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Veikla, vadovai ir sėkmė
Gera veikla, o ypač vadovavimas jai, didele da

limi priklauso nuo sugebėjimo giliau įžvelgti į bendrinius 
uždavinius, nustatyti darbų eilę ir jais tinkamai dalintis su 
bendradarbiais. Ko nors iš šių savybių stokojant, veiklos 
vežimas labai sunkiai traukiamas.

KODĖL kas yra veikiama, priežastys paprastai 
siauresniam ar platesniam žmonių rateliui yra 
žinomos. Tai sudaro pagrindą jungtis į užda
vinius, juos remti, vadovaujantiems patarinėti, reikšti 

nuomones dėl metodų ar taktikos. Toks sutelktinis rū
pestis ar prisidėjimas veiklą dažniausiai pasuka nau
dingąja linkme. Tai ypač svarbu siekiant kokio nors 
platesnio masto tikslų. Bet neretai pasitaiko veikėjų 
“solistų”, kurie dirba vadovaudamiesi tik savo nuomone 
ir nuovoka, kitų patarimais per daug nesidomėdami. 
Toks veiklos būdas dažnai sukelia abejonių dėl sėkmės, 
tuo pačiu ir dėl ateities, nes beveik viskas priklauso nuo 
vieno asmens. Pastarajam pasitraukus, bendradarbiams 
būna daug sunkiau tęsti kas pradėta. Mat reikia susekti 
priežastis, kodėl kas daryta, kodėl taip, o ne kitaip 
planuota ar užsimota. Tokiais nelemtais atvejais dažnai 
pradedama viskas iš naujo, ir tai taip, kaip darbo tęsė
jams atrodo geriausiai. Tai trukdo ir apsunkina bendrą 
darbą. Užtat per daug nėra ko stebėtis, kad dažnas ven
gia įsijungti veiklon, kur stipriai reiškiasi “solistai”. Jei 
pastarieji vadovauja, sunku derintis kitiems, o dar blo
giau, kai tokie vadovai virš visko kelia savo ambicijas. 
Kartais net susidaro įspūdis, kad ir pati veikla reikalinga 
tam, kad patenkintų tokių vadovų užgaidas ar ambicijas, 
nors kai kas bendram reikalui ir nenaudinga būtų. Šalia 
tikrųjų tikslų tada atsiranda nematomi, paslėpti smulkūs 
tiksleliai, ir veikla kreipiama jų siekiams.

VISUOMENINĖS veiklos darbuotėje, siekiant 
sėkmės ir geriausių rezultatų, taipgi labai svarbu 
sudaryti ir išlaikyti pusiausvyrą. Yra mėgėjų ar tik 
taip veiklą suprantančių grupių, kurios didžiąją laiko dalį 

paskiria pasitarimams, planavimams, naujų projektų pri
ėmimams bei atmetimams, — žodžiu, grynai kabinetiniam 
darbui, kuris paverčiamas veikla be niekur nieko. Tiesa, 
yra institucijų, kurios panašų darbą privalo dirbti, bet tuo 
kartais užsikrečia ir tie, kurių veiklos plotmė ir grupės 
paskirtis visai kitokia. Dažnai nuolatinių posėdžių slinktis 
labai lėta, ir kol prieinama prie kokio sutarimo ar nuta
rimo, žiūrėk, jau užgula kiti reikalai, ir taip plušama 
“po prakaitu” be jokių konkretesnių rezultatų. Tai iš
muša iš vagos, kraunasi nebepakeliama našta, dingsta 
noras iš viso bet ką daryti, išsiskirstoma darbo nepabaigus 
arba geriausiu atveju jį atlikus atkištinai. Todėl veiklos 
vingiuose perdėtas popierizmas dažnai tampa kliūtimis, 
kurias patys sau pasistatome. Pasidalinimas nuomonėmis, 
nutarimai turi būti atliekami nustatytų darbotvarkių ri
bose, be kaitaliojimų, be tyčinių pratęsimų, kad būtų 
apie ką kalbėti, ypač, jei problema įdomi. Taipgi svarbu 
nieko neatidėlioti. Jei įsipareigota, net ir po metų įvyk
siančiam renginiui reikia ruoštis dabar. Žinoma, tai 
priklauso nuo vadovo, sugebančio išlaikyti planavimo ir 
veiksmo pusiausvyrą, pačiam įsitikinti ir kitus įtikinti, kad 
priežastys, dėl ko kas daroma, yra rimtos, sukeliančios ir 
atitinkamas pastangas visa, kiek galima, geriau ir laiku 
atlikti. Vadovaujančiojo abejonės užduoties svarba suku
ria pilką nuotaiką, o tada atbula ranka ne kažin ką be
padarysi. Č.S.

Sibiro lietuviai reikalingi specialaus dėmesio
Į “Tėviškės žiburių” bendradarbio kunigo K. J. Ambraso, SJ, pateiktus klausimus atsako 
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KANADOS ĮVYKIAI

Brangus sutarties nutraukimas
Kanados parlamento rin

kimų vajuje 1993 m. rudenį li
beralų vadas J. Chretienas ašt
riai kritikavo iš politikos pa
sitraukusį progresyviųjų kon
servatorių ministerį pirm. B. 
Mulronį dėl jo vyriausybės 
įsipareigojimo pakeisti nau
jais senstančius “Sea Kings” 
sraigtasparnius. Taip dabar 
Lietuvoje yra vadinami malūn
sparniai. Tuose rinkimuose 
spalio 25 d. beveik visiškai bu
vo nušluoti Kanados konser
vatoriai ir jų naujoji ministerė 
pirm. Kim Campbell. Rin
kimus netikėtai laimėjęs libe
ralų ministeris pirm. J. Chre
tienas tada nedelsdamas 
atšaukė konservatorių vyriau
sybės pasirašytą moderniau
sių “EH-101” sraigtasparnių 
įsigijimo sutartį.

Naujajam ministeriui pirm. 
J. Chretienui atrodė, kad jis 
sutaupys kelis bilijonus do
lerių, atsisakęs tų brangių 
“EH-101” sraigtasparnių, už
sakytų britų ir italų bend
rovėje “E. H. Industries Ltd.” 
Galutiniai šios sutarties nu
traukimo nuostoliai buvo pas
kelbti tik š. m. sausio 23 d. 
Pasirodo, už nutrauktą sutartį 
ir dėl jos jau pradėtą darbą 

Kanada firmai “E. H. In
dustries Ltd.” turės sumokėti 
478 milijonus dolerių, už juos 
nieko negaudama. Tai vis 
dėlto yra didelė beveik pusės 
bilijono dolerių suma.

Nutrauktoji sutartis Kana
dai būtų parūpinusi 50 naujų 
modernių “EH-101” sraig
tasparnių už 5,8 bilijono do
lerių arba 43 tuos sraigtas
parnius už 4,8 bilijono dolerių. 
Karo laivyno naikintojams ir 
fregatoms įau dabar reikia 20- 
30 “EH-101” sraigtasparnių 
pakeisti nuolat gendantiems 
seniesiems “Sea Kings” sraig
tasparniams. Jais jau pavo
jinga atlikti tolimesnius skry- 
žius. Be to, dingusiųjų pa
ieškoms ir gelbėjimui reikia 
sraigtasparnių, kuriais saugiai 
galima skristi ne tik dieną, bet 
ir naktį, kai dėl blogų oro 
sąlygų sraigtasparniui gresia 
apledėjimas.

Naujieji “EH-101” būtų pa
tenkinę visus tokius reika
lavimus. Dabar, atrodo, bus 
ieškoma pigesnių, kurie taipgi 
kainuos bilijonus dolerių, bet 
bus menkesnės kokybės už 
atmestuosius. Be to, jų galbūt 
teks lauti iki XX šimtmečio

(Nukelta į 8-tą psl.)

paminklo žuvusiems Sausio 13-tosios kovotojams už Lietuvos laisvę 
metinių sukakties Nuotr. P. Klimo

Savaitė Lietuvoje
Baltijos kraštų 

bendradarbiavimas gynyboje

OMRI žiniomis, po dviejų 
dienų trukusių pasitarimų Ta
line, sausio 23 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gynybos 
ministerial pasirašė bend
radarbiavimo sutartį 1996 me
tams. Svarbiausi uždaviniai 
bus parengti Baltijos taikos 
palaikymo batalioną BALT- 
BAT, sudaryti bendrą oro 
erdvės stebėjimo sistemą ir 
tobulinti jūros pajėgų bend
radarbiavimą. Estijos minis
teris spaudai pabrėžė, kad ne
numatoma steigti bendros 
karinės sąjungos. Rygoje 
sausio 19 d. vyko Baltijos 
kraštų ir JAV atstovų pasi
tarimai dėl bendros oro erdvės 
kontrolės sistemos metmenų 
ir galimos JAV pagalbos.

Gerėja Lenkijos ir Lietuvos 
santykiai

Sausio 13 d. Lietuvos pre
zidentas priėmė Lenkijos 
seimo pirmininką J. Zychą bei 
jo vadovaujamą lenkų par
lamentarų delegaciją, rašo 
“Lietuvos rytas”. Abiejų 
kraštų atstovai pareiškė, kad 
santykiai pagerėję. Pasirašyta 
apie 50 sutarčių ir rengiamasi 
pasirašyti laisvosios prekybos 
sutartį. Vizito metu buvo 
aptartos vidaus reikalų bei 
tautinių mažumų problemos ir 
paminklo vysk. A. Baranaus
kui statyba Seinuose.

Prezidentas lankėsi 
Vokietijoje

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas dalyvavo sau
sio 18 d. Vokietijos uosta
miestyje Kylyje, surengtame 
tarptautiniame simpoziume, 
kuriame buvo svarstoma 
Baltijos jūros valstybių ateitis, 
skelbia ELTA. Prezidentas 
savo kalboje pabrėžė šių 
valstybių bendradarbiavimo 
svarbą ir pasiūlė Europos 
sąjungai tuo tikslu suorga
nizuoti specialią konferenciją. 
Simpoziume, surengtame pa
minėti Šlezvigo-Holšteino 
žemės Pramonės ir prekybos 
rūmų 125-ąsias metines, 
dalyvavo pusantro tūkstančio 
atstovų, trijų Baltijos valstybių 
prezidentai.

Lankėsi Islandijos delegatai
Sausio 11 d. prasidėjo Is

landijos delegacijos vizitas 

Lietuvoje, praneša BNS. 
Delegacija, kuriai vadovavo 
Islandijos seimo (Altingo) 
pirmininkas O. G. Einarsson, 
susitiko su Lietuvos seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu 
bei seimo užsienio reikalų 
komiteto nariais. Įvyko 
susitikmai su LDDP ir opo
zicijos frakcijomis. Delegacijos 
vadovas taipgi pasakė kalbą 
iškilmingame seimo posėdyje 
sausio 12 d. Kaip rašo 
“Lietuvos rytas”, pasita
rimuose dėl bevizio režimo 
įvedimo, Islandijos parla
mentarų nuomone “klausimas 
yra svarstytinas”. Buvo kalbėta 
apie glaudesnį bend
radarbiavimą fermentų, hor
monų, endokrininių medžiagų, 
insulino gamybos srityse. 
Prezidentas pažymėjo, kad 
Lietuva galėtų plačiau perimti 
isiandų patyrimą naudojant 
geoterminę energiją.

Atleistas banko pirmininkas

OMRI žiniomis, preziden
tas Algirdas Brazauskas sau
sio 22 d. pasirašė siūlymą, kad
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Žuvusio už Lietuvos laisvę DARIAUS GERBUTAVIČIAUS kapas 
Antakalnio kapinėse, kur metinių sukakties proga buvo pagerbti Sausio 
13-sios kovotojai Nuotr. P. Klimo

— Kaip rengėtės šiai tolimai 
kelionei į Rusiją ?

— Per Australijos lietuvių 
dienas Adelaidėje (1994. XII. 
26 — 1995. I. i) Pasaulio lietu
vių bendruomenės pirminin
kui B. Nainiui užsiminiau, kad 
šią vasarą ketinu aplankyti 
Sibire likusius lietuvius trem
tinius. Jis pasiūlė vykti kartu 
ir Pasaulio lietuvių bendruo
menės atstovui Lietuvoje J. 
Gailai. Suplanavę su juo kelio
nę, kurios lankymo vietas ne 
sykį keitėme, išvykome 1995 
m. rugsėjo 4 d. Katechetiniuo
se Lietuvos centruose prisi
pirkome net penkias dėžes 
įvairių religinių knygų, ku
rias iš anksto pasiuntėme Lie
tuvos ambasadai į Maskvą. 
Prie mudviejų dar prisijun
gė Filadelfijoje gimęs, bet 
Lietuvoje kunigų seminarijo
je mokęsis prel. Leonas Peck- 
Pečiukevičius. Mums kvieti
mus parūpino Sibiro lietuvių 
sąjungos pirmininkas geolo
gijos dr. Vilius Bernatonis, 
kilęs iš Viešintų ir į Sibirą 
išvežtas trejų metų — 1941 m.

— Koks buvo Jūsų svarbiau
sias šios kelionės tikslas ir 
ar jį pasiekėte?

— Pagal Šv. Sosto man duo
tus įgaliojimus privalau rū
pintis visų už Lietuvos ribų 
gyvenančių lietuvių katalikų 
sielovada. Subyrėjus Sovietų 
Sąjungai, mano aptarnauja
mos “vyskupijos” ribos labai 
išsiplėtė. Todėl jaučiau tie
sioginę pareigą susipažinti 
su mūsų tautiečių gyvenimu 
buvusiuose komunistiniuose 
kraštuose bei ištirti galimy
bes, kuo ir kaip jiems galėtu
me pagelbėti.

Tiesą sakant, šiems žmo
nėms visko trūksta, bet labiau
siai jie prašė — atsiųsti lie
tuvį kunigą. Sankt Peterbur
go ir Maskvos lietuviai būtų 
patenkinti, jei lietuvis kuni
gas juos aplankytų bent 2-3 
kartus per metus, o Sibiro lie
tuviai norėtų, kad lietuvis mi
sionierius, ilgesniam laikui 
apsigyvenęs, padėtų susisiekti 
su po platųjį Sibirą išsisklai
džiusiais lietuviais ir subur
tų bendruomenes. Šiuo metu 
tebėra tiktai penkios organi
zuotos lietuvių bendruome
nės, jungiančios po 40-100 vy
resnio amžiaus tremtinių.

Laimei mūsų viešnagės me-

ir jos Sibire gyvenančius lietuvius
tu Novosibirske vyko Rusijos 
ir Kazachstano vyskupų kon
ferencija ir Sibiro kunigų su
važiavimas. Taigi buvo man 
gera proga susipažinti su visų 
lietuvių sielovada Rusijoje, 
Sibire ir Kazachstane. Sibire 
dirbą kunigai (jų 50) mielai 
sutiko tarpininkauti, o viena 
lietuvių šeima jau atsiliepė. 
Misionieriai pakartojo lietu
vių prašymą — Sibirui reikia 
bent vieno lietuvio kunigo. 
Šiuos prašymus perdaviau ar- 
kiv. Audriui Bačkiui, Lietu
vos vyskupų konferencijos pir
mininkui. Jis tikisi, kad kurį 
nors iš šiemet įšventintų kuni
gų pasiseks įkalbinti, kad šis 
sibiriečių pageidavimas būtų 
patenkintas. Lietuvių pagei
daujamos literatūros mėginsi
me pasiųsti per Lietuvos am
basadą Maskvoje.

— Kurias vietoves aplankėte 
ir kokie miestai, gyvenvietės, 
asmenys ar lietuvių salelės 
Jus labiausiai nustebino ar 
sudomino?

— Suvalkų trikampį aplan
kau bemaž kasmet. Ir pirmą
syk jų istorijoje 1995 m. vasa
rą 61 Punsko parapijos lietu
viui suteikiau Sutvirtinimo 
sakramentą lietuviškai. Kitus 
Lenkijos miestuose gyvenan
čius lietuvius aplankiau 1986 
m., Vengrijos lietuvius — 1993 
m., Sankt Peterburgo ir Kara
liaučiaus srities — 1994 m. Šie
met, 1996 m., ketinu apsilanky
ti Latvijoje, Estijoje, Ukraino
je ir Gudijoje. Šių visų kraštų 
atstovus buvau susitikęs Čika
goje ir Vilniuje 1994 m. per Pa
saulio lietuvių dainų ir šokių 
šventę. Visi jie vienbalsiai 
teiravosi: “Kada mus aplanky
site?” Tiktai sunku surasti lai
ko visų prašymams patenkinti.

Labai gražiai susiorganiza
vę Maskvos lietuviai, kurių čia 
esama apie 3,500. Nuo 1992 m. 
jie subūrė pastovią lietuvišką 
mokyklėlę “Šaltinėlis”, turin
čią 98 mokinius. Visi čionai 
dalykai, išskyrus matematiką, 
yra dėstomi lietuviškai. Greta 
veikia ir sekmadieninė mo
kykla priešmokyklinio am
žiaus vaikams ir vyresnie
siems, norintiems pramokti 
lietuvių kalbos. Maskvoje gy
venantys lietuviai turi savo 
kampelį senojoje Lietuvos 
ambasadoje. Lietuvių bendruo
menei vadovauja dr. Nijolė 
Martyniuk. Jiems daug mora
linės paramos teikia Lietuvos 
respublikos ambasada. Sankt 
Peterburge gyvena apie 2,000 
lietuvių, kurie irgi turi 40 
vaikų mokyklėlę, tik vis dar 
negauna patalpų. Peterbur- 
giškei lietuvių bendruome
nei vadovauja energingoji Ve
ronika Bartkutė. Gražiai su 
lietuvių kultūros draugi
ja bendradarbiauja Lietuvos 
respublikos konsulatas.

Karaliaučiaus srityje apy
tikriai gyvena 19-40,000 lietu
vių. Didžiuma jų, panašiai 
kaip ir Maskvoje ar Sankt Pe

terburge, buvę Sibiro tremti
niai, negalėję įsikurti Lietu
voje. Katalikų sielovada rūpi
nasi Telšių vyskupijos kuni
gas Anupras Gauronskas. Jam 
jau pasisekė suorganizuoti 
aštuonias katalikiškas bend
ruomenes, parūpinti patalpas, 
daugiausia Vokietijos vysku
pijų padovanotas koplyčias. 
Šis kunigas kartu su lietuvių 
bendruomenėmis rūpinasi ka
talikų šventovės ir kultūros 
centro statyba Tilžėje. Lietu
viškas mokyklas čia lanko 318 
Karaliaučiaus srities lietu
vių vaikų.

Kaip jau minėjau, Sibire 
lietuviškosios bendruomenės 
tėra susiorganizavusios No
vosibirske, Tomske, Barnau- 
le, Krasnojarske ir Igarkoje. 
Novosibirske įsisteigusi 15 
mokinių pastovi mokyklėlė 
dėl sunkių susisiekimo sąly
gų iširo. Lituanistiniai kur
sai su 5-7 klausytojais dar šen 
ten tebeveikia.

Įdomiausias miestas yra 
Tomskas, buvusi Sibiro sosti
nė. Įsteigtas 1604 m. kazokų 
įgulos, iš kurios 109 kareivių 
buvo 32 lietuviai. Prieš 1917 
m. Tomske gyveno 35,000 lietu
vių, veikė 24 visuomeninės or
ganizacijos, turėjusios savo 
knygų leidyklą. Lietuviai čia 
buvo suorganizavę lietuvišką 
batalioną kovai su bolševi
kais. Lietuvių tremtiniai į 
Tomsko sritį pradėti gabenti 
po 1831 m. sukilimo — tada 
atgabenta 5,000, o po 1863 m. 
— 10,000. Pirmoji katalikų 
šventovė Tomske pastatyta 
lietuvio pranciškono 1836 m. 
Bolševikai šią šventovę 1927 
m. pavertė observatorija, bet 
1990 m. vėl grąžinta katali
kams. Šiuo metu Tomsko apy
linkėse gyvena apie 800 lie
tuvių tremtinių.

— Kaip galėtumėte religi
niu, kultūriniu ir ekonominiu 
požiūriu apibūdinti išlikusius 
lietuvius?

— Sankt Peterburgo lietu
viai yra susibūrę į kultūros 
draugiją, atšventusią 104- 
ąsias metines ir yra išlaikę 
gražias kultūrines bei tauti
nes tradicijas. Tiktai sunki 
jų medžiaginė būklė. Lietuvio 
kunigo stoka labai apsunkina 
jų religinę veiklą ir visą lie
tuvišką kultūrinį darbą.

Šiandien labiausiai džiu
gina Maskvos lietuvių bend
ruomenė. Nors jų dauguma re
liginiu ir tautiniu atžvilgiu 
yra sukūrę mišrias šeimas, 
tačiau, nepaisant ekonominių 
ir kitokių sunkumų, pajėgė 
įsteigti pastovią, valdžios 
jau pripažintą jos išlaikomą 
mokyklą, išsikovojo, kad būtų 
pastatytos pritaikytos patal
pos su sporto sale, bibliote
ka ir kitais būtiniausiais rei
kalavimais. Sankt Peterburgo, 
Maskvos lietuviai susilaukia 
paramos iš Lietuvos respubli-
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MYLIMAI ŽMONAI

a.a. PRANEI DALIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą STASĮ DALIŲ, Kanados žurnalistų sąjun
gos sekretorių, liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučiame-

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

AfA
PRANEI DALIENEI

mirus, skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame velio
nės vyrą STASĮ DALIŲ, “Talkos” kooperatyvo iždi
ninką, sūnų LEONĄ KLIMAITĮ su šeima ir visus gimines 
bei artimuosius-

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo 
“Talka" valdyba

AfA
JONUI GUSTAINIUI

mirus,
atsiminimuose mums brangią TEODORĄ ČIPKIENĘ-
GUSTAINIENĘ nuoširdžiai užjaučiame -

R. ir K. Ražauskai,
Detroit, Michigan

BRANGIAI MOTINAI

AfA 
ELZBIETAI MURAUSKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos sūnus -PETRĄ ir VYTAUTĄ bei jų šeimas šią 
liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame -

M. Janeliūnienė
O. Z. Girdauskai

PADĖKA

AfA
ONA TAČILAUSKIENĖ

mūsų mylima mamytė, senelė ir prosenelė 
iškeliavo amžinybėn 1996 m. sausio 3 d.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Augustinui Simana
vičiui, OFM, kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už atnašautas gedu
lines Mišias, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už maldas koply
čioje ir palydėjimą Į amžino poilsio vietą. Ačiū visiems drau
gams ir pažįstamiems už pareikštą užuojautą, gėles, užpra
šytas Mišias, aukas “Tremtinių grįžimo fondui"; D. Radtkei 
už vargonavimą ir gražias giesmes; B. Stanulienei už ska
nius pusryčius ir geroms ponioms už pyragus.

Nuliūdę: dukros - Vanda Rudienė,
Irena Bartusevičienė su šeimomis, 
sūnūs - Vincas ir Alfa Tačilauskai 

su šeimomis

PADĖKA
O dėkui Tau, Motut, už Tavo didžią meilę 
Ir už skausmus nuvargintos širdies.
Tu mums davei gyvenimu ir laimę,
Tu ir dabar prie Viešpaties užmuš meldies.

AfA
MILDA STANKIENĖ

mūsų brangioji žmona ir mamytė iškeliavo 
amžinybėn 1995 m. gruodžio 31 d.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už laidotuvių apeigas. 
Dėkojame L. Marcinkutei už vargonavimą ir giesmes Mi
šių metu.

Ačiū visiems, dalyvavusiems maldose, Mišiose ir paly- 
dėjusiems velionę į kapines. Nuoširdi padėka visiems gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems, pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje; už gėles; užprašytas 
Mišias ir aukas savo pasirinktoms organizacijoms velio
nės vardu. Ačiū ponioms už pyragus ir p.p. Mačiams už lai
dotuvių pietus.

