienę ir Ba- 
ziliauskų šeimos mirusius; 11.30 
v.r. — už parapijų ir visus para
pijiečius.

Petras ir Zuzana Jonikai sa
vo vedybų 50 m. sukakties pro
ga “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A. a. Gintauto Beresnevi
čiaus 4 metų žuvimo prisimi
nimui mama Bronė Beresnevi- 
čienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Dr. Marija Ramūnienė iš Ota
vos, aukojo $1,000 Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo 
išlaikymui. Labai dėkojame, 
kad padedate išsaugoti Kana
dos lietuvių veiklos istorijų.

Valdyba

“Tremtinių grįžimo fondui” 
aukojo: $500 — St. Jakaitis; 
$300 — B. Lukošienė; $50 — A. 
Tautkuvienė, L Vibrienė (a.a. 
J. Galinauskienės atminimui). 
Aukotojams nuoširdžiai dėko
ja KLK moterų draugijos 

centro valdyba
A. a. Juozo Laugalio atmini

mui pagerbti “Tremtinių grį
žimo fondui” ir Lietuvos parti
zanų šalpai aukojo: $10 — St. 
Kuzmickas, V. Laugalienė, St. 
Kiršinąs; $7 — N.N.; $5 — A. 
Vincevičienė, S. Štuopienė, 
N.N. J. Banis. Aukas rinko M. 
Povilaitienė.

A. a. Kostės Černauskienės 
atminimui pagerbti našlaičių 
fondui “Vaiko tėviškės namai” 
aukojo: $10 — H. J. McFadyen, 
V. Černauskas, A. Levišaus- 
kas; velionės vaikaičiai: $5
— Brian, Robert ir Aldona Le- 
višauskas; $4 — Rita, Jane, 
Jacqueline, Manuel Figueire
do, Dana Daugėla ir Allen 
Ashby; $2 — Susan Daugėla ir 
šeima. Aukas rinko B. Sapijo- 
nienė ir M. Povilaitienė.

A. a. Albertinos Klupšienės 
atminimui pagerbti laidotu
vių metu Lietuvos našlaičių 
fondui “Vaiko tėviškės namai” 
aukojo: $95 — Andrius Paulio- 
nis; $40 — V. S. Paulionis; $20
— V. V. Augėnai, Ig. Stasiulis, 
L. G. Matukai; $15 — J. Pacevi- 
čienė, G. Balčiūnienė; $10 — 
Br. Saulėnas, D. A. Zakarevi- 
čiai, B. J. Sriubiškiai, P. L. 
Murauskai; $5 — Olivia Xa
vier. “Tremtinių grįžimo fon
dui” aukojo: $20 — Mykolas 
Regina. Aukas rinko A. Sun- 
gailienė. Mirusių šeimoms, 
rinkėjoms ir visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja 
KLKM draugijos centro valdyba

Montrealio lituanistinės mokyklos mokytojai su Kalėdų seneliu. Iš dešinės: Regina Kibirkštienė, Asta Staške- 
vičienė, Arūnas Staškevičius, Inga Giedrikienė, Kalėdų senelis (Petras Paulauskas), Joana Adainonytė (vedėja), 
Silvija Staškevičienė ir Danielius Staškevičius (pagalbinis mokytojas) Nuotr. L. Staškevičiaus

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

kad 1995-tuosius metus užbaigė su pelnu. Valdybos nutarimu, dalis pelno 
buvo padalinta ir išmokėta nariams.
Nariams, turintiems asmenines ir nekilnojamo turto paskolas buvo grąžinta 
5% sumokėtų palūkanų. Už investicijas (GIC ir kt.) buvo sumokėti papil
domi 5 % palūkanų. Pinigai buvo tiesioginiai pervesti į narių kasdienines 
sąskaitas.
Jai atsirastų klausimų, prašome kreiptis (“Paramą” tel. 416 532-1149. Valdyba

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” kviečia visus tėvelius 
dalyvauti metiniame susirin
kime sausio 30 d., 7.30 v.v., To
ronto Lietuvių namuose. Bus 
naujos valdybos rinkimai ir 
diskusijos dėl numatytos 1996 
metų veiklos.