Jūsų parodytas nuoširdumas palengvina mūsų liūdesį- 
vyras Jonas, dukros - Loreta ir Vida

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7054

Vilniaus universiteto kiemo ir Šv. Jono bažnyčios fragmentas

Sibiro lietuviai reikalingi specialaus dėmesio
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kos konsulato ir ambasados.
Karaliaučiaus srities lietu

viai tuo yra laimingi, kad turi 
energingą lietuvį kunigą 
Anuprą Gauronską ir gražiai 
veikiančią lietuvių bendruo
menę. Jų veikla būtų dar sėk
mingesnė, jei daugiau jiems 
dėmesio skirtų ir daugiau pa
ramos teiktų Lietuvos konsu
latas.

Sibiro lietuviai yra nepap
rastai išsisklaidę po didžiu
lius plotus, neturi jokių ryšių, 
todėl tik mažuma dalyvauja vi
suomeninėje veikloje. Misio
nieriai nusiskundė, kad tik 
vienas kitas lietuvis pastoviai 
lanko pamaldas. Turbūt vi
siems lietuviams bendras 
bruožas: jei nėra lietuvio 
kunigo, nedalyvauja religi
niame gyvenime.

— Ar tie lietuviai, su ku
riais susitikote, nesirengia 
grįžti Lietuvon? Ko jiems la
biausiai trūksta, kad jie atsi
durtų tėvynėje?

— 1993 m. iš viso Sibiro 800 
lietuvių buvo parašę pareiški
mus grįžti į Lietuvą. Kiek iš jų 
grįžo ir kiek yra norinčių grįž
ti šiuo metu, nežinoma. Tiktai, 
pavyzdžiui, iš Tomsko išvyku
sių 12 šeimų septynios grįžo 
atgal. Sibire tremtiniai gau
na kur kas didesnę pensiją ne
gu vietiniai, vienąkart per me
tus nemokamą bilietą trauki
niu keliauti per visą Rusiją, 
nemokamai važinėja po mies
tą. Be to, kai kurie sukūrę miš
rias šeimas, prakutę, turi ge
rus darbus. Beveik visos bend
ruomenės nusiskundė, kad da
bartinė Lietuvos valdžia jais 
visiškai nesirūpina, neskiria 
jokio dėmesio. Jei persikeltų 
Lietuvon, gyvenimą sunkiau
siai reikėtų pradėti trečią- 
syk.

— Gal užtikote tokių tautie
čių, kuriems skubiai būtina 
pagalba? O galbūt ji jau tel
kiama? Kokiu adresu ją siųs
ti?

— Jų medžiaginė būklė yra 
labai panaši į Lietuvoje gyve
nančių. Ko jie laukia labiau-

šiai — lietuvio kunigo, lietu
viškos spaudos! Jei kas galė
tų užsakyti lietuvišką laikraš
tį, ar pasiųsti knygų, — orga
nizuotų lietuvių bendruome
nių adresai yra “Pasaulio lie
tuvyje”. Turiu beveik visų Si
bire dirbančių misionierių 
adresus. Kreiptis: Bishop P. 
A. Baltakis, OFM, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA. Už kiekvieną jūsų 
paramą ir pagalbą nuošir
džiausiai dėkoju.

— Koks skirtumas tarp už
sienyje ir plačiuosiuose Rusi
jos plotuose išsisklaidžiusių 
lietuvių? Ką galėtumėte jiems 
palinkėti?

— Vakaruose gyveną lietu
viai galėjo laisvai burtis, 
steigti savo parapijas ir kul
tūrinius centrus. Į Sibirą iš
tremtieji neturėjo jokių tei
sių ir sąlygų. Vėliau, kai juos 
reabilitavo, kai kurie grįžo 
Lietuvon ar persikėlė į kitus 
kraštus. Organizuotis į tauti
nius vienetus jie teišdrįso tik
tai 1991 m. Dėl įvairių priežas
čių, gal net dėl tūnančios bai
mės, neryžtingumo, susibūrė 
tiktai penkios bendruomenės. 
O ir šios, neturėdamos patal
pų ir didesnės paramos iš Lie
tuvos valdžios, vos laikosi.

Daugiau dėmesio turėtų pa
rodyti Lietuvos valdžia ir Va
karuose gyvenantys lietuviai. 
Parodykite daugiau broliškos 
meilės ir supratimo. Užsaky
kite lietuviškos spaudos. Pa
rašykite Kalėdoms ar Vely
koms sveikinimus. Suraskite 
per Lietuvos vyskupus kuni
gą, kuris galėtų juos nuolatos 
aptarnauti.

— Kokia numatyta Jūsų bū
si moji kelionė?

— Vasario pradžioje ren
giuosi aplankyti Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lie
tuvius. San Paulo Šv. Juozapo 
parapija Brazilijoje 1996 m. 
vasario 16 d. švenčia 60 metų 
sukaktį. Be to, San Paulo kar
dinolas Arus kviečia apsilan
kyti ir aptarti lietuvių sielo
vados reikalus Brazilijoje. 
Šv. Juozapo parapijos klebo
nas kun. J. Šeškevičius šiemet, 
1996 m., išeina pensijon. Ne
turime lietuvio kunigo, galin
čio eiti šias pareigas.

— Nuoširdžiai dėkojame 
ekscelencijai už išsamius ir 
įdomius atsakymus. Džiaugia
mės, kad Jūs šįkart aplankėte 
tuos, kurie per tiek dešimtme
čių Jūsų paguodos žodžio ir 
Jūsų apsilankymo buvo la
biausiai reikalingi.

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).

PAULIUS BALTAKIS, OFM, už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių katalikų 
vyskupas, darbo kambaryje Nuotr. K.J. Ambraso

PADĖKA
AfA

KAZIMIERUI BATŪRAI
1996 m. sausio 12 d. iškeliavus amžinybėn,

ypatinga padėka Anapilio klebonui kun. J. Staškui už atvykimą 
į namus su Švenčiausiu, už maldas laidotuvių koplyčioje 
atsisveikinimo vakarą, už atnašautas Mišias ir palydėjimą 
į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse, kur buvo 
sugiedota “Marija, Marija" ir kaip Lietuvos kariui - Tautos 
himnas. Dėkojame kun. V. Volertui už sukalbėtas maldas 
prie velionies karsto laidotuvių išvakarėse.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos kunigams ir sese
lėms, aplankiusiems velionį ligoninėje; dr. M. Valadkai už 
didelį rūpestį ligoniu.

Gili padėka karsto nešėjams; Danguolei Radtkei už 
jautrias giesmes ir vargonavimą šventovėje. Dėkojame 
giminėms, draugams ir pažįstamiems iš toli ir arti, atvyku
sioms atsisveikinti paskutinį kartą. Ypatinga padėka F. 
Mockui ir E. Šlekiui - velionies Karo mokyklos draugui už 
išreikštus prisiminimus atsisveikinant.

Ačiū skautams ir skautėms už garbės sargybą prie 
karsto ir įspūdingą skautišką atsisveikinimą. Dėkojame vi
siems už užprašytas Mišias, gėles, puošusias velionies 
karstą, už pareikštas užuojautas šią skausmo valandą. 
Padėka B. Stanulienei už ypatingą rūpestį pavaišinti laido
tuvių dalyvius skaniais valgiais ir ponioms - už skanius pyra
gus. Dėkojame visiems taip gausiai susirinkusiems paly
dėti velionį įamžino poilsio vietą.

Lūdintys - žmona Danutė, sūnus Kastytis 
ir dukra Jūratė su šeimomis

AfA 
KAZIMIERUI BATŪRAI

mirus, 
sūnų KASTYTĮ, jo žmoną JŪRATĘ ir šeimą bei Toronto 
skautus nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono “Širvintos-Nemuno" tuntas

AfA 
ELZBIETAI MURAUSKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos sūnų PETRĄ su šeima ir jų gimines nuoširdžiai
užjaučiame -

Paulė ir Vladas Gulbinai

AfA 
ANTANUI SUKAUSKUI

mirus Detroite,
jo brolį AUGUSTINĄ SUKAUSKĄ ir šeimą, gimines bei
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto Lietuvių namų valdyba ir
revizijos komisija

AfA
HERBERTUI ŠMITUI,

Lietuvių namų rėmėjui, mirus, žmonai BRUNHILDAI, sū
nui ROLANDUI, dukroms - SILVIJAI ir SIMONAI, gimi
nėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Toronto Lietuvių namų valdyba ir 
revizijos komisija

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

seimas atleistų iš pareigų 
Lietuvos banko pirmininką 
Kazį Ratkevičių. Šis jau 
sausio 8 d. pateikė atsi
statydinimo raštą, LDDP 
partijai pareiškus nepasi
tenkinimą jo darbu. Pre
zidentas iš karto nesiūlė 
seimui K. Ratkevičių atleisti, 
galvodamas, kad pirmininkas 
galės padėti Tarptautinės 
valiutos fondo ir Pasaulio 
banko žinovams paruošti per
tvarkymo programą keturiems 
rimtų problemų užkluptiems 
bankams. K. Ratkevičiaus at
leidimui reikės tik paprastos 
balsų daugumos seime. 
Anksčiau būtų reikėję 71 
atstovų balso. K. Ratkevičiaus 
įpėdiniu prezidentas pasiūlė 
banko vicepirmininką Joną 
Niaurą.

Atsistatydina vidaus reikalų 
rninisteris

OMRI žiniomis, sausio 20 
d. Lietuvos rninisteris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 
pranešė spaudai, kad gavo 
vidaus reikalų ministerio 
Romasio Vaitekūno atsi
statydinimo raštą. Prezidentas 
Algirdas Brazauskas anksčiau 
buvo pasiūlęs R. Vaitekūnui 
atsistatydinti, sužinojus, kad 
rninisteris uždarė savo tau
pomąją sąskaitą Lietuvos 
akciniame-inovaciniame ban
ke prieš pat banko veiklos 
sustabdymą. R. Vaitekūnas 
tada iš pareigų nepasitraukė, 
LDDP frakcijai balsavus, kad 
jis pasiliktų.. Manoma, jog 
sustiprės spaudimas ir A. 
Šleževičiui atsistatydinti, nes 
jis taip pat savo santaupas 
laiku buvo išsiėmęs iš LAIB.

Kanadiečiams nereikės vizų

ELTA praneša, kad Kana
da tapo dvidešimt pirmąja 
valstybe, kurios piliečiams 
vykti į Lietuvą nereikia vizų. 
Vizų režimas vienašališkai 
panaikintas Kanados pilie
čiams, vykstantiems j Lietuvą 
ir ten liekantiems iki 90 dienų 
per metus ar vykstantiems per 
ją į kitus kraštus.

Antrasis privatizacijos 
tarpsnis

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl valstybės ir 
savivaldybių tolimesnio turto 
privatizavimo politikos, skel
bia ELTA. Šiuo nutarimu 
vyriausybė sieks toliau didinti 
privatinės nuosavybės dalį 
Lietuvos ūkyje, pritraukti 
užsienio ir Lietuvos inves
titorius, sukurti naujas darbo

vietas ir gerinti darbo jėgos 
panaudojimą, tobulinti ga
mybos struktūrą, didinti 
pinigines pajamas už priva
tizuotą turtą. Lietuvos vals
tybinės privatizavimo agen
tūros direktorius K. Atko
čiūnas pranešė, kad po 
pirmojo privatizavimo tarps
nio valstybei likusio kapitalo 
vertė siekia 9.9 bilijonus litų. 
Antras privatizavimo tarpsnis, 
turintis prasidėti artimiausiu 
laiku, vyks tik už grynus 
pinigus.

Numatyta pirmiausia pri
vatizuoti objektus, likusius iš 
pirmojo sąrašo, valstybei 
priklausančius nedidelius 
akcijų paketus privatizuotose 
įmonėse bei valstybės dalis 
bendrose su užsienio kapitalo 
įmonėse, “ kuriose Lietuvai 
priklausanti dalis valdoma 
neefektyviai ir didesnės nau
dos valstybei neduoda”. Taip 
pat numatyta privatizuoti 
keleivių bei krovinių vežimo 
geležinkelio firmas, vagonų ir 
garvežių remonto bazes, 
tiekimo bei kitas aptar
naujančias įmones, atskiras 
aviabendrovės “Lietuvos avia
linijos” dalis. Iki 2000 m. 
nebus privatizuojami stra
teginiai objektai - ryšių įmo
nės, orauosčiai, skrydžių val
dymo ir oro navigacijos įran
ga, strateginės energetikos 
įmonės.

JAV ir toliau rems Lietuvą

BNS skelbia, kad Tarp
tautinėje konferencijoje JAV 
dalyvavę Lietuvos diplomatai 
ir kariškiai po susitikimų Va
šingtone teigiamai vertino 
Lietuvos perspektyvas įsto
jimui į ŠAS-gą (NATO). Su 
JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotoja valstybinio sau
gumo klausimais Lunn Davis 
buvo sutarta tęsti dvišalius 
pasitarimus Lietuvos narystės 
pasirengimu. Užsienio reikalų 
ir krašto apsaugos ministerijų 
sekretoriai A. Januška ir V. 
Sarapinas susitiko taipgi su 
JAV gynybos sekretoriaus pa
vaduotoju Frederick Smith, su 
kuriuo buvo apsvarstytos dvi
šalių santykių perspektyvos, 
saugumo Baltijos regione ir 
Europoje klausimai. JAV 
pareigūnai pabrėžė politinę 
reikšmę Lietuvos dalyvavimo 
taikos užtikrinimo misijoje 
Bosnijoje ir padėkojo už Lie
tuvos karių būrio pasiuntimą. 
JAV Lietuvos karinėms pa
jėgoms suteikė $200,000 fi
nansinę paramą 1995 m. Šiais 
metais ta suma sieks $350,000.

RSJ

Y
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N. Daugėliškio parapijos namus aplanko ir Vilniaus kunigų seminarijos 
auklėtiniai. Jie čia randa ir senelius, ir globojamus vaikus

Telkiama pagalba Vilniaus kunigų seminarijai N. Daugėliškyje, Ignalinos 
rajone

IŠ TĖVIŠKĖS LAIŠKU

Dar metai ant kupros
Mieloji, sviekinu jus ir šeimą 

su šventėmis ir artėjančiais Nau
jaisiais metais, nors tuos Nau
juosius bala nematė - jie nieko 
gero neatneša, tik dar vienus me
tus uždeda ant kupros.

Prisimenu savo mielą, gerąjį 
mokytoją Alytuje K. Klimavičių iš 
pedagoginės mokyklos laikų, bu
vo tokia tradicija, kad mokyklos 
moksleiviai sutikdavo Naujuosius 
kartu su mokytojais. Ruošdavo- 
me programą, būdavo šokiai ir 1.1. 
Prisimenu, kai mes, dar žaliūkės 
mergaitės, su didžiausiu nekant
rumu laukdavome kada gi nu
aidės laikrodžio dūžiai pa
skelbdami Naujuosius metus, o 
jis, su jam būdinga šelmiška šyp
sena, mums tiesiai sakydavo: “Na, 
ir kas iš tų Naujų metų? Tik pa- 
sensti vienais metais - ir po viso 
džiaugsmo. “Oi, kaip mes “nir- 
šom” - kaip galima taip sakyti? O 
dabar galvoju, viešpatie, kokios 
mes naivios buvome! Juk tuose 
jo žodžiuose buvo teisybė.

Deja, šitai suprantu tik dabar, 
kada jau ir man žilė pradeda 
puošti galvą ir jau tik pora mete
lių iki šešiasdešimt. Įdedu jums 
dvi plotkeles (dabar vadina pas 
mus kalėdaičiais, bet man tai ne
priimtina, nes užaugau ir pradedu 
senti su plotkele, tai taip ir vadin
siu). Tikiuosi, kad jus pasieks 
Kūčių vakarui, nes dar tik gruo
džio, 13 šiandien. (Deja, šiemet 
paštai vėlavo, ypač oro keliais, dėl 
sniegų ir vėjų ir pasiekė tik sausio 
2. O Kūčių vakaras yra kančios ir 
džiaugsmo, svojonių ir laukimo 
vakaras. Lauždami plotkelę pabū
kime visi kartu. Su tais bran
giaisiais, kurie jau ilsisi amži
nybės glėbyje, ir su tais nuo kurių 
esame laiko ir nuotolių atskirti. 
Pabūkime visi kartu bent min- 
mis ir prisiminimais. Gal tai 
mums padės būti sveikesniais, 
linksmesniais, paslaugesniais irt.t.

Kūčios po tėvų mirties, man 
sunkiausia diena,. Tačiau verkiu 
ir meldžiuosei bei kalbuosi su jais 
mintimis, atsiprašydamas už savo 

klaidas, pažadu išpildyti viską, ko 
jie nespėjo... Sunku, skaudu , bet

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

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

Kravis Travel Service Ltd.
99 YORKVILLE AVENUE 

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

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

kito kelio nėra. Gyvenimas dar 
kartais ir properšų padovanoja.

Ačiū už laišką ir ačiū už di
delę dovaną, kurią irgi laiku 
gavau Kalėdoms. Neskriauskite 
labai savęs, nes juk ir jums gy
venti reikia, ypač su amžiumi ir 
nesveikatom. Ačiū betgi už viską 
- iš visos širdies.

Kai pailgės dienos, jūsų sesutę 
aš vėl aplankysiu prie to tolimo 
Kupiškio. Skambinu į tą terapinį 
slaugnamį, sakė - ji jaučiasi, kaip 
ir anksčiau, gripas nekamuoja. 
Tokia pati ligonė, tik gal daugiau 
turi laisvės ir geresnę priežiūrą, 
negu būdavo N. Vilnioje. Pen
sionate yra mano adresas, telefo
nas. Jeigu kas nors nutiktų, man 
praneštų. Tuomet aš praneščiau 
jums. Jeigu turėsiu sveikatos, o 
teisingiau, jeigu būsiu gyva aš pati 
ir, jei ji numirtų tenai - aš ją par
vešiu į jūsų tėviškės kapus. Jeigu 
manęs jau nebus, įpareigosiu savo 
sūnų (jei suspėsiu). Vasarą pra
važiavau pro tas kapines, kur 
laidoja pensionto mirusiuosius- 
ten būtų liūdna jai...

Nei giriuosi, nei ką - manim 
galit neabejoti. Nebent jeigu jūs 
prieštarausit, kad ją parvežtume 
laidoti į jūsų tėviškės kapines, 
nes anksčiau to prašėte, jei tai 
būtų įmanoma. Juk ji ir dabar, kai 
aplankiau, pimiausia sako “noriu 
namo, parsivežkit mane!", o ne
žino vargšelė, kad jau nėra to 
“namo”, kad ir jos globėja vyres
nioji sesulė jau kelinti metai ilsisi 
kapinėse netoliese, o su jos liga 
reikalinga priežiūra. Pensionate 
geriausia, kaip begalima šiuose 
sunkumusoe.

Gruodžio 2 buvo mūsų šven
tovėje Mišios už mano tėvus, tetą 
su dėde ir jūsų sesutę Ievą iš tė
viškės. Suvažiavo broliai su šei
momis. Buvo net 19 mūsų iš viso. 
Prie vakarienės stalo prisimi
nėme, kad jau 9 metai, kai netu
rime mamos. Užprašysime šv. 
Mišias dešimtmečiui Perlojoje, iš 
kur visi esame, sukviesime kai
mynus, giesmininkus ir 1.1., kaip 
dabar įprasta. Visi tai įsipa
reigojome atlikti.

fAfTM*"* ~ - =
THE TRAVEL SOURCE

101 DUNCAN MILL ROAD 
NORTH YORK, ONTARIO.

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

Wanger Maya, Kuusk Kristi, 
Jansons Auseklis "Jan"

b

Pažiūrėkime atviru žvilgsniu
Štai ko siekia Atviros Lietuvos fondas, finansuojamas didžiojo labdario George’o Soros’o

VYTAS GRUODIS
ALF vykdomasis direktorius

Atviros Lietuvos fondas pa
stebėjo diskusiją “Tėviškės žibu
riuose” apie George’ą Soros’ą 
bei jo finansuojamų fondų veiklą 
Rytų ir Vidurio Europoje. Aš 
darbuojuosi Atviros Lietuvos fon
de (sutrumpintai - ALF) jau be
veik treji metai, tad manau, kad 
galiu išties dalykiškai ir konkre
čiai papasakoti apie fondo darbą 
bei Soros’o finansinę paramą 
įvairioms Lietuvos visuomeninio 
gyvenimo sritims.

Pagrindinis ALF siekiamas 
tikslas - padėti formuotis atvirai 
demokratinei visuomenei Lietu
voje. Atvira visuomenė,' anot gar
saus filosofo Carl’o Popper’io, - 
tai visuomenė, kur būtų ginamos 
ir puoselėjamos žmogaus ir 
piliečio teisės, demokratijos prin
cipai, kur galėtų augti ir reali
zuoti savo kūrybines jėgas laisva 
asmenybė, kartu jaučianti atsa
komybę už bendrapiliečių socia
linį būvį, puoselėjanti ir gau
sinanti kultūrines bei intelek
tualines vertybes.

Šiai idėjai pritaria vengrų 
kilmės amerikietis finansininkas 
George Soros’as ir remia tokios 
visuomenės kūrimąsi Rytų bei 
Vidurio Europos šalyse - jis yra 
įsteigęs savo fondus daugiau kaip 
20 šalių. Atviros Lietuvos fondo 
valdyba ir darbuotojai pritaria 
šiam tikslui ir nuoširdžiai dirba, 
kad gyvenimas Lietuvoje pasi
keistų, kad šalyje vyktų ne
grįžtami demokratiniai pokyčiai. 
Todėl ALF remia veiklias, ini
ciatyvias asmenybes bei orga
nizacijas, turinčias realią viziją, 

kaip Įgyvendinti savo sumany
mus ir projektus.

Lėšos ALF veiklai ateina iš G. 
Soros’o finansuojamo Atviros vi
suomenės instituto New York’e, 
bet Atviros Lietuvos fondas yra 
nepriklausoma, autonomiška or
ganizacija Lietuvoje, turime 
vietinę valdybą ir formuojame sa
vo veiklą pagal Lietuvos po
reikius. G. Soros’as ir ALF, ir 
kitiems Rytų ir Vidurio Euro
poje įsteigtiems fondams palieka 
laisvę ir atsakomybę orientuoti

' Gruodis gal sunkiausias mė
nuo mano gyvenime po mamos 
mirties. Betgi, šalia skausmo, bū
na ir džiaugsmo - tai mano ir sū
naus gimtadiniai. Ką darysi, turi 
žmogus pergyventi tai, kas tau 
skirta ir ištverti. Labai ačiū, kad 
man rašote, apdovanojate ir sa
kote, kas esu sava. Gera tai žino
ti. O mane gerumo išmokė tėvai. 
Mamytę ir jūs pažinote. Iki se
kančio.

Perlojiškė Zina-Malvina

MIELAS DĖDE,
Štai ir vėl baigiasi metai ir vėl 

artinasi Didžioji Paslaptis, kurios 
negalima atitolinti, Dienos ri
kiuojasi j savaites, savaitės į mė
nesius, - tie į metus. Pažiūrėk tik 
į laikrodį, kokia tai baisi mašina! 
Juk praėjusi sekundė nesugrįš!

Sėdžiu tumsoj ir galoju. Tam
soj todėl, kad taupau elektrą . O 
ką daugiau veikti tamsoj, jeigu 
negalvoti? Kad gyvenimas taip 
greit prabėgo, kad nespėjau nė 
apsidairyti, kad džiaugsmo va
landėlių beveik ir nebuvo, kad gy
vename baimėje nuo pat 1940 
m. Tačiau, dėkui Dievui, kad tu
riu rankas, kojas ir akis, kad 
stogas virš galvos, turiu kur at
sigulti. Bet, matai, žmogus toks 
padaras, jam vis mažai, jis nori 
vis daugiau ir daugiau...

Sekmadienį buvau miške. Ty
lu, gražu. Pasijutau kaip kated
roje, gamtos katedroje. Taip gerai 
pasidarė, pasirodžiau sau toks 
mažas prieš Nežinomybę. Džiau
giesi ir džiaugiesi, kad jauti tokią 
palaimą. Na, o kasdienybė, Kazy, 
visur vienoda. Ta kasdienybė 
susideda iš smulkmenų: reikia 
šio, reikia to, bet jeigu nėra, gali 
apsieiti. Svarbiausia - sveikata.