Vilniaus styginis kvartetas, 
daugelį kartų sėkmingai kon
certavęs Europoje, laimėjęs 
premijų, po koncertų JAV-bė- 
se, pakviestas “Canadian 
Chamber Academy”, vasario 4 
d., sekmadienį, 3 v.p.p. kon
certuos George Ignatieff teat
re, o vasario 11 d., sekmadie
nį, 2.30 v.p.p. Toronto Lietu
vių namuose. Visi kviečiami 
išgirsti šį aukšto meninio ly
gio koncertų. Inf.

Dailininkui Antanui Tamo
šaičiui, “TŽ” bendradarbiui, 
1996 m. vasario 15 d. sueis 90 
metų amžiaus. Savo kūrybi
niais darbais jis yra daug nu
sipelnęs lietuvių tautos kul
tūrai, plačiai žinomas ir išei
vijoje, ir Lietuvoje. Tamošai
čių kūrybos židinys yra įsteig
tas Vilniuje, kur bus sutelkti 
visi jo ir velionės žmonos 
Anastazijos kūrybiniai lo
biai. Lietuvos dailės akade
mija Vilniuje, įvertindama 
dail. A. Tamošaičio nuopel
nus, suteikė jam garbės pro
fesoriaus vardų.

Koncertas, rengiamas Ana
pilio parapijos tarybos kultū
rinės sekcijos — balandžio 14, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Anapilio 
salėje. Jis susidės iš dviejų 
dalių: pirmoje pasirodys jau
nučiai talentai įvairiose me
no šakose, o antroje — suaugu
sieji. Norintieji programoje 
dalyvauti (pianistai, daininin
kai, šokėjai, dailiojo žodžio 
menininkai) prašomi skam
binti sekcijos pirmininkei 
Slavai Žiemelytei tel. (905) 
823-7261.

Paminklo nuotrauka, įdėta 
“TŽ” 1996 m. 1 nr. pirmame 
puslapyje, yra paimta iš lei
dinio “The Sky — dangaus 
skliautai”. Ten nepažymėta, 
kad tas paminklas tebestovi 
Raseiniuose. Jo autorius — 
dail. Vincas Grybas. Jis bu
vo įskųstas okupacinei vokie
čių valdžiai kaip palankus ko
munistams ir sušaudytas. Mi
nėtame leidinyje yra daug me
niškų nuotraukų, bet jų auto
riams rūpėjo ne dokumentinė 
pusė, o meniškoji — atskleis
ti paminklo ar gamtovaizdžio 
grožį. Pažymėtina, kad “En
cyclopedia lituanica” taip 
pat įdėta minėto paminklo 
nuotrauka su pastaba, kad 
tai skulptūra “Žemaitis”. 
Fotografas nenurodytas.

PARDUODU elektroninę rašomąją 
mašinėlę lietuvišku ir anglišku 
šriftu. Rašyti ar skambinti: Stasys 
Prakapas, 49 Norseman St., Toronto, 
Ont. M8Z 2P7, tel. 416 233-4486.

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.

Canadian Chamber Academy 
r/Iv kviečia visus į

VILNIAUS
STYGINIO KVARTETO

pirmąjį pasirodymą Kanadoje,

1996 m. vasario 4, sekmadienį, 3 v.p.p., 
George Ignatieff teatre,

Trinity College, 15 Devonshire Place,
(tarp St. George ir Bedford gatvių į pietus nuo Bloor St. W.)

Bilietai ir informacija gaunami skambinant telefonu ar 
faksu 416538-4342ir Lietuvių namų raštinėje, skambinant 
Danguolei tel. 416 532-3311.(ėjimas $15, studentams ir 
pensininkams - $12.

Vatikano radijo lietuviško
sios programos darbuotojai ir 
bendradarbiai sveikino ir ka
lėdiniu džiaugsmu pasidalino 
su “Tėviškės žiburiais”.