Kaip laikosi Tavo “genero
las”? Aš irgi dabar tuiru Valę. 
Mano pensijos neužtenka buto 
apšildymui, vandeniui, elektrai. 
Tai “generolas” maitina. Likom 
dviese. Audrai savi rūpesčiai, 
ypač kad ji laukia kovo-balandžio 
mėn. atskrendant gandro... Bet 
iki to dar daug laiko.Linkėjimai!

Algimantas
(Laiško autorius - buvęs par

tizanas. Septyniolikos metų pa
gautas rusų, ilgai kentėjo kon
centracijos stovykloje).

savo veiklą pagal krašto situaciją.
Per penkerius metus Atviros 

Lietuvos fondo veikla žymiai iš
augo. 1991 m. ALF programoms 
bei individualiems ir grupiniams 
Lietuvos piliečių pasiūlymams 
remti skirta 300,000 JAV dol., 
1992 m. - 1 milijonas, 1993 m. 1,8 
milijono, 1994 ir 1995 metais 
maždaug po 5 milijonus, 1996 m. 
numatyta taip pat apie 5 mi
lijonai JAV dolerių.

Labai nustebome dėl kai ku
rių kritikų abejonės, neva mūsų 
remiamoje švietimo programoje 
nesą vietos nei tautiškumui, nei 
katalikybei. Tokiai nuomonei nė
ra pagrindo. ALF “Švietimo Lie
tuvos ateičiai” programa remiasi 
Lietuvos švietimo koncepcija, pa
tvirtina 1992 m. Lietuvos respub
likos seime. Šioje koncepcijoje 
viena iš svarbiausių nuostatų yra 
tautai brangių vertybių išsau
gojimas ir puoselėjimas.

ALF programa “Švietimas Lie
tuvos ateičiai” skatina originalių 
lietuviškų vodovėlių, mokomųjų 
programų bei priemonių kūrimą 
bei leidybą, rūpinasi geriausių 
užsienio vadovėlių pritaikymu ir 
vertimu. Iš 48 originalių lietuvių 
autorių sukurtų mokyklinių va
dovėlių, išleistų per 1995 m. ALF 
paramos dėka, 14 (arba apie 
30%) buvo lituanistinės kryp
ties: lietuvių kalbos, istorijos ar 
folkloro tematika.

ALF “Švietimo Lietuvos atei
čiai” programa taip pat remia 
mokyklų bibliotekas, organizuoja 
seminarus mokytojams, skatina 
jų pedagoginę kūrybą. Vienas iš 
projektų “Naujų technologijų 
įdiegimas Lietuvos mokyklose” 
yra skirtas mokyklų įsijungimui į 
tarptautinius kompiuterių tinklus 
bei mokomųjų kompiuterinių 
programų kūrimui.

Į šį kilnų ir neabejotinai nau
dingą Lietuvai darbą įtraukta 
daugybė Lietuvos žmonių - vi
suomenės švietėjų ir pedagogų, 
artimai bendradarbiaujama su 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerija. Kita ALF progra
ma “Mokslas ir studijos” remia 
lituanistikos ir istorijos mokslus.

Nors Atviros Lietuvos fondas 
pagal savo nuostatus tiesiogiai 
negali remti nei politinių partijų, 
nei religinių organizacijų, tačiau 
vienas iš mūsų tikslų yra puo
selėti pagarbą ir toleranciją 
įvairioms religijoms bei reli
ginėms pažiūroms, skatinti 
moralės ugdymą. Tarp ALF 
socialinės rūpybos programos 
1995 metais paremtų projektų 
galima paminėti finansinę fondo 
paramą katalikiškai labdaros 
organizacijai “Tėvo namai” - iš
ėjusių iš įkalinimo vietų žmonių 
namų steigimui, paramą Telšių 

LHWMJ3

Lufthansa

Lufthansa has daily flights from Toronto 
to Frankfurt. And from there, convenient 
nonstop connections to Vilnius, 7 times 
per^gek, So It you cannot wait to get 
there, check with Lufthansa, Europe's 
leading airline. Call your travel agent 
or 1-800-563-5954 (in Toronto 368-4777).

Way above the clouds. 
Quiet relaxation. Friendly 
service. Easy traveling. 
Heading home. With

We have 7 weekly flights to Vilnius

vyskupijos Dvasinės paramos 
jaunimui centrui - vasaros sto
vyklos jaunimui iš asocialių šeimų 
organizavimui (iniciatorius - kun. 
Edis Putrimas iš Kanados), taip 
pat Jean’o Vanier tarptautinės 
‘Tikėjimo ir šviesos” bendruo
menės organizuotai vasaros ug- 
dymo-poilsio stovyklai jaunimui 
su negalia. Be kita ko, vienas iš 
Atviros Lietuvos fondo valdybos 
narių dr. G. Uždavinys yra Lie
tuvos katalikų mokslo akademijos 
pirmininkas.

Čia paminėta tik maža dalis 
visų fondo 1995 metais paremtų 
projektų. Didelę paramą lie
tuviškai kultūrai bei kultūrų mai
nams teikiame per ALF kultūros 
programą. Taip pat veikia moks
lo, teisės, knygų leidybos, so
cialinės rūpybos, jaunimo, svei
katos švietimo, užsienio kalbų 
mokymo, verslo ir ekonomikos 
bei kitos programos. Neįmanoma 
išsamiai apžvelgti fondo veiklos 
trumpame straipsnyje, tačiau 
ALF kiekvienam besidominčiam 
gali bet kada pateikti visą, taip 
pat ir finansinę, informaciją apie 
savo darbą. Viešumo principas - 
mums vienas iš svarbiausių.

ALF valdyba yra sudaryta iš 
skirtingas profesijas, aukštus 
mokslo laipsnius turinčių gerai 
žinomų Lietuvoje žmonių: fondo 
pirmininkė - literatūros dėstytoja 
ir teatro kritikė I. Veisaitė, val
dybos nariai yra - istorikas E. 
Aleksandravičius, sociologė N. 
Kasatkina, fizikas R. Katilius, 
literatūrologas K. Nastopka, tei
sininkas S. Stačiokas, kardio
chirurgas G. Uždavinys, litera
tūrologas, buvęs Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministeris D. 
Kuolys. Toks platus įvairių pro
fesijų sambūris fondo valdyboje 
leidžia visapusiškai įvertinti Lie
tuvos poreikius, formuoti ALF 
strategiją bei objektyviai svarstyti 
mums pateiktas paraiškas ir 
projektus.

Lietuvos išeiviai taip pat gali 
daug prisidėti prie gyvenimo 
tėviškėje gerinimo. Tikėdamiesi 
kūrybingo bendradarbiavimo su 
Lietuvos sūnumis ir dukromis 
išeivijoje ir naudodamiesi malo
niai mums “Tėviškės žiburių” 
suteikta proga, skelbiame savo 
adresą: Atviros Lietuvos fondas 
arba Open Society Fund-Lithua- 
nia, A. Jakšto 9, 2600 Vilnius, 
Lithuania. Tel. (370-2)221687; 
telefax: (370-2)221419; e-paštas 
(e-mail): fondas@headof. osf.lt

Kviečiame bendradarbiauti!

Red. pastaba. Su šiuo straipsniu 
gauta ir ALF 1994 m. finansinė 
apyskaita, kurioje sužymėta kiek 
ir kam išleista. Bendra suma - 
5,293,378 JAV dol.

Lietuvos laisvę Sausio 13-tosios kovotojams metinių sukakties proga
Nuotr. P. Klimo

POLITINIO KALINIO KELIAI

Kai mus lydėjo šaltis, badas, blakės...
JONAS DAILIDĖ, Kaunas
Kiekvienas buvęs politinis 

kalinys praėjo savo kančių ke
lią — rūstų, negailestingų, 
žiaurų. Tie, kurie į žiaurų Gu
lago kelių papuolė būdami vy
resnio amžiaus, jau iškeliavo 
į amžino poilsio pasaulį. Vie
ni užmerkė akis amžinu mie
gu, nepakeldami nežmoniškų 
Gulago sųlygų. Jų palaikai li
ko speigo ir amžino įšalo že
mėje. Kiti iškentė skurdų, ba
dų, šaltį, nežmoniškas darbo 
sųlygas, grįžo su palaužta svei
kata ir neilgai džiaugėsi Tė
vynės padange — ir jie iškelia
vo amžinybėn.

Anuometiniai Gulago jau
nuoliai, dabar jau sidabro gi
jomis papuoštomis galvomis, 
pajėgę pernešti savo galgotas, 
jau lėtai žingsniuoja gyveni
mo rudens kelyje.

Gyvenimas eina nesustab
domai savo vaga. Keičiasi kar
tos ir pamažu tolsta kalėjimų, 
žiaurių tardymų ir lagerių pri
siminimai. Vis labiau tolsta 
ta negailestinga kalėjimų ir 
lagerių žemė, kur šlamėjo sve
timi miškai, pro šalį nešė sa
vo vandenis svetimos upės, 
mirtimi alsavo amžino įžalo 
žemė ir leduotas vendenynas. 
Tuomet, žiaurios nelaisvės 
metais, mūsų kasdienybę ly
dėjo šaltis, badas, ligos, bla
kės, utėlės, neteisybės ir 
skausmingas Tėvynės ilgesys...

Žmonės į pragariškus sovie
tinius lagerius papuolė skir
tingo amžiaus, skirtingu lai
ku ir skirtingomis aplinkybė
mis. Vieni — už dalyvavimų 
ginkluotoje kovoje prieš rau- 
donųjį okupantų, kiti — už ak
tyvų palaikymą šios kovos, 
treti už nelegalią spaudą ir 
kitas pasipriešinimo priemo
nes. Kai kas pateko ir atsitik
tinai. Gal todėl, atgavus ne
priklausomybę, atsirado skir
tingi požiūriai, sprendžiant 
Lietuvos problemas.

Tuos, kurie dalyvavo pasi
priešinime prieš okupaciją, 

siejo bendra gija — tai są
moningas pasirinkimas nepa
siduoti okupantų užmačioms, 
nepasiduoti nutautinimui, 
skleisti žmonėse tautiškumo 
dvasią ir meilę Tėvynei, kel
ti žmonių dvasingumą ir tikė
jimą. Politiniai kaliniai yra 
gyvi liudininkai ir ant savo 
pečių patyrę, kaip sunku iš
likti savimi NKVD ir KGB ap
supties atmosferoje.

O vis dėlto mes ėjome, kad 
paskui mus einantiems būtų 
lengviau ir drąsiau eiti.

Daugelį metų okupantai ir 
vietiniai kolaborantai ban
dė išnaudoti kiekvieną progą 
įtikinti visuomenę, kad rezis
tentų heroizmo dvasia buvo 
bereikšmė ir kad ji neįleisian- 
ti šaknų istorijon. Tačiau, 
kaip saulės spindulys, pra
ėjęs per kristalą, sutvyksta 
įvairiaspalviu spektru, taip 
ir mūsų rezistentų aukos ir 
prasmė, perėjusi per istori
jos laiko prizmę, nušvito nau
jais nuostabiais atspalviais 
savo vertingais siekiais — 
laisvės ir teisingumo visiems 
— savo aukos dvasia tapo šuo
liais besivystančio pasaulio 
pranašais.

Politiniai kaliniai sąmo
ninga savo veikla parodė vi
dinį nepalaužiamą nusistaty
mą priešintis ir kovoti už lie
tuvių tautos išlikimą. Mūsų 
pasipriešinime sudėtos ne
įkainojamos aukos ant Tėvy
nės laisvės aukuro, mus visus, 
buvusius politinius kalinius, 
turi vienyti. Būtina atstatyti 
jų veiklos istorinę tiesą, po
litinio kalinio tarptautinės 
teisės statusą.

Buvę politiniai kaliniai, iš
gyvenę bendrą kovą, tardymo 
kančias, išdavysčių ir abejo
nių košmarą, teisminių proce
sų dirbtinius spektaklius, ka
lėjimus, karcerių režimus, 
mirties lagerius, vergišką 
prievartinį darbą, lėtą mirtį, 
skausmingą išlikimo viltį, ar
timųjų ilgesį ir netektį, bega
linį Tėvynės ilgesį, — turėjo 
sukaupti paskutines dvasines 
ir fizines jėgas, kad išliktų 
žmonėmis su visomis žmogiš
komis vertybėmis. Nužmogėji
mo pavojai apimdavo tūkstan
čius žmonių. Tik dėka krikš
čioniškos moralės ir tikėji
mo į Aukščiausiąjį žmonės ne
prarado savitvardos.

Per ilgai buvo slepiamas 
mūsų rezistencijos didvyriš
kumas ir pasiaukojimas. Skau
du, kad mūsų jaunimas apie 
tai sužinojo per vėlai. Gal 
todėl dalis jaunuolių ir net 
suaugusiųjų ne taip supranta 
tautinį sąmoningumą, pasiau
kojimą šventam reikalui, ne
palaužiamą patriotizmą, tau
tinį orumą, garbės jausmą, 
pagarbą ir meilę gimtajai kal
bai, tautos istoriją, tradici
jas, sąžinės jausmą, tikėjimą 
ir viltį. Daug kas, braidydami 
materialinių gėrybių liūne, 
nejaučia, kad praranda supra
timą apie tikrąsias vertybes, 
kurios yra amžinos ir neįkai
nojamos.

Politiniai kaliniai, turėda
mi didelę gyvenimo patirtį, 
užgrūdinti kovų ugnyje ir 
Gulagų kančiose, nesiekdami 
sau naudos, savo paskutinė
se gyvenimo dienose pasiruo
šę stiprinti silpnesnius, kelti 
klumpančius, tiesti ranką abe
jojantiems, skatinti gerbti 
praeitį, kviesti nuoširdžiai, 
nesavanaudiškai dirbti lais
vos Tėvynės labui. Šiuo taip 
sunkiu ir atsakingu metu mes, 
politiniai kaliniai, nenorime 
būti izoliuoti nuo tų šūkių ir 
idealų, kuriuos gynėme ir ku
rie giliai įsirėžė mūsų protuo
se ir širdyse.

Mes trokštame, kad mūsų 
Himno žodžiai “Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi” pa
virstų tikrove.
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AKMUO SENAVAIČIAMS

Prienų rajono Pakiauliškio 
kaime išlikusioje Senavaičių 
sodyboje buvo atidengtas pa
minklinis akmuo Senavaičių 
šeimai. Vincas Senavaitis, 1944 
m. išėjęs partizanauti, yra vie
nas pirmųjų Lietuvos partizanų 
vadų Suvalkijoje. Kovose žuvo 
jis pats, keturi jo broliai ir 
sesuo. Paminklinį akmenį ati
dengė Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos pirm. 
A. Lukša, pašventino kariuome
nės kapelionas kun. A. Bulota. 
Mišias atnašavo mons. A. Sva
rinskas.

GIEDRAIČIU KOVŲ SUKAKTIS
Nepriklausomybės kovų per

galės Giedraičiuose deimanti
nė sukaktis 1995 m. lapkričio 
21 d. buvo prisiminta Mišiomis 
Šv. Baltramiejaus šventovėje, 
iškilmingais minėjimais Gied
raičių vidurinėje mokykloje ir 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės paminklo. Su tomis jau is
torijos palaidotomis kovomis 
“Lietuvos aido” skaitytojus 
supažindino Stanistovas Bucha- 
veckas: “1920 m. spalio 9 d. Lie
tuva po Lenkijos maršalo J. Pil
sudskio surežisuoto, o generolo 
L. Želigovskio įvykdyto klastin
go antpuolio prarado sostinę 
Vilnių ir Rytų Lietuvą. Spalio 
pabaigoje lietuvių kariai prie 
Giedraičių ir Širvintų sustab
dė skaičiumi ir ginkuote prana
šesnių želigovskininkų verži
mąsi į Lietuvos gilumą. Tačiau 
pavojus jaunai karo ir nepri
klausomybės kovų nualintai 
valstybei dar nebuvo praė
jęs ...” Lenkų kavalerija lap
kričio 17 d. pradėtu puolimu 
buvo pasiekusi net Kėdainių 
apylinkes. Pergalę Lietuvai at
nešė didvyriškos pėstininkų 
kovos, lapkričio 18-21 d.d. len
kus galutinai palaužusios prie 
Širvintų ir Giedraičių.

NUSIKALTĖLIAI MOKYKLOSE
“Lietuvos aido” pranešimu, 

Šiauliuose, Ukmergėje ir Vil
niuje nusikaltėlių grupės jau 
braunasi ir į mokyklas. Šiam 
klausimui buvo skirtas Vilniu
je 1995 m. lapkričio 27 d. įvykęs 
Lietuvos savivaldybių draugijos 
prezidentūros posėdis. Apie ja
me padarytą Ukmergės burmist
ro Sigito Čirbos pranešimą “Lie
tuvos aidas” rašo: “... mieste 
veikia penkiolikos šėtonišką 
priesaiką davusių šešiolikme
čių jaunuolių grupė, kuriai va
dovauja daugiau kaip 36 metus 
turintis ‘specialistas’. Jaunie
ji nusikaltėliai terorizuoja 
moksleivius, reikalauja 50 litų 
duoklės už kiekvieną poilsio va
karą mokykloje . . .” Ukmergės 
burmistras S. Čirba skundėsi, 
kad policija nieko nedaro. Mat 
toje paauglių nusikaltėlių gru
pėje yra vaikų ir iš “gerų” šei

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

Siunčiama suma
AMER. DOL.
$..................

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

* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai........ tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj. - Algis ir Milda Trumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799

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

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

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

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

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

mų, save laikančių nebaudžia
mais. Tokiose bylose policijai 
trūksta liudininkų. Esą visuo
menė nepasitiki policija, o tė
vai — mokykla. Pasak Anykščių 
burmistro Sauliaus Nefo, taip 
yra auginama nusikaltėlių pa
maina. Mat dabar tūkstančiai 
paauglių nei dirba, nei mokosi.

MOKYTOJOS BIJO KERŠTO
“Lietuvos aido” bendradar

bis Dainius Sinkevičius liūdnų 
duomenų apie vidurinę Simono 
Stanevičiaus (1799-1848) mokyk
lą Vilniuje pateikė skaityto
jams savo 1995 m. lapkričio 24 
d. paskelbto pranešimo antraš
te “Sumušti mokytojai nesikrei
pia į policiją, nes bijo keršto”. 
Jis betgi rašo tik apie tris prie 
mokyklos durų sumuštas moky
tojas. Jos nukentėjo nuo mokyk
loje veikiančios buvusių moki
nių gaujos. Mokytojai, jeigu ši 
mokykla jų turi, matyt, įsten
gia apsiginti, bet jie nebando 
gelbėti savo kolegių. Gaujos 
nariai mokytojas dažniausiai 
muša už jų pasirašytus skundus 
policijai, kuri tokius nepilna
mečius nusikaltėlius paleidžia 
nenubaudusi tą pačią dieną. 
Mokyklos direktoriaus pava
duotoja Dalia Grigienė prane
ša, kad mokykla jau yra įsigi
jusi aparatą, nusikalstančius 
mokinius žada fotografuoti ir 
jų nuotraukas išstatyti spe
cialioje lentoje. Tačiau tokios 
nuotraukos bus naudojamos tik 
mokyklos reikmėms ir už jos ri
bų nebus rodomos.

(AMŽINS vadų atminimą
Lietuvos vyriausybė yra nu

tarusi paženklinti visų 1918- 
1940 m. Lietuvos ministerių pir
mininkų gimtines, Juozo Tūbe
lio, Mykolo Šleževičiaus ir Leo
no Bistro kapavietes. Nepriklau
somos Lietuvos vyriausybės va
dų atminimą taipgi norima įam
žinti ir Kaune buvusiame Lietu
vos ministerių kabineto pastate. 
Ministerių pirmininkų atmini
mo įamžinimo komisijos nariai 
su kultūros ministerijos ir ati
tinkamų savivaldybių vadovais 
turėjo aplankyti Lietuvos mi
nisterių pirmininkų tėviškes ir 
žinomas kapavietes. Su archi
tektais, kultūros istorikais ir 
rajonų vadovais jie buvo įpa
reigoti paruošti tų vietų paženk
linimo projektus ir juos įteik
ti Lietuvos vyriausybei iki 1995 
m. gruodžio 15 d.
GRIAUS NAMUS PALANGOJE?
Palangos pajūrio zonoje pa

statytus namus, baigiantis 1995 
m., tyrė Lietuvos seimo atsiųs
ti kontrolieriai. Spaudos kon
ferencijoje kontrolierius Sta
sys Stažys pranešė, kad ten bu
vo rasta apie dvidešimt priva
čiai pastatytų “pilių”. Privačių 
statybų istorijas dabar tiria tei
sėsaugininkai. Vienam tokio na
mo savininkui jau pradėta bau
džiamoji byla. Seimo priimtas 
įstatymas dabar uždraudė bet 
kokias statybas Palangos ir 
Kuršių nerijos pajūryje. Iš
imtis bus padaryta tik vyriau
sybės nutarimu leistiems sta
tiniams. Lietuvos vyriausybė 
įpareigota nustatyti pajūrio 
zonos ribas. Priimta įstatymo 
pataisa žemę kultūros verty
bių registro saugomose terito
rijoje leis suprivatinti tik ta
da, jei galimas savininkas ten 
turi pastatus. Lietuvos seimas 
taipgi suprastino statybų neleis
tinoje vietoje sustabdymo ir nu
griovimo tvarką. Anksčiau tai 
buvo galima padaryti tik teismo 
sprendimu. Dabar neleistinoms 
statyboms sustabdyti ir namams 
nugriauti pakaks miesto ar ra
jono vadovų nutarimo. Statybų 
savininkui priešinantis įstaty
mui, jo statinys galės būti nu
griautas ar perrašytas valstybės 
nuosavybėn. v. Kst.

Jaunieji Hamiltone ateitininkai, dalyvavę bendrose ateitininkų Kūčiosc Toronte

Hamilton, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS atstatymo 78 metą sukak
ties minėjimas Hamiltone bus 
vasario 17, šeštadienį, 5 v.v. Jau
nimo centro salėje. Pagrindiniu 
minėjimo kalbėtoju yra pakvies
tas Romualdas Ozolas, Lietuvos 
seimo narys, Centro s-gos pir
mininkas, buvęs Sąjūdžio narys. 
Meninę dalį atliks pensininkų 
choras, vadovaujamas A. Matu- 
licz, “Gyvataro” tautinių šokių 
grupė ir Toronto vyrų choras 
“Aras”, vadovaujamas Lilijos Tu- 
rūtaitės.

Antra minėjimo dalis — sek
madienį, vasario 18 Hamiltono 
lietuvių Aušros Vartų švento
vėje. 10.30 v.r. Mišios bus auko
jamos už visus žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Hamiltono lietu
viai prašomi gausiai dalyvauti. 
Organizacijos kviečiamos į šven
tovę ateiti su vėliavomis.

KLB Hamiltono apylinkės valdyba
HAMILTONO LIETUVIŲ PEN

SININKŲ KLUBO tradicinis žie
mos pobūvis-koncertas, įvykęs 
sausio 6 d. Jaunimo centro salė
je, turėjo didelį pasisekimą. Ne
maža salė vos talpino svečius. 
Vakaro pranešėja L. Stungevičie- 
nė pasveikino visus atvykusius 
ir supažindino su garbės svečiais. 
Buvo pagerbti buvusieji pensinkų 
choristai, ilgamečiai choro na
riai. Visiems buvo prisegta po gė
lę ir palinkėta dar ilgų ir sveikų 
metų. Toliau L. Stungevičienė 
įvadiniam žody linksmai nuteikė 
svečius.

Pensininkų choras, vadovauja
mas A. Matulicz, atliko progra
mą. Dainą “Žalia rūta” solo atli
ko B. Pareštienė, A. Mikalauskas 
jautriai perdavė dainą “Grįžtu 
namo”, L. Ulbinas padainavo apie 
“Nepasisekusias piršlybas” su
keldamas daug juoko. Jiems buvo 
nepagailėta ilgų plojimų. Gerai 
pasirodė sekstetai ir choras. Klu
bo pirmininkas A. Mikalauskas pa
dėkojo A. Matulicz už gerai pa
ruoštą programą, šeimininkėms 
už skanius valgius, E. Bajorai- 
tienei ir R. Pakalniškienei už 
salės puošimą ir visiems, pagel- 
bėjusiems bei prisidėjusiems 
prie šio vakaro pasisekimo. Sekė 
turtinga loterija, kuriai vadova
vo A. Mikalauskas. Pensininkų 
klubas kviečia naujus narius įsi
jungti į veiklą. M. B.