“Lietuvos kelias” — tai nau
jas laikraštis, pradėtas leisti 
Lietuvos politinių kalinių par
tijos. Pirmas jo numeris išėjo 
prieš pat Kalėdas — 1995. XII. 
20. Gautas “TŽ” redakcijoje 
1996 m. sausio pradžioje. Pir
mame puslapyje įdėtas kalė
dinis bei naujametinis sveiki
nimas ir partijos pirmininko 
Z. Medinecko įvadinis žodis 
“Bendri tikslai”. Jame aiški
nama, kad visuomeninė orga
nizacija Lietuvos politinių 
kalinių sųjunga negalėjo bū
ti įregistruota teisingumo 
ministerijoje su politinio 
statuso nuoroda, todėl buvo 
įsteigta Lietuvos politinių 
kalinių partija ir įregistruo
ta 1995. XI. 25. Taip atsirado 
dvi politinių kalinių organi
zacijos. Be to, dar yra Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sųjunga, veikianti atski
rai ir leidžianti laikraštį 
“Tremtinys”.

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.

Lietuvos bankų krizė pami
nėta “The Globe and Mail” 
dienraščio 1996 m. sausio 11 d. 
laidoje. Glaustai atpasakoti 
nesutarimai, kaltinimai, at
sistatydinimų pareiškimai. 
Pasaulinio banko žinovo nuo
mone (pavardė neskelbiama), 
įtampa esanti atslūgusi, būk
lė rimta, bet nesą pavojaus, 
kad sugriūtų visa bankų sis
tema.

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

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).

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Per paskutinį KLB krašto tarybos 
suvažiavimų buvo pavesta gar
bės teismų sudaryti iš Montrealio 
bendruomeninkų. KLB Montrealio 
apylinkės valdybos pirmininko 
Arūno Staškevičiaus pranešimu, 
sudarytas šios sudėties GT: Jo
nas Adomonis, Genovaitė Kudž- 
mienė, Bronius Niedvaras, 
Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė 
ir Bronius Staškevičius.

Seselė Paulė jau ruošia vaiku
čius Pirmajai Komunijai, kuri bus 
gegužės 5 d. Aušros Vartų para
pijoje. Jei dar yra vaikučių, kurie

f 40% LITAS
Jiy Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A LB.

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

Įvairios žinios
“Diena”, Lietuvoje išeinantis 

dienraštis (buvusioji “Tiesa”) 
1995 m. 285 nr. išspausdino kana
diečio Vytauto P. Zubo straipsnį 
apie kun. dr. F. Jucevičiaus kny
gų “Tauta tikrovės ir mito žais
me”, išleistų 1970 m. Kanadoje. 
Straipsnio autorius primena, 
kad kai kurios kun. dr. F. Juce
vičiaus mintys apie tautų pasi
tvirtino. Esu knygos autorius 
tvirtina, kad lietuvių tauta nepa
žįsta tikrosios savo istorijos, 
į jų žvelgia romantiškomis aki
mis, nukrypsta nuo tikrovės ir 
gyvena tautine mitologija. Dėl 
to Lietuva stokojanti politikų. 
Tautos gyvenimų esu lemia eli
tas - šviesuomenė. Lietuva su- 
slavėjusi kunigaikščių dėka, 
nes jie veržęsi į Rytus. Lietuvių 
tautos atgimimų nulėmusi taip 
pat šviesuomenė. Dabartinę mū
sų tautos eigų esu apsprendžia 
komunistų elitas.

Tai kontroversinės mintys, kar
tojamos po 25 metų. Jos nerado 
pritarimo išeivijoje anuomet, 
vargu ar ras dabar abiejose 
Atlanto pusėse. Dabar jau aki
vaizdu, kad pvz. komunistinį 
elitų apsprendė Marksas-Leni- 
nas-Kremlius. Kad jame atsirado 
nekomunistinis branduolys, tai 
apsprendė vidinis tautos balsas, 
išniręs iš dabartinės tikrovės, o 
ne mitologijos. Inf.

Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos pirm. Algirdas Sau
dargas ir Tėvynės sųjungos pirm. 
Vytautas Landsbergis bendru 
laišku, datuotu 1995 m. gruo
džio 22 d., kreipėsi į Lietu
vos respublikos prezidentų Al
girdų Brazauskų Lietuvos ban
kų krizės reikalu. Laiške nuro
doma, kad vyksta plataus masto 
organizuota nusikalstama veik
la, apiplėšiami piliečiai ir įmo
nės. Kai kurie asmenys ir struk
tūros per kelerius metus iš ban
ko pasisavinę šimtus milijonų 
litų. Aukščiausi pareigūnai - 
ministeris pirmininkas, Lietu
vos banko valdytojas, vidaus 
reikalų ministeris, generalinis 
prokuroras bei kiti - neatlieka 
savo pareigų. Demonstratyviai 
suimti tik bankų vadovai, bet 
neliečiami asmenys ar firmos, 
pagrobę šimtus milijonų litų. 
Valstybės lėšos naudojamos su 
nomenklatūra susijusių asme
nų interesams patenkinti.