A. a. M. STANKIENĖS ATMINI
MUI aukojo “Vaiko tėviškės na
mams”: $20 — R. Choromanskis; 
“Tremtinių grįžimo fondui": $50 —
O. St. Žvirblys; $20—J. A. Mačiukas.

A. a. P. DALIENĖS ATMINIMUI 
aukojo Lietuvos tremtiniams: 
$20 — A. Gailienė, I. Repečka; 
“Vaiko tėviškės namams": $100 — 
A. Prunskus; $50 — D. H. Svzas; 
$20 — J. Deveikis, R. Choromans
kis, S. Rakštienė, J. Z. Rickai; $10—
P. Lukošienė.

A. a. L. PAGORSKIO ATMINI
MUI “Vaiko tėviškės namams” 
aukojo: $25(JAV)—M. J. Vizgirdos. 
Aukas rinko KLMK dr-jos Hamilto
no skyrius.

PRISIMINDAMI a.a. PRANŲ
DALIENŲ ir reikšdami užuojautą 
vyrui Stasiui, sūnui Leonui ir vi
siems artimiesiems, Kanados lie- miltono lietuviais 
tuvių fondui aukojo: $30 - P. Z. 
Sakalai; $25 - Hamiltono lietu-
vių pensininkų klubas, L. E. Kle

Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠVISO $

vai, J. E. Bajoraičiai; $20 - A. Pet- 
raitienė, J. G. Krištolaičiai, 
K. K. Deksniai, A. Garkūnas, J. T. 
Andrukaičiai, P. Žulys, J. Stan
kus, K. S. Mileriai, A. Prunskus,
J. M. Tarvydai, S. Panavienė, J. K. 
Januškevičiai, G. A. Skaisčiai, 
B. Antanaitienė, J. R. Pleiniai, 
E. Šopienė, J. Pyragius, L. M. Paš- 
kai; $15 - P. V. Šidlauskai; $10 -
K. S. Karaškos. Kanados lietuvių 
fondas dėkoja už aukas.

“PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS” užjausdami artimuosius 
a.a. Pranės Dalienės atminimui 
aukojo: $30 - R. Gudinskas (Wis
consin); $25 - A. J. Asmenavičiai; 
$10 - D. A. Enskaičiai, F. M. Gu- 
dinskai. A. a. Prano Dovydaičio 
atminimui: $30 - E. Gudinskienė 
(Simcoe); $20 - F. M. Gudinskai, 
E. K. Gudinskai, J. V. Narušiai; 
V. Paulionis; $10-1. L. Ulbinai. Už 
aukas nuoširdžiai dėkoja -

PLV komitetas
SAUSIO 13-TOJI Hamiltone 

paminėta Mišiomis Aušros Vartų 
šventovėje 1996 m. sausio 14 d., 
gražiu tai dienai pritaikytu kle
bono kun. J. Liaubos, OFM, pa
mokslu ir lietuviškoje radijo pro
gramoje “Gintariniai aidai”. Lai
doje buvo pakartota dalis klebo
no pamokslo ir pasidalinta iš Lie
tuvos spaudos paimtais gyvų liu
dininkų išgyvenimais sausio 13 
Vilniuje.

DŽIUGI SUKAKTIS buvo pa
minėta sausio 13 d. Hamiltone - 
lietuviškos radijo valandėlės “Gin
tariniai aidai” įsteigimas. Prieš 
18 metų sausio 13 pasigirdo pir
mieji “Gintarinių aidų” garsai 
Hamiltone, kurie , tebeaidi dar 
ir šiandien iš McMaster universi
teto stoties CFMU FM 93.3 kas sek
madienį nuo 1-2 v.p.p. “Gintari
nių aidų” įsteigėjas buvo inžine
rijos studentas Eduardas Stunge- 
vičius. Šiuo metu radijo progra
moms vadovauja Edvardas, Lynn 
Labuckas, Andrius Gedris ir Liu
da Stungevičienė. Radijo rėmėjų- 
klausytojų dėka “Gintariniai ai
dai” žengia į devynioliktuosius 
darbo metus.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BAS “RAMBYNAS” taipgi mini 
13-tuosius veiklos metus. 1983 m. 
buvo išlieti “Rambyno” pastato 
pamatai. Tai 50 patogiai įrengtų 
butų - pritaikytų vyresnio amžiaus 
žmonėms gražioje gamtos aplin
koje, vakarinėje Hamiltono mies
to pusėje, arti pagrindinio mies
to autobusų susisiekimo, krautu
vių ir parkų. Visi butai turi bal
konus, sandėlius. Bendram naudo
jimui - poilsio, gimnastikos patal
pą, pirtį, biblioteką, salę ren
giniams. Pastatas apšildomas elek
tra. Įvairių progų ir švenčių metu 
“Rambyno” administracija rengia 
pobūvius-vaišes, suartina visus 
gyventojus pabendrauti. Atsira
dus tuščiam butui, “Rambyno” ad
ministracija laukia naujų gyvento
jų; pirmenybė lietuviams, bet pri
imami ir įvairių tautybių pensi
ninkai. Susipažinti su “Rambynu” 
Hamiltone lietuviai kviečiami pa
skambinti “Rambyno” administra
toriui Jonui Puniškai tel. 526-8281. 
Šie namai nesiriboja vien tik Ha-

- juose gali
apsigyventi pensininkai ir iš ki
tų vietovių. “Rambynas” visuomet 
laukia lietuvių. L.S.

$12.00

00
$15.00

$ 00

St. Catharines, Ont.
PANEVĖŽIO GIMNAZIJA S. 

JANUŠONIUI atsiuntė tris savo 
naujai išleistas istorijos knygas. 
Viena - S. Janušoniui, baigusiam 
Juozo Balčikonio vardo gimnaziją, 
o kitas dvi jo artimiausiems drau
gams. Knygoje įdėta ir nuotrauka 
su įrašu: “Nuoširdus gimnazijos 
muziejaus talkininkas iš Kanados”.

REKORDINIO ŠALČIO IR SNIE
GO gausumo žiema užplūdo Nia
garos kraštą, beveik paralyžuo- 
dama visą judėjimą. Nepaisant to, 
senų žmonių peregzaminavimas 
vairuotojo leidimui gauti vyksta 
be pertraukos. Daug kas pasisako 
prieš šį įstatymą, varginantį kas
metiniais egzaminais net tokius, 
kurie savo gyvenime nėra turėję 
jokios avarijos.

NIAGAROS RAJONE atsiran
da vis daugiau norinčių atgaivinti 
seniau čia gerai veikusią Pavergtų 
tautų organizaciją, kuri reaguotų 
į dabartinės Rusijos visokius im
perialistinius grasinimus. Seniau 
čia veikusioje Pavergtųjų tautų 
organizacijoje (Association of 
East Central European Organiza
tions), dalyvavo lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai, lenkai, 
vengrai ir čekoslovakai. Kor.

Ottawa, Ont.
MIRUS TAUTIEČIUI a.a. JUO

ZUI MORKŪNUI, vietoj gėlių pa
gerbiant velionies atminimą, pa
aukota šioms lietuviškoms institu
cijoms: Kanados Lietuvių fondui 
$215, įrašant į fondo narius velio
nį ir nesenai mirusią jo žmoną 
Aleksandrą. Aukojo: V. L. Plečkai
čiai, J. E. Valiuliai, E. J. Dalman- 
tai, A. Paškevičius, L Gabalis, S. V. 
Balsevičiai, B. Vilčinskienė, P. E. 
Ališauskai, P. E. Jurgučiai, J. A. 
Buivydai, A. K. Gudžiūnai, V. V. 
Radžiai, J. D. Daniai, E. B. Eiman
tai, Dana Mogck, R. O. Barisai,
J. D. Paslauskai.

VAIKŲ FONDUI “VILTIS” su
aukota $197. Aukojo: S. V. Balse
vičiai, S. G. Mitalai, E. P. Jurgu
čiai, I. Gabalis, J. A. Buivydai,
K. A. Gudžiūnai, R. R. Kilčiai, 
I. V. Priščepionkos, S. Danaitie- 
nė, Danutė Bružienė-Mogck, A. Ši
manskienė, O. R. Barisai, V. J. 
Kairiai, J. C. Balsevičiai, A. 
A. Savickai, Rūta Taaffe ir J. D. 
Daniai. Šios aukos nusiųstos Da
nutei Kaunienei į Čikagą. Aukas 
rinko Sofija Balsevičienė. A.P.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. ANTANĄ 

MARTINKEVIČIŲ, mirusį 1996 m. 
sausio 10 d., jo atminimui aukojo: 
“Tėviškės žiburiams" - $10 - I. 
Jurėnas, M. Obelėnienė, T.P. Par- 
gauskai, I. P. Pargauskai, V. P. 
Lapieniai. Iš viso $50. “Tremti
nių grįžimo fondui" - $10 - A. I. 
Vieraičiai, I. Jurėnas, B. Lukošie
nė, T. P. Pargauskai, I. P. Pargaus
kai, B. Dirsienė, A. V. Čiuprins- 
kai, L. J. Vitai. Iš viso $80. Nuo
širdi padėka aukotojams. J. Vitas.

Kpt. JUOZAS MAČYS, 
nepriklausomybės kovų dalyvis, 9-to- 
jo DLK Vytenio pulko karininkas, 
1941 m. Viekšnių karo komendantas, 
vėliau valsčiaus viršaitis, gimnazijos 
mokytojas, griežtai priešinęsis žydų 
naikinimui, susilaukęs vokiečių per
sekiojimo, pergyvenęs visus Stalino 
lagerių baisumus grįžęs palaužta svei
kata į Lietuvą, mirė 1965 m., palaido
tas Palangoje. Velionies dukrai Živilei 
Antanaitienei sovietmečiu nebuvo 
leista studijuoti lituanistikos; ji bai
gusi medicinos mokyklą; vaikaitis - 
Gintaras Antanaitis, karininkas, gyve
na ir dirba Klaipėdoje

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington.Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

■ • «■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. Pranas Sidzikauskas, tei
sininkas ir diplomatas, gimęs 
Lietuvoje 1901 m. lapkričio 21 
d., mirė Kalifornijos Glendale 
vietovėje 1995 m. gruodžio 18 d., 
sulaukęs devyniasdešimt ketve
rtų metų. Velionis gruodžio 18 
d. buvo palaidotas Glendale 
kapinėse Forest Lawn šalia 
anksčiau mirusios žmonos. Ten 
jis buvo atlydėtas iš Los Ange
les lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos šventovės. A. a. Pr. Sid
zikauskas nuo 1924 m. dirbo dip
lomatiniu kurjeriu Lietuvos už
sienio reikalų ministerijoje. 
1931 m. jis buvo paskirtas kan
celiarijos viršininku, 1933 m. 
spalio 15 d. — sekretoriumi Lie
tuvos pasiuntinybėje Prahoje, 
o 1939 m. kovo 15 d. — pirmuo
ju sekretoriumi.

Aušros Vartų vienintelė lie
tuvių parapija Niujorko Man- 
hattane veiklos devyniasde
šimtmetį paminėjo 1995 m. spa
lio 15 d. Padėkos Mišias konce- 
lebravo kun. Jonas Pakalniš
kis, buvęs šios parapijos kle
bonas kun. Vytautas Palubins
kas, dabartinis klebonas kun. 
Eugenijus Savickis ir kun. Da
nielius Jankevičius. Pamoks
le klebonas kun. E. Savickis 
kalbėjo apie simbolinę 90-to 
numerio reikšmę, dalyvius su
pažindino su dalimi šios para
pijos istorijos. Mišių metu 
giedojo muz. Aldonos Kepalai- 
tės vadovaujamas parapijos 
choras ir sol. Angelė Kiaušai- 
tė. Po Mišių daugiau kaip šim
tas dalyvių ir svečių susirin
ko salėje. Jiems buvo išdalyta 
sukaktuvinės šventės programa 
su joj išspausdinta Aušros Var
tų istorija, dabartinio ir buvu
sių klebonų nuotraukomis, svei
kinimais. Šį leidinėlį redaga
vo Aldona Zaunienė, talkinama 
Anthony Zagarino ir Dalios Bul- 
vičiūtės. Šiai minėjimo daliai 
vadovavo Lietuvos vyčių dvylik
tosios kuopos pirm. Edmundas 
Burba Cook.

Architektas a.a. Antanas Var
nas po sunkios ligos 1995 m. 
gruodžio 10 d. mirė Floridos 
North Miami Beach vietovėje. 
Velionis savo profesijoje ilgus 
metus reiškėsi Niujorke. Ten tu
rėjo savo įstaigą, o vėliau dir
bo JAV federacinėse įstaigose 
Niujorke. Daugelį metų jam te
ko būti ALTos Niujorko sky
riaus pirmininku.

Prancūzija
Paryžiuje tebeveikia Prancū

zijos lietuvių bendruomenė 
(PLB). Jos valdybos pirminin
kas yra Perkūnas Liutkus, pava
duotoja — Mūza Rubackytė, ižd. 
Michel Pagnier, jaunimo atsto
vė — Inga Lanchas, vykdomojo 
komiteto vyr. įgaliotinis — 
Jean-Christophe Mončys. PLB 
tarybą sudaro pirmininkė Ca- 
rolin Paliulis, nariai — Perkū
nas Liutkus, Jean-Christophe 
Mončys, Žiba Klimas, Mūza Ru
backytė, Danutė Krištopaitė, 
Jeanine Kaspar, Ramunė Ca- 
houet, Žibuntas Mikšys, Alina 
Viškauskaitė-Blanchas ir Alina 
Statkute-Jacquet. Garbės teis
mo nariai yra Georges Matore, 
Petras Klimas ir Jurgis Kaza
kevičius. PLB vadovai septy
niasdešimt aštuntąjį Vasario 
16 minėjimą rengia vasario 17 
d. Jis bus pradėtas Mišiomis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

((rp A ¥ ¥Z^ A V LIETUVIŲ KREDITO1 JVJLKA. 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.
..........................................  2.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 4.50%
180 dienų Indėlius......... 4.75%
1 m. term.indėlius .......... 4.75%
2 m. term.Indėlius .......... 5.00%
3 m. term.indėlius ....... 5.125%
4 m. term.Indėlius ......... 5.50%
5 m. term.indėlius ......... 6.00%
RRSP ir RRIF
(Variable) .......................  3.00%
1 m.ind.............................  4.75%
2 m.ind.............................  5.00%
3 m.ind........................... 5.125%
4 m.ind.............................  5.50%
5 m.ind.............................  6.00% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

už Lietuvą Paryžiaus italų šven
tovėje ir užbaigtas salėje, da
lyvaujant naujam folkloriniam 
ansambliui.

Rusijos federacija vis dar ne
grąžina Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai priklausančių buvusių at
stovybių Paryžiuje pastatų, pa
siglemžusių jas okupavusios 
Sovietų Sąjungos. Ž. Klimienės 
pranešimu “Lietuvos aidui”, 
Latvijos pasiuntinybėje buvo 
atidarytas Sovietų Sąjungos 
konsulatas su KGB atstovybe, 
kurioje reikėdavo registruotis 
Paryžiun išleistiems lietuviams 
bei kitiems baltiečiams. Dabar 
iškaba skelbia, kad šiame Lat
vijos pastate yra įsikūrusi Ru
sijos federacijos misija, susie
ta su Jungtinių tautų UNESCO 
organizacija. Lietuvos pasiun
tinybės pastatu nuo 1940 m. nau
dojosi Sovietų Sąjungos konsu
latas, o dabar jame yra atidary
tas Rusijos federacijos amba
sados žemės ūkio ii- maisto sky
rius. Lietuvos ambasadoriaus 
Osvaldo Balakausko pastangos 
šį pastatą atgauti Lietuvai 
buvo ir tebėra nesėkmingos.

Lenkija
Šventinį Lenkijos lietuvių su

sitikimą sausio 6, Trijų karalių 
dieną, Varšuvoje surengė Lie
tuvos ambasada. Ten gyvenan
čius lietuvius ir atvykusius 
Punsko krašto atstovus pasvei
kino Lietuvos ambasadorius A. 
Valionis ir generalinis konsu
las Š. Adomavičius. Lenkijos 
lietuvių bendruomenės vardu 
kalbėjo jos tarybos pirm. A. 
Nevulis. Lenkijos lietuvius svei
kino ir prie Lietuvos vyriausy
bės veikiančio jos regioninių 
problemų bei tautinių mažumų 
departamento vyr. specialistė 
J. Saudargienė. Koncertą su
rengė Varšuvon atvykęs Punsko 
krašto mokyklų moksleivių an
samblis, vadovaujamas V. Pe
čiulio. Koncertan įsijungė ir 
Varšuvoj prie Lietuvos genera
linio konsulato veikiančios šeš
tadieninės mokyklos mokslei
viai. Susitikimo dalyviai džiau
gėsi ambasadoje surengta dvi
dešimtmetės punskietės A. Zim- 
nickaitės dailės darbų paroda. 
Remiantis neoficialiais duome
nimis, šiemetinėje Lenkijoje 
gyvena apie tris dešimtis tūks
tančių lietuvių. Didesnė jų pu
sė yra įsikūrusi Suvalkų vaiva
dijos Seinuose ir Punsko vals
čiuje. Varšuvoje lietuvių tėra 
pora šimtų. Naujametinio susi
tikimo dalyviai Varšuvoje 
džiaugėsi tą šeštadienį iki vė
lyvo vakaro Lietuvos ambasado
je skambėjusiomis lietuviško
mis dainomis ir muzika.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t .

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. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.



“Lenkija - nesibaigianti problema”
Tarptautinio masto leidinys, kuriame Lenkija laikoma 
problema sau ir Vidurio bei Rytų Europos kraštams.

Dėl jos bene labiausiai kenčia Lietuva
KAZYS BARONAS, Vokietija
Net šešių laidų susilaukusioje 

“Word Political Geography” stu
dijoje JAV universitetų profe
soriai ir docentai (du iš Toronto) 
plačiai nagrinėja pasaulinę geo
politinę padėtį. Keturiose vietose 
minima Lietuva ir lietuviai, pa
liečiama Sov. Sąjunga bei pietų 
kaimynė Lenkija. Pastarajai skirta 
dalis “Poland - a perpetual pro
blem”.

Jau pirmuose sakiniuose ra
šoma: “For a thousand years Po
land and the Poles have been a 
problem for Central Europe...” 
Tūkstantį metų Lenkija ir lenkai 
buvo problema Vidurio Europoje 
patys sau, slavams, kryžiuočiams, 
savo kaimynams. Tai nesibai
giantys geografiniai, ekonomi
niai, kalbiniai ir religiniai veiks
niai, kurie gali amžinai šią pro
blemą pratęsti - rašoma toliau.

Gyventojai
Prieškarinė Lenkija turėjo 

35,339,000 gyventojų, kurių 21 
milijonas buvo lenkai arba su
lenkėję kitataučiai (LE, XIV t., 
psl. 392). Angliškoji studija mini, 
kad ukrainiečiai Lenkijoje sudarė 
14% gyventojų. Jie buvo susi
spietę Rytų Galicijoje (buv. 
Austro-Vengrijos imperijos daly
je) turėjo mažą savivaldybinę 
autonomiją. Ja ukrainiečiai ne
buvo patenkinti. Po jų sekė žydai
- 8%, rusai ir gudai - 4%, lietuviai
- 3%. Tiek pat studijos autoriai 
priskaitė ir vokiečių.

Lietuvių skaičius
Be abejonės, studijos autoriai 

lietuvių skaičių gerokai padidino, 
nes 3% sudaro vieną milijoną 
lietuvių prieškarinės Lenkijos ri
bose. Taip pat negalima sutikti su 
1931 m. Lenkijoje įvykusiu gy
ventojų surašymu, kuriame rasta 
lik 82,313 lietuvių. Gerai prisi
menu tą surašymą, kai be jokio 
atsiklausimo surašinėtojas tėvus 
ir mus vaikus įrašė lenkais. Tėvui 
užprotestavus, surašinėtojas pik
tai pasižiūrėjęs į tėvus, perbraukė 
“Polak” žodį ir įrašė prie 
kiekvieno “Litwin”. O kas atsitiko 
lietuvių beraščių šeimose? Be 
jokių abejonių jie buvo įrašyti 
lenkais, juo labiau, jeigu buvo 
katalikai. '

Visiškai teisingai Suvalkų tri
kampio sūnus ir lietuvių veikėjas 
Varšuvos universiteto docentas 
Bronislovas Makauskas (Broni
slaw Makowski) savo studijoje 
“Litwini w Polsce 1920-1939” 
(Lietuviai Lenkijoje 1920-1939) 
rašo, kad vien tik užregistruotų 
mokyklinio amžiaus lietuvių 
vaikų skaičius 1931 m. siekė 
24,503. Ne visi lietuvių tautybės 
vaikų tėvai galėjo įrodyti savo 
tautybę (tokį pažymėjimą iš
duodavo savivaldybė, valsčius, 
dažniausiai atsisakydamas), tad 
lietuvių skaičių prieškarinėje 
Lenkijoje autorius pakelia iki 
160,000.

Būta ir kitų pasisakymų, nu
rodančių 250,000 lietuvių. Vil
niaus Lietuvių laikinojo komiteto 
pirm. dr. Danieliaus Alseikos 
pravestu neoficialiu surašinėjimu, 
Vilniaus krašte buvo rasta 
200,000 lietuvių. J. Chmielar savo 
studijoje "National Minorities in 
Central Europe” (Praga, 1937 m. 
psl. 27) rašo, kad lietuvių Len
kijoje gyvena 300,000. Kitos stu
dijos autorius S. Horak “Poland 
and her national minorities 1919- 
1939” (New York, 1961 m. psl. 
91-100) taip pat nurodo 300,000

lietuvių skaičių.

Tarp Br. Makausko ir Len
kijos pasiuntinio Lietuvoje Char- 
vato (jis slaptame rašte Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijai lie
tuvių skaičių nurodė 250,000) bei 
čekų tvirtinimų reikia rasti “auk
so vidurį”. Mano nuomone, lietu
vių buv. Lenkijos ribose buvo 
apie 250,000, kiek daugiau nei 
šiandieninių sulenkėjusių lietuvių 
- “tuteišų” Lietuvoje.

“World Political Geography” 
245 psl. rašoma, kad 1919 m. 
pasirašytoje sutartyje Lenkija 
sutiko suteikti mažumoms pilną 
teisę vartoti savo kalbą įstaigose, 
steigti mokyklas, esant pakan
kamam vaikų skaičiui. Deja, ši 
sutartis jau po kelerių metų buvo 
nevykdoma.

Štai faktai: 1934 m. veikė 37- 
nios lietuviškos mokyklos, tuo 
tarpu 1938 m. liko tik dvi ir tos 
Vilniuje! Prieš vaivados L. Bo- 
cianskio siautėjimą Vilniaus kraš
te veikė 476 Šv. Kazimiero 
draugijos skyriai su 18,000 narių. 
1936 m. gruodžio 3 d. L. Bo- 
cianskis juos uždarė. Po jo tą patį 
“darbą” atliko Baltstogės vaivada 
Kirtiklis - uždarė juos Gardino 
bei Suvalkų apskrityse.

Vienos šeimos kova
Kai pradėjau eiti į Vilniaus 

lietuvių “Ryto” pradžios mokyklą 
(sesuo jau mokėsi lietuvių gim
nazijoje), į namus atvvkes lenku 
kuratorijos inspektorius motinai 
pasakė, kad vaikai privalo lankyti 
lenkišką mokyklą. Priešingu at
veju jos vyras bus atleistas iš 
darbo. Taip pat liepė tėvui kitą 
dieną ateiti į kuratoriją. Tėvas, 
ten nuvykęs (šiandieną Lietuvos 
švietimo ministerija) ir gavęs tokį 
patį “ultimatumą”, griežtai atsa
kė: “Aš esu lietuvis ir mano 
vaikai lankys tik lietuvišką 
mokyklą”. Po trijų mėnesių tėvas 
buvo atleistas iš miesto savi- 
ivaldybės darbų prižiūrėtojo 
pareigų.

O kaip dabar?
Ir dabar yra dvi medalio 

pusės: kokias sąlygas turi su
lenkėję lietuviai (tikrų lenkų Lie
tuvoje nėra!) ir lietuviai Len
kijoje? Didžiausias skirtumas: 
Rytų Lietuvoje iš mokyklų ša
linami lietuviai mokytojai, ne
gausių lietuviškų mokyklų mo
kiniai mokosi neapšildytuose 
garažuose, nes pinigai mokyklų 
statybai skiriami tik sulenkėjusių 
tėvų vaikams, jie turi plačią spau
dą, radiją, televiziją. Iš Lenkijos 
atvykę kunigai per pamokslus ve
da priešlietuvišką propagandą ir 
1.1.

O ką turi Lietuvos etninėse že
mėse Lenkijos lietuviai? Beveik 
nieko. Jie kenčia priespaudos le
teną, jie turi kovoti už lietuvišką 
žodį mokykloje, šventovėje, jie tu
ri kovoti už lietuvišką spaudą, 
radiją, televiziją, matyti nieki
namą Lietuvos vėliavą, patirti 
draudimą viešai kalbėti lietu
viškai.

Kada, o kada Lietuvos vy
riausybė atkreips dėmesį į Len
kijos lietuvių einamą Golgotos 
kelią, atkreips dėmesį į Rytų 
Lietuvą ir joje vykdomą len
kinimo darbą? Juk kiekvienas 
kniausimasis po valstybės pa
grindais turi būti griežtai bau
džiamas! Manding, už sulenkė
jusių lietuvių pečių stovi tolima 
Varšuva, tuo tarpu Vilniui yra 
toloka iki Eišiškių, Šalčininkų, 
etninių Suvalkų ir Punsko že
mių...

Dalis svečių Lietuvos ambasadoriaus dr. V. A. DAMBRAVOS apdovanojimo akte Venezuelos ordinu. Iš kairės į dešinę: 
Venezuelos opinijos žurnalistų sąjungos pirmininkas dr. Rafael Ramon Castellanos, Carlos Perez Hurtado, ambasados 
patarėja Hilda Griškevičienė, inž. Feliksas Zubras, Venezuelos URM ambasadorius Jorge D’Angelo Bruno, ambasados 
bendradarbė Beatričė Mikalauskaitė de Dominguez, Unda Dambravienė, ambasadorius dr. V. A. Dambrava, Venezuelos 
vidaus reikalų ministerio pareigas einąs Raul Dominguez Castellanos, valstybės istorinių vertybių departamento 
generalinis direktorius dr. Paris del Gallego. Caracas, Vidaus reikalų ministerija, 1995.XII.21

.Mažo būrio dideli žygiai
Lietuvos laisvės kovose pasižymėjo troškūniečių kovotojų būrys, kurių daugelis žuvo. Jie dabar 

pagerbti specialiomis iškilmėmis, paminkliniais ženklais, primenančiais, kad tame būryje 
atsispindėjo visos kovojančios Lietuvos ryžtas

RAIMUNDAS GUOBIS

Į Lietuvos šaulių sąjungos 
istorijos knygą garbingą pus
lapį įrašė XII Panevėžio šau
lių rinktinės 25-tas Troškūnų 
būrys, įsisteigęs 1919 m. Troš
kūnų vikaro Ivaškos inicia
tyva.

Želigovskio proveržiai
1920 m. spalio 9 d. genero

lo Liucijono Želigovskio va
dovaujama lenkų kariuome
nė, suvaidinusi maištą, ne
paklusnumą Lenkijos karinei 
vadovybei, sulaužydama prieš 
dvi dienas pasirašytą Suval
kų sutartį, įsiveržė j Lietuvą 
ir užgrobė apie trečdalį teri
torijos su sostine Vilniumi. 
Lenkai buvo užsimoję užgrob
ti dar didesnes teritorijas, 
net Kauną. Todėl lenkų vadai 
sumanė pulti dviem frontais 
— pagrindinės jėgos turėjo 
žygiuoti gilyn į Lietuvą, o ne
menkas būrys raitelių prasi
veržti į krašto gilumą ir sukel
ti sąmyšį.

Tad lapkričio 12 d. lenkai 
pradėjo puolimą ties Širvin
tomis, o 17 d. keturi lenkų ka
valerijos eskadronai, apie 600 
raitelių, vadovaujami pik. 
Butkievič’iaus, prasiveržė pro 
mūsų kariuomenės kairįjį 
sparną; nekliudomi, plėšikau
dami pražygiavo per Videniš- 
kes, Kurklius, Kavarską, Tau
jėnus. Ties Pagiriais (18 d.) 
lenkus puolė Lietuvos karo 
aviacija, padarydama žymių 
nuostolių, o maisto bei paša
ro kaimuose beieškančius įsi
veržėlius puldinėjo lietuvių 
partizanų būriai.

Lapkričio 21 d. priešų rai
teliai pasiekė Kėdainių prie
miesčius, planavo pulti Kau
ną, tačiau sužinoję apie len
kų kariuomenės pralaimėji
mą ties Giedraičiais, išardė
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A-Anfanas ŽARSKAS.
Si lentajfciryla virš kulkų.kunos peni 

wtoji$ii dis (imitijo 10 melu Lietuvos Na 
myfcei mitokus 1928 metus,?!) Troliai 
w vietos VII NIIII v.mIiioIi S gus skyfiu, padt 
n i -nr levin.iiiii.iins

Paminklinė lenta žuvusieins
troškūniečiams pagerbti

Kauno-Šiaulių geležinkelio 
atkarpą ir pasuko atgal.

Kelią pastojo šauliai
Ties Truskavos bažnytkai

miu svetimšaliams kelią pa
stojo penki Ramygalos pro
gimnazijos mokiniai — šau
liai. Būrio vadas 19-metis Jo
nas Ambrazevičius ir eilinis 
17-metis Stasys Klimavičius, 
kilęs iš Troškūnų parapijos 
Stukonių kaimo, žuvo.

Ankstų miglotą lapkričio 
22-ios rytmetį priartėjusius 
prie Troškūnų lenkus pasitiko 
keliolika vos keturiais šautu
vais ginkluotų drąsuolių — 
vietinių šaulių. Miestelį už
plūdę raiteliai kardu sukapo
jo bei prie senosios mokyklos 
sienos sušaudė penkis šau
lius: Petrą Tunkevičių, 18 me
tų iš Stukonių k., Petrą Likto- 
rą, 17 metų iš Gudelių k., An
taną Meškeliūną, 19 metų, An
taną Žarskų 25 metų ir Joną 
Budrevičių, 20 metų, iš And
rioniškio parapijos Kiauša- 
galio k.

Kiti šauliai išsislapstė. Sty
ra iš Vidugirių pasinaudojo į 
miestelį važiuojančiomis ves
tuvėmis (buvo sekmadienis), 
Stakė iš Pajuostinio pasislė
pė valsčiaus tvartelyje. Kazi
mieras Simonavičius iššliaužė 
pro klebonijos ežerėlį ir spru
ko per lauką geležinkelio sto
ties link. Jį pasiviję lenkai 
sužeidė kardais. Šaulys, nors 
paplūdęs kraujais, nušliaužė 
pas Stukonių k. ūkininką Če
ponį, o rytojaus dieną buvo 
nuvežtas į Panevėžį, kur jam 
virš riešo nupjovė sužalotą 
kairę ranką. Simonavičių Lie
tuvos vyriausybė apdovanojo 
Vyčio kryžiaus ordinu, mokė
jo 140 Lt. mėnesinę pensiją. 
Jis nemokamai galėjo lankyti 
Karo muziejų, gauti spaudą.

Iš Kiaušagalio kilusius šau
lius priglaudė Andrioniškio 
kapinių smiltys, o troškūnie
čius Tunkevičių ir Liktorą pa
laidojo Troškūnų miestelyje, 
šalia šventovės, Vytauto ir 
Vilniaus gatvių sandūroje. 
Šaulių žūties vietoje, prie 
mokyklos sienos virš kulkų žy
mių 1928 m. buvo pritvirtinta 
žygdarbį menanti paminklinė 
lenta, išbetonuoti horizonta
lūs Gedimino stulpai, įreng
tas gėlių darželis, pasodintas 
Nepriklausomybės ąžuolas.

Kas tie kovotojai?
Paprasti, jauni ūkininkų 

vaikai, kaimo berneliai, karš
tai širdimi suvokę būtinybę 
kovoti už tėvynės laisvę, už 
tiesą, už tautos egzistenciją. 
Jie nebuvo matę Lietuvos vals
tybės, gimę dar caro laikais,

buvusių baudžiauninkų vai
kai, per kartų kartas išsaugo
ję karžygiškos lietuvio dvasios 
kibirkštėlę, kuri istorijos vė
jams pūstelėjus suliepsnojo 
karšta ugnimi. Kiaušagalie- 
čiai jau buvo uostę parako; 
mat dar 1919 m. išvijo iš Lato- 
ronų plėšikavusius bolševikus 
ir tą lemtingą lapkričio rytą 
dar su tamsa skubinosi į Troš
kūnus sulaikyti lenkų įsibro
vėlių. Skubinosi ir kitų sodžių 
jaunuoliai, net nuo Traupio, 
nors ir beginkliai, bet su vil
timi miestelyje kokį šautuvą 
gauti.

Po susirėmimo Troškūnuo
se, apiplėšę gyventojus, len
kai traukėsi tolyn Anykščių 
link, kur jų laukė nemenkas, 
gerai ginkluotų lietuvių šau
lių būrys. Tačiau vietinis dva
rininkėlis lenkas perspėjo 
įsibrovėlius apie pavojų. Šie, 
perkirtę Šventąją ties Andrio
niškiu, per Leliūnus, Sugin
čius, Labanorą sugrįžo ir lap
kričio 23 d. susijungė su pa
grindinėmis Želigovskio pajė
gomis.

Ties Širvintomis — Giedrai
čiais pasiekta pergale pasi
naudoti ir Vilniaus kraštą iš
vaduoti lietuviams nepavyko, 
nes įsikišo Tautų sąjungos ka
rinės kontrolės komisija, pri
vertusi lapkričio 29 d. pasi
rašyti paliaubas. Vilniaus 
krašto gyventojus užgulė 20 
priespaudos ir intensyvios 
polonizacijos metų, kurių pa
sekmės skaudžiai jaučiamos ir 
šiandien. Vilniaus kraštas 
dėl nepakankamo Lietuvos 
vyriausybės rūpesčio ir dabar 
tarsi tebėra lenkų okupuotas, 
o lietuvis savame krašte, sa
voje valstybėje yra diskrimi
nuojamas.

Troškūniečiai
Didžiavyrių pasėta ir krau

ju palaistyta patriotizmo sėk
la per dvidešimt Lietuvos ne
priklausomybės metų sukles
tėjo Troškūnų žemėje. Nepa
prastai daug troškūniečių 
stojo į generolo Plechavi
čiaus kariuomenę, dalyvavo 
pokario pasipriešinimo ko
vose. Troškūnietis Antanas 
Slučka — Šarūnas buvo Algi
manto apygardos vadas, kovo
se su bolševikais žuvo du jau
nesni Petro Tunkevičiaus bro
liai.

Sovietmečiu paminklinę 
lentą okupantai sunaikino, 
neišliko ir Gedimino stul
pai. Šaulių sodelyje ilsėjęsi 
palaikai buvo perkelti į ka
pines - į Tunkevičiaus sesers 
Salomėjos Šaučiūnienės ka
pą.

Atgimimo metais Troškūnų

________________
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Ordinas Lietuvos ambasadoriui
1995 m. gruodžio mėn. 21 d. 

Venezuelos Vidaus reikalų mi
nisterijoje įvyko iškilmingas ak
tas, kurio metu Lietuvos res
publikos ambasadorius dr. Vytau
tas A. Dambrava buvo apdo
vanotas Francisco de Miranda 
pirmos klasės ordinu. Ordino de
kretas buvo valstybės prezidento 
pasirašytas 1995 m. lapkričio 
mėn. 8 d. paskelbtas “Vyriau
sybės žiniose” (Gaceta Oficial). 
Ambasadorius buvo apdovano
tas “už veiklą mokslo labui, 
valstybės pažangai ir už nepa
prastus asmeninius nuopelnus”.

Šiuo apdovanojimu ambasa
dorius Dambrava buvo specialiai 
paaukštintas (pakeltas laipsnyje), 
nes prieš pradėdamas eiti Lie
tuvos ambasadoriaus pareigas, jis 
jau buvo Venezuelos vyriausybės 
apdovanotas šio ordino antrąją 
klase.

Venezuelos nepriklausomy
bės kovų metu Francisco de Mi
randa buvo vyriausias šalies 
karinių pajėgų vadas ir Simono 
Bolivaro viršininkas. Simonas 
tęsė išsilaisvinimą nuo ispanų 
okupacijos Kolumbijoje, Ekva
dore, Bolivijoje ir Peru.

Simono Bolivaro ir Francis

co de Miranda ordinai yra 
svarbiausi Venezuelos valstybės 
žymenys, kurių suteikimas yra 
įstatymu išskirtinai paliktas res
publikos prezidentui.

Ordini) įteikė vidaus reikalų 
ministerio pareigas einąs Raul 
Dominguez Castellanos, daly
vaujant iškilmių ir valstybės 
istorinių vertybių generaliniam 
direktoriui dr. Paris del Gallego 
ir apie trisdešimt oficialiai kviestų 
asmenų, jų tarpe ir Lietuvos am
basados darbuotojų. Iškilmin
game akte dalyvavo spauda ir 
televizija.

Dr. V. Dambrava yra paskir
tas Lietuvos ambasadoriumi ir 
Kolumbijai. Skiriamuosius raštus 
įteikė Kolumbijos prezidentui 
1995 m. gruodžio 15 d. Jau ren
giama Lietuvos - Kolumbijos eko
nominio - prekybinio bendradar
biavimo sutartis, kuri įgalins 
Kolumbiją dalyvauti ekonominių 
Lietuvos problemų sprendime ir 
teikti atitinkamą paramą. Su
rengtose iškilmėse dalyvavo 
aukštieji Kolumbijos pareigūnai 
ir du lietuviai - Bogotos bur
mistras Antanas Mockus ir 
“Distral” bendrovės vadovas 
Algis Didžiulis. Inf.

Garsusis Šeduvos malūno restoranas laukia lankytojų - viduj 3 aukštai, 
antrame aukšte centrinis staliukas su kėdėmis sukasi ant didžiulio girnų 
akmens Nuotr. G. Kurpio

šaulių žūties vieta buvo vėl 
pažymėta atminties lenta, ka
daise kabojusia šventovėje ir 
išlikusia, o į Kauno Karo mu
ziejaus sodelyje atstatytą ne
žinomo kareivio kapo pamink
lą įmūrytas akmuo iš troškū
niečių žūties vietos. Vėl su
sibūrė šauliai, kelios dešim
tys vyrų įstojo į savanoriškus 
krašto apsaugos dalinius 
(SKAT). „Pagerbtuves

1995 m. lapkričio 19 d. Troš
kūnuose buvo paminėtos 75- 
osios šaulių žūties metinės. 
Didvyrių pagerbti ir lietuviš
kos kariuomenės pasižiūrėti 
sugužėjo nemenki būriai žmo
nių.

Smagų maršą trenkė Pane
vėžio savanorių pučiamųjų 
orkestras “Garsas”, smagiu 
žingsniu Nepriklausomybės 
aikšte pražygiavo į šventovę 
Panevėžio, Kupiškio, Ukmer
gės, Utenos šauliai bei sa
vanoriai, “Geležinio vilko” 
brigados kariai.

Švč. Trejybės šventovėje 
Mišias aukojo ir prasmingą 
pamokslą pasakė Troškūnų 
klebonas kun. Saulius Pili
pavičius. Šaulių žuvimo vie

toje žodį tarė Anykščių rajo
no meras šaulys Saulius Ne- 
fas. Buvo padėti vainikai ant 
žuvusių kapų. Troškūnų vidu
rinės mokyklos salėje įvyko 
minėjimas. 1920 m. Lietuvos- 
Lenkijos sąntykius nušvietė 
dr. Regina Žepkaitė. Kariuo
menės vadas generolas Jonas 
Andriškevičius pasveikino ka
rius bei jų artimuosius su ar
tėjančia Kariuomenės diena, 
palinkėjo, kad tolesnis Lie
tuvos kelias nebūtų nužymė
tas kapais. Žodį tarė Tauti
ninkų sąjungos pirm. Riman
tas Smetona, Lietuvos istori
jos instituto direktorius dr. 
Antanas Tyla, vieno iš žuvu
sių šaulių sūnėnas Vladas 
Meškeliūnas. LŠS vadas Rim
vydas Mintautas įteikė LŠS 
centro valdybos padėkos raš
tus manevruose pasižymėju
siems anykštėnams šauliams: 
E. Smetonai, V. Paliokui, V. 
Protapui, V. Juodzevičiui ir 
B. Talaikiui. Koncertavo Pa
nevėžio ir Anykščių šaulių 
chorai.

Šį paminėjimą surengė LŠS 
Anykščių Dariaus ir Girėno 
kuopos šauliai ir Anykščių 
krašto savanoriai.

AfA 
ALGIUI SABALIUI

Ročesteryje mirus, jo mamytę KATRYTĘ ŽOSTAU
TIENĘ ir sesutę KRISTINĄ KRULIKIENĘ su šeima 
Floridoje šią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame - 

Stefanija Gampp Birutė Kernienė
Algis Kernius

AfA 
ANTANUI SUKAUSKUI

mirus Detroite,
jo brolį AUGUSTINĄ su šeima ir jų gimines nuošir
džiai užjaučiame -

Irena ir Algis Žemaičiai
Paulė ir Vladas Gulbinai

Į Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

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

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

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

Skyrius: North York

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 
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

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

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

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškiais 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

11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga 
72 dėžutės po 160 g

20 kg cukraus (10x2 kg) 
400 g tirpstančios kavos (2x200 g) 
31 (vairus kanadiški produktai (20 kg)Siuntinys nr.7

Siuntinys nr.8 -17 (vairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

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

$64 (JAV $48)

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



Klaipėdos teatro rūmai Nuotr. G. Kurpio

Gyvenusi Lietuvai ir Amerikai
A. a. dailininkė ILONA BRAZDŽIONIENĖ-KERR 

Los Angeles mieste

Kompozitoriaus metinės
Kompoz. K. V. Banaičio, gimu

sio 1896 m. kovo 5 d., 100-ją gi
mimo sukaktį minint, Lietuvoje 
ruošiama eilė renginių.

Vasario 21-22 d.d. Lietuvos 
muzikos akademijoje įvyks dai
nininkų konkursas, rengiamas K. 
V. Banaičio sukakties komisijos, 
Lietuvos muzikos akademijos 
dainavimo katedros ir Dainininkų 
konkursams remti fondo. Kon
kurse gali dalyvauti dainininkai 
iki 35 m. amžiaus, kurie varžysis 
atlikdami kompozitoriaus harmo
nizuotas liaudies ir originalias 
dainas solo balsui. Vasario 24 d. 
įvyks laureatų konkursas ir pre
mijų įteikimas, kurias skiria Vy
tauto Landsbergio fondas (500 
Lt.), Lietuvos muzikos akademija 
(300 Lt.) ir vienas privatus asmuo 
(200 Lt.). Tuo konkursu stengia
masi sodominti jaunesnius daini
ninkus K. V. Banaičio vokalinės 
muzikos kūriniais solo balsui, ku
rie Lietuvoje yra mažai pažįstami. 
Geriausiai ten žinomos jo dainos 
chorams, kiek mažiau - kamerinė 
muzika. Opera “Jūratė ir Kas-

Toronto Maironio mokyklos eglutėje VIII skyriaus mokiniai pasirodė scenos vaizdelyje “Kristus gimė 
Betliejuje” Nuotr. Romo Puterio

DOKUMENTINE APYBRAIŽA

Skubėk, Upėsni!...
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Darbai laukia

Jaunatviškai kibirkščiuo
jančiomis akimis Upėsnis ne
nustygsta be darbo. Pensinin
kas? Juokiatės . . . Širdis ne
išeina į pensiją, kol kojos ne
ša!

— Nužiūrėjau porą lauko ak
menų. Tiks paminklams. Rei
kia gauti priekabukę. Susi
kviesti vyrus. Ir į dirbtuves 
nugabenti, kol keliai neištižo.

Vakarop, visai pavargęs, su
plukęs, jis nusimaudo po dušu 
ir rytdienos veiklą planuoja:

— Pirmiausia mudu su Kara
liene važiuojame grybaut! Nes 
nėra už ką pirkt benzino — 
grybus parduosim, ir bus. Po
piet aš traukiu į Merkinę, pas 
Kaupinį. Ten padirbėsime. Į 
choro repeticiją spėsiu . ..

— Ar ne per daug, tėvai? — 
įsiterpia Teresiukė.

— Oi, Varėną pasiekt reikia! 
Mardasave reikalų yra — Al
doną nuvežti žadėjau. Tai jau 
poryt atliksiu, — dėsto toliau.

Komunizmo atliekos
Sąlytis su gamta uždeda ant

spaudą žmogaus sielai. Upės
nis — gyvas žmogaus ir gamtos 
simbiozės pavyzdys. Sopantis 
gyvenimas: praeitis nepraei
na. Ji su mumis. Bet gera gy
venti tarp idealistų, tikinčių 
ateitimi. Jų širdyse nėra vie
tos komunizmo atliekoms.

— Ko labiausiai nemėgstat, 
Upėsni?

— Pavydo. Nepagrįsto — juo
do ir žemo. Tai pats bjauriau

sias jausmas, parodantis žmo
gaus susmulkėjimą. Menkystę.
Sakyčiau, tai tam tikra niek

A.a. kompoz. K. V. BANAITIS

tytis” Lietuvoje bus statoma pir
mą kartą sukakties renginių eilėje 
Muzikiniame Kauno teatre. Šio 
pastatymo iniciatorė yra Čikagos 
Lietuvių opera.

Renginių planas su galimais 
mažais pakeitimais ar papildy
mais: kovo 5 d. koncertas-minėji- 
mas Sintautuose (gal ir Šakiuose) 
ir akmens atidengimas K. V. 
Banaičio gimtinėje Vaitiekupiuo- 

šybės rūšis. Kai žmogus yra pa
siruošęs tau perkąsti gerk
lę.. .

— Dėl to, ko pats negali ar 
nenori pasiekti savomis jėgo
mis?

— Taip. Kai pavydi tavo kru
vino darbo. Jo vaisių. O pats 
nė piršto nepajudina. Garbės 
pavydi. Valdžios, netgi mena
mos. Pavyzdžiui, kad ir mūsų, 
politkalinių ir tremtinių or
ganizacijoje. Darbas visuome
ninis, neapmokamas, o štai, 
atsiranda koks nors keistuo- 
lis-karjeristas: skundus rašo, 
laksto, parašus renka.

— Tai labai paranku kaž
kam. “Režisieriui”, nes viso
se mūsų Lietuvėlės vietovėse 
tuo pat metu dedasi tie patys 
dalykai.

— Aiškus tikslas: kenkti, 
griauti, kelti nepasitikėjimą. 
Ir įrodyti, kad mūsų valstybė 
apskritai nėra verta nepri
klausomybės. Nepajėgi ją iš
laikyti: pulkim į glėbį Ry
tams! ...

— Ką siūlytumėt, Upėsni?
— Aš visur ir visiems sakau: 

Brangieji! Viskas priklauso 
nuo mūsų. Galvokime. Ir dar
buokimės taip, kaip anuomet 
kovojome. Kad raudonojo gai
valo nė pėdsako neliktų. Tik 
tuomet Lietuvos lauks graži 
ateitis.

Būti nematomu
Upėsnis kalba apie vaikus. 

Vaikaičius. Tuos, kurie gyvens 
po mūsų. Ir geru — ar blogu — 
žodžiu mus minės. Aš vėl jį 
klausiu:

— Ko labiausiai pageidautu
mėt, jei Dievas apdovanotų 
stebuklinga galia?

— Būti NEMATOMU! — at
šauna Vytautas, ir paaiškina: 

se; kovo 6 d. renginiai Muzikos 
akademijoje (mokslinė konferen
cija ir studentų koncertas); kovo 
7 d. parodos atidarymas M. Maž
vydo bibliotekoje; kovo 8 d. 
koncertas-minėjimas Muzikinia
me Kauno teatre; kovo 12 d. 
koncertas-minėjimas Vilniuje, 
Valstybinėje filharmonijoje; kovo 
9-10 d. d. (ar kiek vėliau) numa
toma operos “Jūratė ir Kastytis” 
premjera Muzikiniame Kauno 
teatre.

Šis renginių planas yra gautas 
iš Lietuvos respublikos kultūros 
ministerijos. Sukakties proga yra 
išleidžiama muzikologės Onos 
Narbutienės monografija apie K. 
V.Banaitį ir kasetė su kompo
zitoriaus muzikos įrašais - “So
nata smuikui” (grojama Raimun
do Katiliaus), “Sonata-rapsodija 
violončelei” ir kelios originalios 
dainos solo balsui (atlieka R. 
Maciūtė).

Šiuo impozantišku minėjimu K. 
V. Banaičio muzika yra grąži
nama į tėvų žemę, kurioje per so
vietų okupacijos 50 metų į Vaka
rus pasitraukusių lietuvių kompo
zitorių kūryba ir net jų vardai bu
vo užmiršti. Inf.

— Tada galėčiau pamatyti vi
sus niekšus. Iš karto. Jie to
kie apsimetėliai būna. Taip il
gai žmones už nosies vedžioja. 
O mes, lietuviai, esam be galo 
naivūs. Viską už gryną pinigą 
priimam. Kiekvieną, gražiai 
suokiantį, žmogum laikom. Ge
ru. Nereikėtų šitaip ...

— Nereikėtų. Tik ko aklas 
verktų, jei kelią matytų?

— Apie žmogų darbai kalba. 
Ne žodžiai. Iš tiesų, kokie 
darbai dabar “puošia” mūsų 
visuomenę? Vagystės ir plėši
mai. Sprogdinimai. Mafija. 
Reketas. Žmogžudystės. Net 
grasinimai susprogdinti Ig
nalinos atominę elektros jė
gainę ... Deja, galingą, bet 
pastatytą pagal atsilikusį, ne
saugų projektą. Gelbstimės. 
Pavojingų sprogmenų ieško 
šunys, šv'edai ir Lietuvos 
kareiviai. Bet ar apsaugos?

Kybanti grėsmė
Virš Lietuvos, tarsi mitolo

ginis Tenedo kirvis, kybo Ru
sijos grėsmė. Grobti svetimas 
žemes ir valdyti pasaulį dau
giau kaip prieš du šimtmečius 
numatė ir caro Petro I testa
mentas. Jame rašoma:“... 
Man atėjus Rusija buvo upe
lis, aš ją palieku jau upę; ma
no palikuonys padarys iš jos

Druskininkų vaikų muzikos mokyklos moksleiviai Vertamedžio miške, 
prie paminklo Lietuvos partizanams 1994 m. spalio 2 d.

ALGIRDAS GUSTAITIS
Ilona Balvočiūtė gimė Kaune 

1934 m. rugpjūčio 17 d. Kali
fornijoje, pradėjo garsėti kaip 
dailininkė Brazdžionienė (ištekė
jusi už Aldonos ir Bernardo Braz
džioniu sūnaus Daliaus). Jos pa
veiksluose spindėjo lietuviška te
matika, mūsų kaimui būdingi 
vaizdai, paukščiai, gyvūnai, me
džiai, sodai, gėlynai, liaudiškos, 
religinės statulėlės, mūsų poetų 
žodžiai, įforminti paveiksluose.

Visuomenė mylėjo ją kaip dai
lininkę, artimą toliuose likusiai, 
idealistiškai prisimenamai Lietu
vai. Prisimename, senieji tautie
čiai sakydavo, kad Lietuvos kaime 
viskas gera, o jeigu kas negerai, 
tai tuoj bus gerai. Lietuviškos 
pasakos turėjo savo mintį, ge
rumas ar noras gėrio skambėdavo 
pasakorių lūpose. Tokia buvo 
Lietuva tremtinių mintyse, pri
siminimuose, sapnuose.

Ilona Brazdžionienė buvo 
nepavargstanti talkininkė meno 
parodoms, taip pat savo kūrinių 
parodoms ne tiktai Kalifornijoje, 
bet ir nepriklausomybėn pakilu
siai Lietuvai.

Jos paveikslais puošėsi ir 
tebesipuošia daug leidinių ne 
tiktai Amerikoje. Garsino lietuvių 
tautą žodžiu salėse, net per 
amerikiečių televiziją.

Staiga mirus Daliui Braz
džioniui, liūdesys gaubė Ilonos 
mintis. Ištekėjusi už Roberto 
Kerr, jį mokė gražiosios lietuvių 
kalbos, su juo ateidavo į lietu
viškus koncertus, minėjimus, vai
dinimus, greta sėdėdama tylu
tėliai versdavo, atpasakodavo sa
vo brangiajam gyvenimo draugui- 
vyrui. Jis atidžiai klausydavo; 
lankė net lituanistinę mokyklą, 
stengėsi kalbėti lietuviškai, dažnai 
angliškai užkalbintas atsakydavo 
lietuviškai, dalyvavo lietuvių veik
loje, net vadovavo baltiečių jun
giniui, kovojančiam dėl tų vals
tybių laisvės. Jis stengėsi, sveti
miesiems įrodinėjo, kad prie Lie
tuvos reikia prijungti Mažąją Lie
tuvą, Prūsus suvienyti su visa 
lietuvių tauta.

Ilonos Kerr paveikslai vėl 
spindėjo maloniu lietuviškumu. 
Jos paveikslų buvo išstatyta Lie
tuvoje, rodyta televizijoje. Piešė ir 
kitokia tematika, visur įliedama 
savąjį, jau pažįstamą stilių. Abu 
su Robertu Kerr lankė lietuviškas 
pamaldas, giedojo lietuviškas 
giesmes. Robertas - tikras pavyz
dys, kaip mišri šeima turi talkinti 

didelę jūrą.” Siame testamen
te nurodomos priemonės tiks
lui pasiekti: “Laikyti rusų tau
tą nuolatinėje karo būklė
je... Taip elgtis, kad taika 
tarnautų karui, o karas — tai
kai ... Suskaldyti... papirkti 
galinguosius auksu ... išpro
vokuoti ... izoliuoti... kurs
tyti ... Skleisti per vienus ar 
per kitus pagalbos iš Rusijos 
idėją ir tam tikra prasme šią 
šalį globoti, o tai paruoš būsi
mą viešpatavimą joje ... labai 
slaptai... pasidalinti pasau
lio karalystę ... Taip gali ir 
turi būti užkariauta Europa!.

Taigi neseniai buvusi “vy
resniųjų brolių globa” turi 
“karališkas” tradicijas ir 
siekia gilias istorines šaknis.

Kai ruduo ateina
Ruduo vėl žengia per Lie

tuvą. Gražu Tėvynėje ir tada, 
kai visi medžiai be lapų. Kai 
tėvų ir protėvių kalneliuose 
užgęsta atminties žvakutės, o 
žemę apiberia pirmasis šalnų 
sidabras.

Partizanas Vytautas Koro- 
tiejus pareina su meškere nuo 
ežeriuko.

— Nei žvyno, nei uodegos! 
— juokiasi iš tolo, skėsčioda
mas rankomis. — Nepasisekė.

— Ne visada švento Jono. 

lietuvių tautai. Jis norėjo būti 
lietuvių tautoje Ilonos dėka.

Ilona Brazdžionienė-Kerr mirė 
1996 sausio 3 d. Los Angeles, 
Kalifornijoje. Rožinis buvo kalba
mas Los Angeles Šv. Kazimiero 
šventovėje sausio 5 d. vakare. 
Apeigas atliko parapijos klebonas 
prel. Algirdas Olšauskas. Var
gonais grojo muzikas Budginas. 
Dalyvavo daug amerikiečių, - 
svetimtaučių, todėl Irena Rauli- 
naitienė anglų kalba perskaitė 
trumpą a.a. Ilonos biografiją.

Gedulinės pamaldos toje pat 
Šv. Kazimiero šventovėje įvyko 
1996 sausio 6 d. Pamokslą sakė ir 
pamaldas atliko prel. Alg. Ol
šauskas, vargonavo, chorui vado
vavo muzikas Ralys.

Automobilių vilkstinė velionę 
palydėjo į Forest Lawn kapines, 
kur yra lietuvių skyrius. Su 
velione atsisveikinimo kalbas pa
sakė: Algirdas Kanauka, prisi
mindamas, kaip su Ilona mokėsi 
Jablonskio gimnazijoje Kaune; 
Gediminas Leškys, Lietuvių 
bendruomenės atstovas; Liucija 
Zaikienė - Lietuvių respublikonų 
vardu; Algirdas Gustaitis - savo ir 
Los Angeles Dailiųjų menų klubo 
vardu; Lietuvos garbės konsulas 
Vytautas Čekanauskas; Marytė 
Šepikaitė - Lietuvos vyčių vardu.

Roberto Kerr padėkos mintis 
anglų kalba perskaitė Juozas 
Šepikas. Nuo savęs tarė žodį lie
tuviškai. Dalyvavusieji sugiedojo 
“Marija, Marija” ir Lietuvos him
ną. Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko antroji 
pagerbtuvių dalis su kalbomis ir 
vaišėmis.

A. a. dail. ILONA BRAZDŽIONIENĖ- 
KERR, mirusi Los Angeles mieste

Žuvys gal miega žiemos miegu?
Malonu susitikti. Žodeliu 

persimesti. O tų kalbų — apie 
viską — kaip vandens, kai ilgai 
nesimatai. Ir šūsnys laikraš
čių pas Vytautą ant stalo.

— Gerą straipsnį vadinamo
je laisvoje spaudoje surasti 
— tai tas pat, kaip lydeką kūd
roje sužvejoti, — numoja ran
ka šeimininkas. — Pataikauja 
pigiam skoniui. Ko norėt — 
tokie esame. Štai rinkimai ant 
nosies: vėl rinksime ... pana
šius į save! Tai iš kur tas ge
resnis gyvenimas ateis ir pa
žanga bus? Ne geresnius, o į 
save panašius! Geresnių bi
jom. Vogti neleis. Kyšininkus 
pažabos. A, tegu jie visi ugnia 
nueina...

Tegu. Vytautas vis tiek ne
palaužiamas optimistas. Jis ži
no, visa savo esybe jaučia: vis
kas bus gerai. O šiandien — so
dai, daržai, vaikai ir vaikų vai
kai ... Darbų neteko, drabu
žiai suplyšo, valgyti prašo. Rū
pesčių — nors plyšk. Tas serga, 
anam padėk, KGB rūmuose 
budėk. Gyvenimas bėga vove
rės ratu.

— Užsispyriau, — sako, — 
kaip ožys turguj. Savo pavar
dę atsiimsiu! Aš gi Kvaracie- 
jus, o ne Korotiejus. Okupan
tai iškraipė. Dėl to jau krei
piausi teisman ir važinėju į 
Lazdijus, Leipalingį.

Tokia linksmo, darbštaus 
dzūko, partizano Upėsnio kas
dienybė. O už jos — gyveni
mas. Pėdos smėlyje. Brydės 
žolėje. Vėliava, besiplaiks
tanti vėjyje. Paminklai. At
mintis.

Skubėk, Upėsni, bevardžio 
šilo sūnau! Kiek daug dar 
džiaugsmo, vilčių ir įgyven
dintų svajonių laukia Tavęs 
ir visų, žengiančių su Tavi
mi, mūsų atradimų žemėje!

Vienintelėje iš visų. Tėvy
nėje Lietuvoje. (Pabaiga)

Senovės Lietuvos rašytojo Simono Stanevičiaus vaizdas Vilniaus universitete, 
sukurtas dail. lt Gibavičiaus. Jame pavaizduotas aukštaičių ir žemaičių 
susitikimas — arklio ir lokio Nuotr. Alf. Laučkos

Baltiečių universiteto sukaktis
1946 m. kovo 14 d. lietuvių, lat

vių ir estų išeivių pastangomis 
Hamburgo mieste, Vokietijoje, 
buvo įsteigtas Pabaltijo univer
sitetas. Tai vienintelė tokio po
būdžio aukštoji mokykla mūsų 
kultūros istorijoje.

Ši mokslo šventovė, veikusi tik 
keletą metų, turėjo nemažą reikš
mę mūsų tolimesniam akademi
niam brendimui.

Metams bėgant, daugelis mūsų 
jau nubyrėjo, tačiau pasilikę, bu
vę to universiteto auklėtiniai, jau
čiame pareigą šią sukaktį atitin
kamai paminėti.

Savanorių būrelis, vadinamas 
“dešimtuku”, keletą kartų suėję 
apsvarstė ir nutarė 1996 m. kovo 
17 d. Jaunimo centre Čikagoje 
surengti sukakties minėjimą. Pro
gramoje numatyta: šv. Mišios,

PASTABOS IR NUOMONĖS

Abejotini vertinimai
Atsiliepiant į Viliaus Bražėno pastabas apie George Soros 

labdarą Lietuvoje

ALGIMANTAS EIMANTAS

Mano trijų sakinių reakcija į 
Viliaus Bražėno straipsnį apie 
George Soros susilaukė neigiamo 
atoliepio. Kaip matyti iš V. Bra
žėno rašinio “TŽ” 1995 m. gruo
džio 19 d. nr. jis aiškina savo 
anksčiau išreikštą poziciją savo
tiško mastelio rėmuose.

Nereikėtų aiškinti, kad ne
mažas nuošimtis lietuviškos išei
vijos priklauso santūriai de- 
šiniajai politinei ideologijai (ku
rią ir aš išpažįstu) ir nepalaiko 
dešiniojo kraštutinumo. Gal dėl 
to, kad ne visa, kas randoma 
kairėje nuo centro, yra peiktina 
ar neigtina. Pvz. socialinė sveika
tos priežiūra. Bet ekstremistams 
is dešinės tatai užkliūva. Tokia 
dešinioji frakcija randa trūkumų 
pas visus jiems nepritarančius net 
ir blaivios dešinės politinės orien
tacijos patriotus.

Atidžiau pažvelgus į V. Bra
žėno abu straipsnius, liečiančius 
G. Soros, aiškiai matyti, kad jo ci
tatos yra išimtinai neigiamo pa- 
būdžio. Nors kaikurias jų V. 
Bražėnas priskiria kairiajai pažiū
rai, be abejonės tos pažiūros su
tampa su jo galvosena. Nejaugi jis 
nerado ko nors teigiamo paci
tuoti? Pusiausvyros dėlei, skaity
tojams reikėtų pateikti abi ska
tiko puses. Kiekvienas autorius 
privalo ištirti tikrąją padėtį, ją 
paremti faktais ir pateikti savo 
išvadas, o ne būti vedžiojamas 
kitų. Ir asmeninės nuomonės ne
gali būti laikomas neklaidingo
mis. Praeityje randame daug nuo
monių, nuėjusių klystkeliais, nors 
jos tada atrodė teisingos. Į tokią 
kategoriją priskiriu ir V. Bražėno 
pastabą, kad esu cenzūros šali
ninkas. Šis priekaištas neturi pa
grindo. Visi gerai žinome, kad 
laikraščių redakcijos turi teisę tai

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont M6P 1A6 

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

akademija, meninė dalis, paro
dėlė ir pasisvečiavimas. Smul
kesnė programos informacija bus 
sudaryta ir pasiųsta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
prie šio istorinio įvykio minėjimo 
prisidėti ir jame dalyvauti. Kvie
čiami yra ir šeimos nariai bei gi
minės. Numatyta kviesti ir lie
tuvių visuomeninių bei kultūrinių 
organizacijų atstovus.

Renginio išlaidoms padengti 
prašome piniginės paramos. Likę 
pinigai bus pervesti į profesorių 
Biržiškų fondą Lietuvoje. Pini
ginę auką ir pranešimą apie da
lyvavimą prašome siųsti šiuo ad
resu: Pranas Jurkus, 161 S. Villa 
Avenue, Elmhurst, IL 60126, 
USA. Tel. 708-834-2906, fax 708- 
834 9642.

Rengėjų vardu -
Pranas Jurkus

syti ar atmesti jiems pateiktą 
rašinį pagal jų nuožiūrą, pasi
rinktą minties kryptį ar priimtą 
statutą. Tokia teisė. Skaitytojų 
pasisakymai - tai ne spaudos prie
vartavimai, o individualios nuo
monių išraiškos. Cenzūra buvo ir 
liks kraštutinumo įrankis, man 
nepriimtinas. Manau, kad asme
ninė patirtis ir faktiški įrodymai 
yra būtini objektyviam straips
niui. Atrodo, kad ir V. Bražėnas 
to reikalauja, nors minėtasis jo 
rašinys nėra faktais paremtas.

O štai mano faktas. Esu da
lyvavęs projekto Lietuvai su
daryme, kurį rėmė Kanados val
džia. Tą projektą iš dalies finan
savo Atviros Lietuvos fondas, G. 
Soros finansuojamas ir vado
vaujamas montrealiečio Vytauto 
Gruodžio Vilniuje. Projektas pra
šoko milijoninę sumą, o ALF įna
šas buvo našus. Turėdamas arti
mesnius ryšius su G. Soros veikla, 
susipažinau su jo darbais Lietu
vos gerovei. Čia ir glūdi skirtu
mas tarp V. Bražėno nuomonės 
ir mano pozicijos. Mano žinios 
yra paremtos faktais, o jo - 
citatomis.

Jei kai kuriais atvejais V. 
Bražėno ir mano nuomonės su
tampa, tai reiškia, kad yra ir su
tarimo galimybė, bet šį kartą ne
galiu pritarti jo nuomonei apie G. 
Soros. Taipogi, nematau prasmės 
tęsti polemiką G. Soros tema, nes 
nesibaigiantis dialogas spaudos 
puslapiuose nėra naudingas nei 
aprašomajam objektui, nei skaity
tojams, nei autoriams, nei laik
raščio leidėjams.

Tad šis žodis iš mano pusės 
yra paskutinis G. Soros reikalu. 
Tariu “amen” tolimesniam šio 
klausimo gvildenimui ir esu lin
kęs broliškai paspausti V, Bra
žėno ranką.



Paskutiniai susitikimai su profesoriumi Kemešiu
IGNAS MEDŽIUKAS, 

Los Angeles

Lietuvos spaudoje buvo ap
rašyta, kad prie Pandėlio, Ro
kiškio apskr., klebonijos kan. 
Fabijono Kemėšio atminimui bu
vo iškilmingai atidengta memo
rialinė plokštė.

Profesorius kan. F. Kemėšis 
buvo žymi asmenybė, didelis 
patriotas. Gyvendamas Ameri
koje, redagavo “Draugą” ir “Dar
bininką”, buvo plačiai įsijungęs j 
visuomeninę veiklą. Baigęs stu
dijas Katalikų universitete Va
šingtone daktaro laipsniu, grįžo į 
Lietuvą ir profesoriavo Dotnuvos 
žemės ūkio akademijoje. Atlie
kamą laiką nuo tiesioginių pa
reigų jis skyrė reikšmingiems 
tautos reikalams, buvo įsijungęs į 
daugelį lietuviškų organizacijų, 
bet ypač daug laiko skyrė 
Vilniaus vadavimo darbams, 
pirmininkavo Vilniaus geležinio 
fondo komitetui. Esu jau anks
čiau rašęs, ka‘d nuo 1932 m. 
buvau šio fondo reikalų vedėju, 
taigi artimiausias prof. F. Ke-
mėšio pagalbininkas, o jis man 
tuo būdu sudarė sąlygas lankyti 
Vytauto Didžiojo universitetą ir 
jame baigti studijas. Už tai jį 
visuomet prisimenu su dėkin
gumu.

Kai tik Vilnius grįžo Lietu
vai 1939 m. rudenį, prof. Ke
mėšis tuojau persikėlė tenai, išsi
nuomojo erdvų butą. Tą žiemą 
suruošė įkurtuves, į kurias pa
kvietė savo buvusius bend
radarbius, dirbusius su juo Vil
niaus geležiniame fonde. Pri
simenu, tada dalyvavo gyd. V. 
Kauza, adv. R. Skipitis, notaras 
P. Brazaitis, Matų rūmų skyriaus 
Vilniuje viršininkas A. Kupci- 
kevičius, “Trimito” redaktorius J. 
Kalnėnas ir aš pats, jauniausias ir 
tikriausiai tik vienas iki šiol išli
kęs gyvas. Gal dar kas nors buvo 
daugiau, bet jau laikas daug ką 
nunešė užmirštin.

Nors profesorius buvo blai
vininkas, bet svečius vaišino ir 
stipriaisiais gėrimais. Džiaugėmės 
Vilnių atgavę, bet kartu Lietuvos 
ateitį temdė sovietų įgulos ir karo 
debesys gaubė. Europą. Girdėjosi 
įvairūs spėliojimai apie Lietuvos

KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyriaus surengtos 
tapybos, keramikos ir medžio drožinių parodos 1995. X. 29 Anapilio paro
dų salėje atidarymo iškilmėje. Iš kairės: A. Empakerienė, viešnia iš Lietu
vos dail. A. Katelienė, M. Empakeris, A. Augaitienė, dailininkai J. Marci- 
nėnienė, A. Supronas, V. Balsienė ir St. Bartusevičienė

SOFIJA ŠVIESAITĖ

Rūpintojėlis
Ir vėl į vargo pakeles išėjo 

Laisvos Tėvynės Rūpestis Dangaus. 
Iš naujo JAM vėl erškėčius uždėjo, 
Sunki, piktos širdies ranka žmogaus.

Prie gėdos stulpo Laisvę vėl rakina, - 
Raudok kiek nori vėjui ir laukams!... 
Beržai sustoję guodžia Ją, ramina, - 
Bejėge, skųskis blėstantiems sapnams...

Pajauski, DIEVE, sunkią akmens dalią,- 
Visiems po kojų, vargše, kliuvi tu...
Sąnarius kūno sopulingai gelia, 
Piktosios akies sausu pavydu...

Visų skausmus TU vienas susirinkęs, 
RŪPINTOJĖLI, tėviškės laukų!
Tik vieną viltį širdy pasilikęs, 
Ieškai žmogaus, kurį surast sunku.

Saulėtą dieną, žvakę pasiėmęs, 
Brendi per jūras - tūkstančių minias...
Į pakelę grįžti vėl nusiminęs, 
žmogaus neradęs - VIEŠPAČIU vilies.

Lietuva - Mažeikiai
1995.X. 14

ateitį. Nuotaiką praskaidrindavo 
adv. R. Skipitis, pasakodamas 
apie savo keliones pas Pietų 
Amerikoje gyvenančius lietuvius, 
įpindamas šmaikščių anekdotų. 
Daugumas mūsų gyveno Kaune, 
todėl, praleidę keletą valandų, 
atsisveikinę su kan. F. Kemešiu, 
padėkoję už puikias vaišes grį
žome namo traukiniu.

Antras mano susitikimas su 
kan. F. Kemešiu buvo, kai 1940 
m. birželio mėn. sovietų kariuo
menė įžygiavo į Lietuvą. Su 
žmona vasarojome prie Pažaislio 
miško Varnių kaime, ant Ne
muno kranto. Į darbą važi
nėdavau traukiniu iš Amalių ge
ležinkelio stoties. Sekmadieniais 
eidavome išklausyti Mišių į Pa
žaislio vienuolyno šventovę. 
Kaip tik tą vasarą čia buvo 
apsigyvenęs kan. F. Kemėšis. 
Buvo birželio 16, sekmadienis, 
antra okupacijos diena. Kai jis 
baigė Mišias, susitikome ir kal
bėjomės, kas dabar bus su Lie
tuva. Jis papietavęs atėjo pas 
mus, kur tęsėme pokalbius. Jis 
kažkodėl nebuvo labai pesi-
mistiškai nusiteikęs. Manė, kad 
čia tik laikinas dalykas, nes pa
saulis bus pertvarkytas atsi
žvelgiant į tarptautinį teisingumą. 
Palydėjau jį į vienuolyną. Miške 
buvo daugybė rusų kareivių. Čia 
buvo apsistojęs kavalerijos 
dalinys. Kareiviai girdė ir maudė 
arklius Nemune. Atsisveikinau su 
kanauninku ir prislėgta širdimi 
grįžau atgal: visa, kas per 20 
metų buvo statyta, sugriuvo kaip 
kortų namelis, pasijutome vėl 
maskolių pavergti.

Prof. kan. F. Kemėšis buvo iš 
pareigų Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje atleistas. Gyveno 
savo bute Vilniuje, rinkdamas 
medžiagą lietuvių ir gudų etno
grafinėms sienoms nustatyti. Vo
kiečių okupacijos metais vėl 
profesoriavo žemės ūkio akade
mijoje.

Paskutinį kartą prof. kan. F. 
Kemešį sutikau jau gyvendamas 
Marijampolėje, kur buvau apy
gardos teismo prokuroro pa
dėjėju. Tarnybos reikalais buvau 
nuvykęs j Kauną. Būdamas 
Rotušės aikštėje netikėtai sutikau 

visada mielą prof. Kemešį. Jis 
pasakojo, kad yra kviečiamas 
įsijungti į kažkokią patariamąją 
tarybą. Sakė, jei raudonieji grįž
tų, jį laikytų kaip vokiečių 
bendrininku, todėl nesutiksiąs 
užsidėti tokių pareigų. Prisi
menu, aš pasakiau: “Profesoriau, 
ar Jūs įsijungsite ar laikysitės 
nuošaliai, vis tiek bolševikai Jūsų, 
kaip Lietuvos patrioto, neto
leruos”. Skaudu, bet mano žo
džiai pasitvirtino.

Antrosios sovietų okupacijos 
metu kan. F. Kemėšis apsigyve
no Paberžės klebonijoje. Nuo 
1946 m. vasaros buvo paskirtas 
Pandėlio parapijos klebonu. Tų 
pačių metų spalio 16 d. buvo 
suimtas ir laikomas Šilutės 
lageryje. Apkaltintas “tėvynės 
išdavimu” ir nuteistas 10 - metų 
lagerio ir 5 metų tremties. 
Išvežtas į Vilnių, o iš ten į 
Marijinsko lagerius, Kamerovo 
srityje, Sibire, kur nualintas mirė 
lagerio ligoninėje 1954 m. sausio 
21 d., vos spėjęs peržengti 75 
metų slenkstį.

Apie literatūrą, politiką ir kritikus
Kalbasi JUOZAS KOJELIS su rašytoja ALE RŪTA brandžios amžiaus 

sukakties proga Los Angeles mieste

— Mieloji rašytoja, kai savo bib
liotekoje žiūrite į savo 25 ar dau
giau knygą nugarėles, kas dedasi 
Jūsų širdyje? Ar jaučiate save jau 
išsakiusi?

— Manau, kad rašytojas nesi
jaučia save jau išsakęs, nepaisant 
kiek būtų knygų į pasaulį išleidęs. 
Neramu ir man: kai kurių gal ir 
neturėjau dar paskleisti; o taip 
pat vis tikėjausi, kad parašysiu 
dar ką geresnio. Ir dabar to noro 
yra, tik laiko stinga...

— Jūs nenuolaidžiavote Lietuvos 
okupantui ir buvote nuo Lietuvos 
žmonių izoliuota. Jūsų romanus 
“Trumpa diena”, “Kelias į kairę” ir 
“Motinos rankos” tauta Lietuvoje 
pirmą kartą pamatė tik prieš porą 
metų. Kai kurie išeivijos rašytojai 
mokėjo tam tikrą duoklę, kad jų 
knygos galėtų pasirodyti okupuo
toje Lietuvoje. Ar nesigailite, kad 
nėjote su okupaciniu režimu 
obuoliauti?

— Nesigailiu, kad neieškojau ry
šių (savo naudai) su okupuotos 
Lietuvos valdžia ar jai palankiais, 
tačiau labai nesmerkiu tų rašy
tojų, kurie, nebesulaukdami tik
ros laisvės, ryžosi savo kūrinius 
prastumti į tautą. Gal jie taip da
rė ir iš nostalgijos. Labiau gal 
smerktini tarpininkai. Bet jau 
laisvei prašvitus, esu dėkinga 
“Vagos” direktoriui Aleksandrui 
Krasnovui, “Aukštupių” serijai 
parinkusiam tris mano romanus ir 
laiku išspausdinusiam, nes kiek 
vėliau ekonomija ir knygų leidyba 
labai pasunkėjo. Džiaugiuosi ta 
savo sėkme, bet apgailiu kitus 
kolegas, nepatekusius į “Vagą”. 
Dabar leidėjai siūlo už pinigus 
patarnavimą, o autoriai, pasku
tiniais sutaupytais pinigėliais iš
leidžia savus rankraščius knygo
mis, kad tauta skaitytų. Jie kar
tais kritikų pajuokiami už “iš
sipirkimą”.

— Kodėl, Jūsų nuomone, sovietų 
siūlomas “kultūrinis bendradar
biavimas” lietuvių tautai buvo ža
lingas? Juk kai kas įtikinėjo, kad 
tai buvęs “veido atsukimas" į Lie
tuvą.

— Deja, vienas iš “kūrybingųjų” 
kartą man tvirtino: “Taigi ir prie 
sovietinės tvarkos, žiūrėkit, yra 
ansambliai, leidžiamos knygos- 
leidžiama tautos menui ir litera
tūrai pasireikšti...” Tylėjau prieš 
jo entuziamą. Taip, ir vergui duo
da pavalgyti...o tas “veido atsu
kimas”...Manau, kad ir tie, kurie 
įtikinėjo, žinojo ir suprato, kad 
visa išeivija, visi kūrėjai buvo vei
du ir širdimi į Lietuvą per visą to 
nelaimingo egzodo laiką. O jiems 
tuo šūkiu dabar paranku patei
sinti kitu motyvu keliones į Lie
tuvą per anksti, ne laiku, ir, 
žinoma, paranku pasigirti... Ne
manau, kad kiekvienas tada ben
dradarbiavęs ir prasikalto; ypač 
iškilūs mokslininkai, siunčiami 
universitetų kaip “exchange” į 
Sovietiją grynai mokslo reikalais. 
O visi kiti geriau tylėtų...Nes visi 
kiti (dauguma) ardė politinę iš
eivijos vienybę, kiršino daugumą 
ir silpnino išeivijos planus bei 
kovą už pilną Lietuvos išlais

Daugelio romanų autorė rašytoja ALĖ RŪTA Nuotr. A. Sutkaus

vinimą. Pasitraukėm protestuo
dami prieš okupacijas, turėjom 
tad protestuoti iki galo, išlai
kydami tautinę bei valstybinę sa
vigarbą. O kai “perestroikos” dė
ka ledai pajudėjo, tai visa tauta, 
kad ir ilgus metus kentėjusi, iš
laikiusi tautinę sąmonę ir savi
garbą, irgi pajudėjo. Tada ir mū
sų, visos išeivijos, buvo labai rei
kalingas bendradarbiavimas ir ke
lionės į ten... Tyla gera byla, taika 
- geriausia. Gal to geriau nebe
prisimintume, jei anie įkyriai ne
sigirtų su tuo savu, neva, tyru 
“veidu į Lietuvą”, kai ji buvo 
okupuota.

— Kai 1954 metais su romanu 
“Trumpa diena” laimėjote “Drau
go” romano konkursą, pasisakėte, 
kad įkvėpimo šaltinis buvo pra
rastos Lietuvos nostalgija. Vėliau 
savo prozoje nesileidote į “plačiuo
sius vandenis”, į abstrakčią tema
tiką, bet pasilikote lietuviškoje erd
vėje: lietuviai veikėjai, lietuviškos 
būties ir buities problemos. Naujai 
laisvam gyvenimui pakilusi Lietuva 
sunkiai sovietinių termitų paliesta. 
Ar suvargusi Lietuva žadina ar slo
pina rašytojų įkvėpimą? Ar ir to
liau pasiliksite lietuviškoje erdvėje?

— Kokioje erdvėje turėjau gyven
ti ir rašyti, jei ne lietuviškoje? Ne 
vien aš, bet ir dauguma, o gal ir 
visi išeivijos rašytojai pasisakom, 
kad mes savo dvasia niekur ne
buvom išėję; visa siela likom Lie
tuvoje. Gal modernistams atrodo 
tai senamadiška, bet, esmėje lie
tuviu būdamas, kur tu gali išbėgti, 
kuo savo vidinę būseną pripildyti 
ar pakeisti? Žinoma, visus veikė 
gyvenamo krašto kultūra, skaity
ba, tačiau likome grynais lietu
viais! Be to, savą žmogų, savą is
toriją, savus papročius geriau pa
žįstu negu bet ką svetimame kraš
te. Taigi, rašant - lietuviška tema
tika, lietuvių charakteriai. O da
bartinė suvargusi Lietuva ne slo
pina, o kaip tik labiau kursto mei
lę jai ir žadina įkvėpimą. Deja, 
nebėra laiko, o turėčiau dar tiek 
ir tiek temų - vien iš lietuviškos 
erdvės, laisvos, bet dar nenu- 
skaidrėjusios .

— Poetas ir literatūros kritikas 
Lietuvoje Robertas Keturakis prie
kaištauja “į idėjų ir kūrybinių am
bicijų sankirtas” patekusiems išei
vijos kritikams, kad paliko tin
kamai neįvertinę Jūsų “didžiosios 
meilės” serijos romanų. Jis pats, 
Jūsų pašnekovui entuziastiškai pri
tariant, apie tą ‘Penkiaknygę’ pa
sisako taip: “Tai įspūdingo masto 
epas, patvirtinantis likimiškai svar
bią išvadą: tauta nesunaikinama, 
jei ji išlieka savo kalbos šventovėje, 
kur greta kasdienybės prisiglaudžia 
ir sakrali erdvė" Autorius/ė irgi tur
būt gali pasisakyti dėl kritikų ver
tinimo?

— Ačiū poetui Robertui Ketura- 
kiui už gerus žodžius, ačiū Jums 
už pritarimą jo nuomonei. Neži
nau, kodėl kritikai neįvertino. 
Nebepriekaištausiu. Tiktai galvą 
skaudina kai kurie klausimai... 
Išeivijos kritikai sakė: mano isto
riniuose romanuose nepakanka
mai autentiška istorinė tikrovė. 
Galbūt. O kas tą tikrovę tikrai 
žino? Ar istorikai žino? Ar po

etai? Tam ir yra kūrybinė vaiz
duotė: bent kiek priartėti į ti
krovę, į savųjų protėvių žmogų, 
kurio atspindžiai yra dabarties 
lietuvyje, priartėti bent apytikriai 
į vidinę jų erdvę, j aną aplinką - 
gamta juk ta pati. To ir siekiau.

—Jūs pati, man regis, buvote susi
gyvenusi su mintimi, kad pre
mijuotais romanais “Trumpa die
na” ir “Kelias į kairę”, esate pa
siekusi savo kūrybinių viršūnių. Aš 
pritariu R. Keturakiui, kad ‘Pen- 
kiaknygė' “anksčiau ar vėliau bus 
įdėmiau vertinama”. Ar nema
note, kad Lietuvos kritikai bus 
objektyvesni Jūsų atžvilgiu?

— Kur tos “viršūnės’ - nežinau. 
Tai tik tų mano romanų, pri
pažintų premijomis, įspūdį kri
tikai pagražina. Ir tai... visko gir
dėjau - čia pagiria, čia supeikia, 
čia pripažįsta, čia vėl ignoruoja 
("Egzodo liter.” tome). Sunku su
prasti, dar sunkiau patikėti. Man 
buvo palankūs skaitytojai, ir tuo 
džiaugiuosi. Neseniai ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
vienas dėstytojų man rašė, kad 
šiais romanais domėjosi studen
tai. Tai man reikšmingiau, negu 
išeivijos kritikų žodis ar tyla. Abe
joju ir Lietuvos kritika. Jie ten 
aklai tiki ‘nei skaitę, nei žino
dami’ ten atskubėjusių išeivijos 
kritikų nuomonėmis. Užtruks 
mums vieni kitus pažinti - išeivijai 
ir tėvynainiams. Jie mažai tėra 
mūsų kūrybos skaitę. O tikiuosi, 
kad nesiims vertinti neskaitytų 
dalykų, kaip... (Prisipažino kartą 
vienas iškiliausių išeivijos kritikų, 
kad ir neskaitęs, bet žmonos skai
tytas ir jam pertartas knygas 
parecenzuodavęs, dažniausiai nei
giamai, jei žmonai buvo nuobo
dokos). Išeivijoje tarp muzikų, 
teatralų, žurnalistų jau nebėra 
Lietuvių bendruomenės dėmesio 
nei pagarbos literatūrai. Štai, tik 
neseniai Lietuvių fondas dalijo 
tūkstančius, o visuomenė tinka
mai juos, premijų vertus, pa
gerbė. Tai gerai, jie verti. Deja, 
nebėra, nebeminima literatūra. 
Gal reikia dėkoti kritikams, kurie 
nemažai autorių paniekino?

— Sulaukėte, kaip sakoma, “bran
daus amžiaus”, bet negalima jaus
ti, kad Jūsų energijos ištekliai iš
sektų. Neabejoju, kad turite kūry
binių planų. Gal žodelį apie tai?

— Už sveikatą ir energiją ačiū 
Dievui! Turiu planų, bet jų ne- 
įvykdžiusi nesipasakoju. Skaudūs 
išgyvenimai išblaškė mintis. Tik 
atlieku pareigas - kartais ir kūry
bines. Visa - Likimo valioje

Atsiųsta paminėti

BALTIC STUDIES NEWSLET
TER, nr. 4(76), 1995 m. gruodis; 
28 psl. žiniaraštis anglų kalba bal- 
tiečių studijoms; red. Sandra Mi- 
levska; adresas: 111 Knob Hill Rd., 
Hackettstown, NJ 07840, USA.

NAUJASIS ŽIDINYS-AIDAI, 
1995 m. spalis, specialus nume
ris “In memoriam Juozas Girnius”, 
skirtas filosofo ir kultūrininko 
a.a. dr. Juozo Girniaus atminimui. 
Išsami apžvalga, nušviečianti ve- 
lionies gyvenimą ir darbus, pa
iliustruota nuotraukomis, 100 psl. 
ir viršeliai.
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U KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Juozo Kojelio pranešimą apie 

Kalifornijos West Covinoje sau
sio 3 d. mirusį rašytoją, teisinin
ką ir visuomenininką a.a. Jurgį 
Gliaudą sausio 6 d. laidoje pa
skelbė Vilniuje leidžiamas dien
raštis “Lietuvos aidas”. Velionis 
lig šiol Lietuvoje buvo beveik ne
žinomas, nes jį visiškai ignoravo 
1985 m. išleistas sovietinis “Ta
rybų Lietuvos enciklopedijos” I 
tomas.

Fotomenininko inž. Kazio Dau
gėlos, gyvenančio JAV New 
Hampshire valstijos Bedfordo 
mieste, nuotraukų parodą “Lais
vės odisėja” 1995 m. rugsėjo 23
— spalio 22 d.d. šios valstijos 
Hennkerio mieste surengė “New 
England College” galerija, pa
naudojusi jo nufotografuotus po
karinio gyvenimo vaizdus Vokie
tijos lietuvių Kempteno DP sto
vykloje. Šiai parodai padidintos 
nuotraukos, atrodo, yra paimtos 
iš “Minties” Vilniuje 1992 m. iš
leisto Kazio Daugėlos albumo “Iš
eiviai iš Lietuvos”. Nuotraukos 
turėjo tik angliškus užrašus. Pa
rodą lankiusieji amerikiečiai, nu
stebinti skurdaus, bet viltingo lie
tuvių gyvenimo Kempteno DP 
stovykloje, galėjo įsigyti minė
tąjį fotomenininko Kazio Daugė
los albumą “Išeiviai iš Lietuvos”. 
Teisinga yra Jurgio Gimbuto pra
nešimo “Darbininke” pastaba, 
kad ši paroda būtų įdomi ir JAV 
bei Kanados lietuvių jaunesnėm 
kartom. Juk jom neteko matyti 
pokarinių DP, kuriuos Pulgis 
Andriušis, miręs Australijos Ade
laidėje 1970 m. gruodžio 19 d., 
yra pavadinęs Dievo paukšte
liais.

Lietuvių tautodailės parodą 
savo patalpose Vašingtone 1995 
m. rudenį surengė Lietuvos amba
sada, pakvietusi “World View 
WNVC/56” televizijos kanalo 
darbuotojus ir jų rėmėjus iš JAV 
sostinės Vašingtono priemiesčio 
Falls Church, Virginijoje. Sve
čius sutiko ir juos su tautodailės 
rodiniais supažindino Nerija Kas- 
parienė, Loreta Leimonienė, 
Meilė Mickienė ir Elvyra Vodo- 
palienė, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Televizijos atstovai 
turėjo progą ne tik susipažinti 
su lietuvių tautodailės pavyz
džiais, bet ir juos įsirašyti vaizda
juostėm Jų laukė Mindaugo Jan
kausko medžio drožinių rinkinys 
“Liaudies muzikantai”, liaudies 
meistrų kryžiai ir koplytstulpiai, 
Užgavėnių kaukės, Uršulės Ast- 
rienės šiaudinukų papuošalai ka
lėdinėms eglutėms ir iš šiaudų su
kurti paveikslai. Televizijos ka
nalo atstovai domėjosi ir Vilniaus 
verbomis, margučiais, juostomis 
bei jų audimu, dailininkų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių kny
gomis anglų kalba apie lietuvių 
tautodailę. Ambasadorius dr. A. 
Eidintas apsilankiusius svečius 
supažindino su lietuviškomis Vė
linių tradicijomis. Televizijos 
kanalo atstovai pasidarytą vaiz
dajuostę žadėjo įjungti su amba
sadomis supažindinančion pro- 
gramon “Inside Embassy Row” ir 
parodyti savo žiūrovams 1996 m. 
pradžioje.

Prel. Mykolas Krupavičius, 
gimęs 1885 m. spalio 1 d., mirė 
Čikagoje 1970 m. gruodžio 4 d. 
Velionis 1913 m. buvo baigęs Sei
nų kunigų seminariją, o 1917 m.
— Petrapilio dvasinę akademiją. 
Prel. M. Krupavičius dirbo ne tik 
Dievui, bet ir tėvynei, jau Rusi
joje 1917 m. įsteigęs Lietuvos 
krikščionių demokratų partiją ir 
jai vadovavęs. 1920-27 m. jam 
Lietuvos seime teko būti krikščio
nių demokratų vadu, pasižymėju
siu 1922 m. paruoštu žemės ūkio 
reformos projektu. Pernai Lietu
vos krikščionys demokratai Vil
niuje prisiminė dvi prel. M. Kru
pavičiaus sukaktis — gimimo 110 
metų ir mirties dvidešimt penke- 
rių. Prisiminimas buvo pradėtas 
senojoje Vilniaus katedroje atna
šautomis Mišiomis gruodžio 4 d. 
Jam skirtas minėjimas, surengtas 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos, įvyko Vilniaus savival
dybės rūmų salėje. Minėjime kal
bėjo Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos Vilniaus skyriaus 
pirm. Jonas Volungevičius, Lie
tuvos seimo narys Julius Beinor
tas, LKDP veteranas pedagogas 
Viktoras Alekna, prof. Stasys 
Martišius, kun. Aušvydas Belic- 
kas ir kiti pranešėjai. Minėjimą 
“Gimtajame krašte” aprašęs Alf
redas Guščius primena testamen
tinius velionies žodžius kapinių 
paminkle: “Lietuvi, tebūnie tau 
pirmaisiais tėvas ir motina, bet 
virš jų tebūnie Tėvynė Lietuva”. 
Esą tie žodžiai labai tiktų dabar
tinės Lietuvos politikams.

Žemaičių kultūros draugijos 
Skuodo skyrius ir “Mūsų žodžio” 
redakcija paskelbė žemaičių kūry
bos konkursą. Jame kviečiami da
lyvauti Skuodo rajone gyvenantys 
ar iš jo kilę literatai, rašytojai 
ir poetai. Jie prašomi iki 1996 m. 
spalio 1 d. atsiųsti laikraščio 
“Mūsų žodis” redakcijai žemaitiš
kai parašytų prozos ir poezijos 
kūrinių. Nugalėtojams bus įteik
tos dvi premijos. Po vieną premi
ją nutarta paskirti ir konkursan 
įsijungusiems mokiniams.

Lietuvos operos profesinis 
teatras savo pirmuosius žingsnius 
1920 m. gruodžio 31 d. pradėjo 
senajame Kauno teatre populia
riąja G. Verdžio “Traviata”. Ją 
pastatė tada jau pasižymėjęs te
noras Kipras Petrauskas, Alfredo 
vaidmens atlikėjas, paruošęs net 
ir baletą trečiajame veiksme. Ki
tus pagrindinius vaidmenis atli
ko: Violetos — sopranas Adelė 
Nezabitauskaitė-Galaunienė, Tė
vo Žermono — baritonas Anta
nas Sodeika. Šio istorinio spek
taklio dirigentas buvo kompozi
torius Juozas Tallat-Kelpša, re
žisierius — aktorius Kastantas 
Glinskis. Lietuvos profesinės ope
ros tėvu buvo laikomas Kipras 
Petrauskas. Jam pasiūlius, G. 
Verdžio “Traviata” tapo tradici
niu spektakliu Lietuvos operos ir 
baleto teatruose Naujų metų išva
karėse. Lietuvos operos deimanti
nei sukakčiai skirta G. Verdžio 
“Traviata” 1995 m. gruodžio 31 d. 
buvo jau ir jos septynis šimtus lie
tuviškoje scenoje užbaigiantis 
spektaklis. Violetą turėjo dainuo
ti Irena Milkevičiūtė, Alfredą 
— Bronius Tamašauskas, Žermo- 
ną — Eduardas Kaniava, jeigu 
jų nepalietė tada siautusi gripo 
epidemija. Ir šis septintuoju šim
tu paženklintas spektaklis, ir dei
mantinei sukakčiai skirtas koncer
tas gruodžio 30 d. įvyko Lietuvos 
operos ir baleto teatre Vilniuje.

Lietuvos operos deimantinės 
sukakties koncertui buvo pasi
rinkta 1995 m. gruodžio 30 d., kad 
Naujų metų išvakarės galėtų būti 
skirtos tradiciniam G. Verdžio 
“Traviatos” spektakliui. Trijų 
dalių sukaktuvinį koncertą reži
savo E. Domarkas. Viena jo dalis 
buvo skirta Lietuvos operos cho
rui, kitos dvi — jos solistams ir 
ansambliams. Koncertui vadova
vo J. Pranaitytė ir V. Staknys. 
Lietuvos operos veteranams ir 
dabartiniams nariams buvo per
skaitytas prez. Algirdo Brazaus
ko sveikinimas, priminęs profe
sinės Lietuvos operos gimimą 
Kaune, iš ten tebesklindantį šios 
operos garsą ir Kipro Petrausko 
legendą. Skambėjo ir kitų svei
kintojų linkėjimai, įskaitant ir 
Kauno dramos teatrą, kadaise dir
busį po to paties senojo teatro 
stogu Kaune. Sukaktuviniame 
koncerte, pradėtame “Traviatos” 
uvertiūra, dalyvavo beveik visi 
solistai, išskyrus G. Apanavičiū- 
tę ir V. Daunorą. Koncertan taip
gi įsijungė senieji Lietuvos ope
ros bičiuliai estas M. Paima ir lat
vis K. Zarinis bei didžiausio dė
mesio susilaukusi Lietuvos muzi
kos akademijos absolventė mez
zo-sopranas Violeta Urmana (Ur- 
manavičiūtė), gyvenanti Vokie
tijoje ir skinanti laurus žymiuo
siuose Vakarų Europos teatruo
se. Koncerte skambėjo kompozi
toriai Vyt. Klova, Jurgis Karna- 
vičius, Balys Dvarionas bei kiti 
ir ypač “Traviatos” autorius Giu
seppe Verdis, kurio operiniais 
kūriniais buvo užbaigtas Lietu
vos profesinės operos deimanti
nės sukakties koncertas.

Septyniasdešimt penkerių me
tų sukaktį prieš Kalėdas paminė
jo ir Kauno dramos teatras, se
niausias Lietuvoje, darbą pradė
jęs 1920 m. gruodžio 19 d. H. 
Suedermanno “Joninių” spektak
liu. Sukaktuvių iškilmėje daly
vavo ir šio teatro veikėjus pa
sveikino Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas. Sukakties nesulaukė 
1995 m. rugsėjo 11 d. mirusi pas
kutinė dar gyva to spektaklio ak
torė Teofilija Dragūnaitė-Vaičiū- 
nienė. Minėjimo dalyviams buvo 
parodyti filmų įrašuose drama
turgai Juozas Grušas, Kazys Sa
ja, J. Grušo veikalai “Herkus 
Mantas” ir “Barbora Radvilaitė”, 
Kazio Borutos “Baltaragio malū
nas”. Sukakties proga taipgi pri
siminti režisieriai J. Vaičkus, K. 
Glinskis, P. Oleka-Žilinskas, B. 
Dauguvietis, J. Jurašas, H. Van
cevičius, buvusieji ir dabartiniai 
aktoriai. Kauno dramos teatro 
meno vadovas dabar yra rež. Gy
tis Padegimas. Prie teatro veikia 
ir aktorių meistriškumo mokykla, 
kurią šį sezoną lanko aštuoni vai
kinai ir šešios merginos. V. Kst.
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'ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
y? ‘.v* “S, \ į. • sį 4«

— 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.

jPrie Brolio kapo

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.50%

180-364 d. term, ind........... 4.50%
1 metų term, indėlius....... 4.50%
2 metų term, indėlius....... 5.00%
3 metų term, indėlius....... 5.25%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 5.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.25% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.00%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.50%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .......„....... 8.00%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.75%
2 metų ................. 7.00%
3 metų ................. 7.25%

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

Tartum jauniesiems skautišku 
ženklu parodę “šiuo keliu eik”, trau
kiasi iš Rūtos — Lelijos gretų vadovai 
- veteranai. Toronto skautišką šeimą 
sausio 12 d. paliete dar viena netek
tis — a.a. v.s. Kazimieras Batūra, 
sulaukęs 82 m. amžiaus, nuėjo 
NAMO. Ten po amžinos tylos ir ra
mybės išauš kitoks rytmetis — ne 
triukšmingo Toronto, ne gražiosios 
“Romuvos”, bet tas, apie kurį kalbėta 
prie susimąstymo lauželių, įžodžių 
iškilmėse ar per skautų egzaminus.

Toronto skautija prisimena ve
lionį kaip visada darbštų ir energingą 
vadovą — organizuojantį, planuojantį, 
besitariantį, dieną ir naktį gyvenantį 
pasiimto uždavinio reikalais; pri
simena ir nuoširdžiai dirbantį su 
kastuvu, pjūklu, plaktuku “Romuvos” 
stovyklavietėje, kuri jam daugelį 
metų buvo antrieji namai. Velionis 
neskirstė darbų į baltus ir juodus. 
Dirbdavo ten, kur tik reikėdavo ir 
tuo savo bendraminčius užkrėsdavo.

A. a. brolis Kazimieras Batūra gi
mė 1913 m. gruodžio 5 d. Jurbarke, 
kur lankydamas gimnazija, 1930 m. 
įsteigė pirmą skautų draugovę ir jai 
vadovavo. 1933m. Nemaniūnuose 
prie Birštono baigė dviejų savaičių 
draugininkų kursus. 1934 m. pakeltas 
į paskautininkio laipsnį. 1936 m. 
baigė karo mokyklą, gavo j. leite
nanto laipsnį ir tarnavo artilerijos 
daliniuose. Sovietams okupavus Lie
tuvą, buvo sunkiai sužeistas, ilgokai 
gulėjo ligoninėje ir pasveikęs ne
begrįžo į jokią karinę tarnybą.

Su šeima pasitraukė į Vokietiją 
1944 m. Skirstantis iš stovyklų, pa
sirinko Australiją, o 1955 m. per
sikėlė į Torontą, kur įsikūrė pasto

viam gyvenimui ir įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Buvo vienas sporto klubo 
“Aušra” vadovų, bet ilgiausiai ir 
plačiai reiškėsi skautų veikloje: 1961 
m. ’’Mindaugo” dr-vės draugininkas, 
1964 m. “Rambyno” tuntininkas 
“Romuvos” darbuotojas, vėliau ilga
metis valdybos pirmininkas, 1967 m. 
LSB Kanados rajono vadeiva, 1969 
m. — rajono vadas, 1971 m. skautų 
išvykos į Europą organizatorius, 
skautų vienetų bei vadovų instruk
torius. Apdovanotas ordinais — “Už 
nuopelnus”, “Lelijos” ir “Padėkos”.

Toronto skautų vardu su velio
niu laidotuvių koplyčioje sausio 14 d. 
atsisveikino v.s. Feliksas Mockus, 
XVIII-tosios kariūnų laidos vardu E. 
Šlekys. Abu kalbėtojai palietė ve- 
lionies nueitą gyvenimo kelią pa
ryškindami jo nuopelnus skautams ir 
lietuvybei. Velionis nuliūdime paliko 
žmoną Danutę, sūnų s. Kastytį, Vo
kietijoje su šeima gyvenančią dail. 
Jūratę, Vasario 16 gimnazijos dar
buotoją, gražią skautišką vaikaičių- 
dukraičių “skiltį”, gimines, arti
muosius, gausų būrį vienminčių bei 
bičiulių, kurie vos tilpo į erdvią lai
dotuvių koplyčią.

Po gedulinių Mišių Lietuvos kan
kinių šventovėje, klebono kun. J. 
Staškaus pamokslo, palietusio skau
tų ideologijos gelmes, velionis 
palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaligoje, Ont. Gausiems daly
viams sugiedojus “Marija, Marija” ir 
Tautos himną, nuo karsto nuėmus 
trispalvę, a.a. brolis Kazimieras pa
liktas amžinajam poilsiui, o gyvie
siems — daugelio atliktų darbų, uolios 
skautiškos veiklos ilgam prisimi
nimui. Snk.

A. a. KAZIMIERAS BATURA

|\ LIETUVIŲ
-.-..MA KREDIT0PARAMA
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Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas j Kanado s įvykiai

BVI ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS _ ELEKTRINES PLYTELES 

.DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

LEDAS refrigeration 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.
.________________

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

Gyvybės - verslo — namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

INSURANCE BROKERS LIMITED
■W   3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pradžios. Susidaro įspūdis, kad 
pirm. J. Chretienas sraigta
sparnių sutarties nutraukimu 
tik įvykdė rinkiminio vajaus 
pažadą bet didesnių lėšų ne
sutaupys.

Ontario Naujųjų demokra
tų partijos (NDP) socialistams 
keturiolika metų vadovavo 
kairiojo sparno politikas Bob 
Rae, kantriai laukęs pergalės 
šioje konservatyvių nuotaikų 
provincijoje. Ją ilgus dešimt
mečius be pertraukos valdė 
Ontario progresyvieji kon
servatoriai, kol jų politinį 
nugarkaulį palaužė iškilusi 
Ontario liberalų žvaigždė D. 
Petersonas, 1987 m. rinki
muose į 130 vietų turintį On
tario parlamentą grįžęs su 94 
liberalais. Sekantiems Ontario 
provincinio parlamento rinki
mams premjeras D. Peter
sonas kažkodėl pasirinko 1990 
m. rugsėjo 6 d., nors su turi
ma liberalų daugumą šią pro
vinciją galėjo valdyti dar bent 
porą metų.

Politiniai komentatoriai spė
jo, kad Ontario liberalų prem
jero D. Petersono dėmesys 
nukrypo į platesnius fede
racinės Kanados politinius 
dirvonus. Juose naujo vado 
reikėjo Kanados liberalams, 
neįstengiantiems susidoroti su 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatoriais. Tuo vadu, 
matyt, ir susigundė tapti 
Ontario premjeras D. Peter
sonas, dar kartą laimėjęs pro
vincinio parlamento rinkimus 
liberalams ir tada vadovybę 
atidavęs kitam politikui.

Ontario provincinio parla
mento rinkimus 1990 m. 
rugsėjo 6 d. netikėtai laimėjo 
pergalės nesitikėję NDP 
socialistai su savuoju vadu 
Bob Rae. Laimėjimą jiems 
atnešė Ontario balsuotųjų nu
sisukimas nuo Kanados po- 
litikon planuojančio pasi
traukti Ontario premjero D. 
Petersono ir jo liberalų. Tai 
buvo ilgai lauktas Ontario 
NDP socialistų vado Bob Rae 
svajonės išsipildymas tapti 
pirmuoju socialistinės partijos 
premjeru šioje net ketu

riasdešimt dvejus metus kon
servatorių valdytoje provin
cijoje. Pergalės nebuvo nu
matęs ir pats Ontario NDP 
socialistų vadas Bob Rae. Jam 
ir jo socialistams parlamente 
dažniausiai tekdavo antroji 
vieta. Šįkart NDP socialistai 
surinko 37,6% balsų, libera
lai — 32,4%, konservatoriai — 
23,5%.

Ontario valdžion premjeras 
Bob Rae, pirmasis NDP socia
listas, remiamas didžiųjų dar
bo unijų, atėjo neturėdamas 
patirties, patyrusių pareigūnų 
ministerijoms. Diaugiausia ža
los jam padarė finansų mi- 
nisteris F. Laughrenas, vado- 
vavęsis teorinėmis socializmo 
idėjomis. Jis jau liberalų 
paliktame biudžete rastą trijų 
bilijonų dolerių deficitą savo 
pirmajame biudžete nutarė 
padidinti iki 10 bilijonų dole
rių. Tokia taktika tikėjosi 
parūpinti darbų Ontario gy
ventojams, gauti didesnį pa
jamų mokestį ir juo tuojau pat 
padengti deficitui panaudotą 
dešimtį bilijonų dolerių.

Dabar jau paaiškėjo, kad 
tokia savo taktika finansų mi- 
nisteris F. Laughrenas deficitų 
atneštą biudžetinę Ontario 
valdžios skolą per nepilnus 
penkerius metus nuo 42 bi
lijonų dolerių padidino iki 95 
bilijonų. Nenuostabu, kad 
Ontario parlamento rinkimus 
1995 m. birželio 8 d. vėl lai
mėjo šios provincijos kon
servatoriai su savo naujuoju 
vadu M Harriu ir jo atsinešta 
sveiko proto revoliu-cija. Dėl 
skaudaus pralaimėjimo pa
sitraukimą iš politikos sausio 
13 d. pranešė ir buvęs Ontario 
NDP socialistų premeras Bob 
Rae.

Oficialus jo pasitraukimas 
yra numatytas vasario 7 d., kai 
sukaks keturiolika metų jo 
pradėtam Ontario NDP so
cialistų vadovavimui. Naują 
vadą jie dabar planuoja iš
sirinkti savo suvažiavime bir
želio mėnesį. Advokatas Bob 
Rae, praradęs politinį rėmėjų 
pasitikėjimą, jau yra gavęs 
darbą torontiečio Goodmano 
Philips tarptautinėje advokatų 
firmoje, tvarkančioje didžiųjų 
korporacijų reikalus. Šios fir
mos skyriai yra Niujorke, - 
Paryžiuje, Hong Konge ir Ki
nijos Beižinge. V.Kst.

Skautų veikla
• A.a. v.s. Kazimiero Batūros 

atminimui pagerbti Toronto skau- 
tininkai-kės surinko aukų, Vil
niaus vidurinei mokyklai “Lie
tuvių namai”. Aukojo: $40-L. Kar- 
būnienė; $30 - Z. A. Stančikai; 
$25 - dr. J. Yčas, K. Budrevi- 
čius; $20 - V. L. Sendžikai, L Meik- 
lejohn, D. A. L. Keršiai, G. A. Tar
vydai, Z. Lembertienė, K. R. Poš
kai, A. V. Grybai, P. B. Sapliai, 
P. V. Jankaičiai, V. Skrinskas, 
H. A. Stepaičiai, M. Vasiliauskie
nė, E. M. Kazakevičiai, A. Empa- 
keris, F. Mockus, J. Paškus, A. Za- 
lagėnas, S. V. Matulaičiai; $15 - 
A. Ciplijauskas; $10 - V. Montvi
las, B. Mackevičius, S. A. Škėmos, 
V. Morkūnas, E. Simonavičienė; 
$5 — B. Beresnevičienė. Iš viso 
suaukota $550. Ta pačia intencija 
aukojo “Rambyno” tuntui $25 I. 
Kairienė; $20 - J. Pacevičienė. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
Kas norėtų dar prisidėti, prašom 
siųsti čekius adresu: F. Mockus, 
284 Glenforest Rd, Toronto, Ont. 
M4N 2A4, tel. 416 489-7735.

• Knyga “Lietuviškoji skauty- 
bė” jau spausdinama ir vasario 
pabaigoj pasieks prenumerato
rius. Dar galima jų užsisakyti 
siunčiant $25 Skautybės fondo 
įgaliotiniui v.s. V. Skrinskui, 116 
Wincott Dr., Weston, Ont M9R 2P6, 
tel. 416 249-4591. M.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

ZX._ F*lenys 

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

Alpinistas VLADAS VITKAUSKAS 
su Lietuvos trispalve priešpasku
tiniame savo žygyje Mt. Cosciusko 
Australijoje 1995 m. lapkričio 2 d.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

VI. Vitkausko žygis Pietų 
Amerikoje

Alpinistas VI. Vitkauskas 1996 
m. sausio 25 d. pradėjo savo žygį į 
aukščiausiąją (beveik 7000 met
rų) Pietų Amerikos Anconcagua 
viršukalnę Argentinoje. Ši viršu
kalnė dėl jos ledynų, šalčio, 
siaučiančių amžinų sniego pūgų 
po Everesto yra laikoma viena iš 
sunkiausių kopimų, kad ir ge- 
riausiems pasaulio alpinistams. 
Tai yra paskutinis V. Vitkausko 
alpinistinių žygių ciklo tarpsnis. 
Tuo jis bus siekęs savo tikslą — 
bus įkopęs ir įnešęs Lietuvos 
trispalvę į visas aukščiausias šios 
planetos kontinentų viršukalnes. 
Mūsų trispalvė jau suplevėsavo: 
Tadjik—Pamire, Elbruse, McKin
ley — Aliaskoje, Mt. Vinson — An- 
tarktikoje, Cosciusko - Australi
joje, Kilamanjaro - Afrikoje ir 
dabar pakeliui į Ancocagua, Pietų 
Amerikoje. Tai bus pirmas ir vie
nintelis atvejis pasaulio alpinizmo 
istorijoje, kada vienišas alpinistas 
bus įnęšęs savo tautinę vėliavą į 
visas kontinentų aukščiausias vir
šukalnes. Tikimės, kad netrukus 
galėsime gėrėtis šio neeilinio 
lietuvio intriguojančių ekspe
dicijų detalėmis, jo planuojamoje 
atsiminimų knygoje. A. Nakas
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Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre- 
, nuinerata oro paštu - 115 dolerių . 
visuose pasaulio kraštuose, įskai- 

j tant ir Lietuvą.

MOK A :
4.50% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.50% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.50% už 1 m. term, indėlius 
5.00 už 2 m. term. Indėlius 
5.25% už 3 m. term. Indėlius 
5.50% už 4 m. term, indėlius 
5.75% už 5 m. term, indėlius 
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.75% 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)

A s m e n i n e s 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 
(t ra veler ’s cheques) patarna vi m as.

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

Atliekame visus paruošimo ' 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Telefonas 416 532-1149

GROUP!.........'a

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
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

I Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums 
skrendant į Lietuvę. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus 
trečiadienius. PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI 
Į RANKAS PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

SKRYDŽIAI į LIETUVĄ
Visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, Berlyną, Frankfurtą, Hel
sinkį, Kopenhagą, Londoną, Paryžių, Prahą, Varšuvą, arba per kitus Jūsų 
pageidaujamus miestus Jūsų pageidaujama oro linija.
KELIONĖS į KITUS KRAŠTUS:
Žiemą į šiltus kraštus - Floridą, Kaliforniją, Arizoną, bet kur JAV-bes, Mek

siką, Karibų salas, Pietų Ameriką, Pietų Aziją, Havajus, Ramiojo vandeny
no salas; Australiją, Naująją Zelandiją, Afriką, Šventąją Žemę ir kt.

Vasarą - į Europą, Artimuosius Rytus, Amerikos ir Kanados Vakarus bei 
rytinius pajūrius. Aplamai - kur tik Jūsų širdelės geidžia.

Jūsų pasirinkimas: Vien lėktuvų skrydžiai ? Su viešbučiais ? Ir su maistu ? 
Kelionė laivais, traukiniais ?

MŪSŲ KAINOS DAR VIS GERIAUSIOS, PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS.

Pvz. praėjusią savaitę vienai savaitei į Kubą skrydis, viešbutis, maistas, 
gėrimai - už $549 plius mokesčiai. Ar vienur, ar kitur - nuolatos 

sulaukiam bilietų Išpardavimo. 
TEIRAUKITĖS!

Kreipkitės asmeniškai kiekvieną trečiadienį tarp 10 ir 18 vai., 1558 Bloor 
St. IV, arba kitomis dienomis, palikit savo telefono numerį, ir tuoj pat, 

arba pageidaujamu laiku Jums atskambinsiu.

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
“LIETUVOS KELIAS”

MIELI BROLIAI LIETUVIAI,
Mes kartu nelaisvės metais da

linomės viltimi, skausmu, duo
nos kąsniu. Šiandien norėtume 
su jumis taip pat kartu pasida
linti ir džiaugsmu.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
išleidome LPKP (Lietuvos politi
nių kalinių partija) savo laikraš
tį “Lietuvos kelias”, kuris savo 
idėja ir atsakomybe prieš Lietu
vos istorinę praeitį ir realią at
eitį dabarties tautos kryžkelėje 
įsipareigoja vienyti mus visus.

Šiandien Lietuvoje yra apie 
15,000 likusių dar gyvų politinių 
kalinių, kurie savo balso per 
spaudą neturėjo. Savo mintimis 
glaudėmės kituose laikraščiuose, 
prisitaikydami. Rezistencijos 
laikais pogrindžiuose mes lei
dome atsišaukimus, laikraštė
lius, nes tautą reikėjo kelti ir 
drąsinti. Šiandien tautai, stovin
čiai ant nusivylimo bedugnės 
krašto, mūsų politinių kalinių, 
labiausiai jaučiančių atsakomy
bę prieš Lietuvos žmones, gene
tinė pašaukimo misija ir vėl kel
ti bei drąsinti brangius tautie
čius.

Lai mūsų idealai pasklinda Jū
sų širdyse ir protuose! Broliai, 
skaitykite ir duokite savo priete- 
liams paskaityti!

Su pagarba ir meile —
Jūsų LPKP prezidiumas

PARAMA VILNIJAI
Prieš 1995 m. Kalėdas pusšim

čiui Vilniaus krašto lietuviškų 
mokyklų mokytojų perduota Vil
nijos draugijos istorijoje di
džiausia parama — puspenkto 
tūkstančio dolerių, skirtų Tau
tos fondo ir Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos Čikagos skyriaus. 
Mokytojus Vilnijos draugijos 
valdybai pasiūlė 9 organizacijos 
ir jų padaliniai; kandidatai at
rinkti pagal 10 kriterijų. Ypatin
gas dėmesys atkreiptas į sunkiai 
dirbančius ir pragyvenančius at
kuriamų pradinių lietuviškų mo
kyklų mokytojus, dažnai neturin
čius gerų darbo ir gyvenimo pa
talpų, inventoriaus, savivaldy
bių pagalbos, negaunančius ža
dėto papildomo atlyginimo už 
persikėlimą dirbti į Rytų Lietu
vą, už nemokančių valstybinės 
kalbos vaikų išmokymą. Tarp pa
remtų mokytojų buvo ir skurstan
ti našlaitė, ir keturių vaikų moti
na, jiems išlaikyti turėjusi par
duoti savo kraujo.

Kitos Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje ir Kanados 
lietuvių bankų lėšos prieš pat 
Kalėdas perduotos mokytojams 
neakivaizdininkams ir vasario 
17 d. per moksleivių konkursą 
“Rytų Lietuva — mūsų valstybės 
centras”.

Dabar Rytų Lietuvoje veikia 
319 mokyklų, iš jų dar tik 175 (55%) 
valstybine lietuvių kalba.

Kazimieras Garšva, Vilnius

Toronto Maironio mokyklos eglutėje mokiniai sulaukė dovanų iš Kalėdų 
senelio. Dešinėje - vedėjos pavaduotojas ANTANAS RAŠYMAS

Nuotr. A. Puterio

Aukojo “Tėviškės žiburiams”

TORONTO
Kanados lietuvių fondas pra

neša, kad anketas paramai To
ronte galima gauti KLB, Lietu
vių namų bei fondo raštinėse. 
Taip pat anketos yra pasiųs
tos šiais fondo įgaliotinių 
adresais: A. Augaitis, 500 Tail- 
bot Rd., Delhi, Ont. N4B 2A6; J. 
Mažeika, Site 220, Box 52, RR2 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0, 
A. Paškevičius, 1 Mill Hill Rd., 
Nepean, Ont. K2H 2A6; E. Pet
rauskas, 394 Piccadilly St., 
London, Ont. N6A 1S7; J. Plei- 
nys, 84 Balsam Ave., S. Hamil
ton, Ont. L8M 3B3; dr. J. Saka
lauskas, 17270 60 Ave., Surrey, 
BC V3S 1T6; B. Staškevičius, 
667 Allard Ave., Verdun, PQ 
H4H 2C4; V. Vainutis, 24 
Grandmont Crs., Sault Ste 
Marie, Ont. P6B 3V9; J. Vitas, 
2 Hillside Dr., Tillsonburg,
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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 -411 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
pfe'dengia pilnai ar iš dalies.

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje
Ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo, pardavimo ar remonto klausimus.

RETINK West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel. 416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

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

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

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

Vardas, pavardė...................................... ..................................
Adresas ....................................................................................... (

i 
...........................................................................................................................

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

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

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)

$50 — J. Baužys; $40 — dr. A. Ba
cevičius; $25 — M. Kybrancienė; 
$20 — W. Karalius, A. Steponavi
čius, V. Stanaitis, P. Kondrotas, S. 
Aleksa; $10 — A. Zailskas, K. Ve- 
gys, O. Biveinis, J. Dekeris, L. Paš- 
kus, M. Bernotaitis, P. Simanaus- 
kas, E. Stankevičius; $5 — A. Ja- 
nušis, S. Škėma, A. Mučinskas, J. 
Varkavičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 — prel. J. Kučingis, M. Va

siliauskas, V. Kazlauskas; $85 
— P. Pargauskas; $62 — J. R. Kara- 
siejai; $60 — V. Daunoras, M. Lau
rinavičius, K. Daunys, V. Biskys, 
A. Empakeris, kun. R. Krasaus
kas, I. Slėnis, dr. A. Pacevičius,

liūnas, V. Milukas, V. Sapkus, K. 
Rašytinis, V. Vadauskas, I. Va- 
dauskienė, kun. L. Musteikis, O. 
Berentas, J. Kutka, A. Dainora, 
A. Juozapavičius, L. Adomavičius, 
M. Trumpauskas, J. Urbonas, A. 
Plioplys, B. Ulozas, L. Baumgard, 
G. Breichmanas, M. Biekša, J. 
Adomonis, E. Daniliūnas, K. Mat- 
kevičius, V. Macas, L. Macas, B. 
Pranskus, V. Poškus, R. Rickevi
čius, E. Skardis, A. Stalionis, A. 
Budzilas, J. Vieraitis.

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

Ont., N4G 2E5. Reikalui esant, 
galima paskambinti ar faksuo- 
ti 416-239-0995. Užpildytos an
ketos turi pasiekti fondo raš
tinę ne vėliau kaip 1996 m. ko
vo 15 d. Primenama, kad lai
kantis valdžios potvarkių, pa
ramą galima duoti tik kultūri
niams ir labdaros reikalams.

Reikalų vedėjas
Mažosios Lietuvos reikalų ta

ryba Vilniuje savo bendraraš- 
tyje (1996.1.26), pasirašytame D. 
Bakanienės, kelia