MOTERIS iš Lietuvos, 25 metus 
dirbusi vaikų darželyje, ieško darbo 
prižiūrėti mažus vaikus arba sene
lius. Skambinti Julijai 416 536-9348.

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 

nelanko pamokų, jie turi tuoj at
vykti, susitarę su sesele Paule 
tel. 766-9397.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” metinis 
susirinkimas šaukiamas sausio 24 
d., trečiadienį, 1 vai. p.p. klubo 
patalpose. Bus valdybos praneši
mai apie praeitų metų veiklų, dis
kusijos; bus prirenkami valdybos 
ir revizijos komisijos nariai vie
toje tų, kurie baigė savo kadenci
jų. Klubo nariai, esantys ir busi
mieji, susirinkime kviečiami daly
vauti. B.S.

Laiške keliamas reikalavimas 
ginti valstybę, piliečių ir įmo
nių turtų, paskelbti planų, kaip 
bus atstatoma normali bankų 
veikla, iškelti bylas nusikaltė
liams, pašalinti iš pareigų ir 
patraukti atsakomybėn kaltus 
pareigūnus. Inf.

Tautos fondo lėšomis praeitų 
vasarų Vilniuje dvi savaites 
darbavosi filmavimo grupė, fik
suojanti politinių kalinių, trem
tinių ir partizanų prisiminimus. 
Vadovavo Rasa Razgaitienė iš 
Niujorko. Projektas “Gyvoji is
torija”, skirtas Lietuvos ir iš
eivijos auditorijai, primins pa
sauliui apie lietuvių tautos nai
kinimų. Medžiagų saugos TF at
stovybė Vilniuje. “Apžvalgos” 
redakcijoje lankėsi filmavimo 
kūrybinė grupė ir papasakojo 
apie savo darbo pradžių. Gru
pei priklauso ir prof. R. Vaš- 
tokas, gyvenantis Kanadoje ir 
Lietuvoje. Pokalbyje pastara
sis pareiškė, kad esųs tiksliai 
užfiksuotas masinis žydų žudy
mas nacių laikais. Tačiau komu
nizmas kažkaip pateisinamas, 
kaip iš esmės negalintis vykdy
ti tautžudystės. Tokia mųstyse- 
na esanti įsisunkusi ir į kai 
kurių lietuvių pasųmonę. Šiuo 
šimtmečiu pasaulyje jau yra 
buvę apie 11 taužudystės at
vejų, atnešusių 50 milijonų gy
vybės aukų. Inf.

Romas Marcinkevičius, vers
lininkas iš Mažeikių, prieš pus
trečių metų sudomino ameri
kiečius ir iš dalies išeivijos 
lietuvius, kai buvo sužinota, 
kad tasai verslininkas varžyty
nėse nusipirkęs 17 miegamųjų 
trijų aukštų rūmus Farmington, 
CT, vietovėje už 2.7 mil. dol. Po
kalbyje su “Lietuvos ryto” 
(1993 m. liepos 21 d.) korespon
dentu paaiškėjo, kad R. Marcin
kevičius, uždaros akcinės bend
rovės “Romar” pirmininkas, 29 
m. amžiaus energingas mažei
kietis, pasižymėjęs labdarin
gais darbais, globojęs futbolo 
komandą, galvojus, kad geriau
sia prekiauti su užsieniu, pa
pasakojo ir apie savo prabangų 
gyvenimų.

Kitame “Lietuvos ryto” (1995 
m. spalio 3 d.) pranešime pa
skelbta, kad garsioji Mažeikių 
“Romar” bendrovė Vilniaus 
bankui liko skolinga pustrečio 
milijono litų. Inf.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

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


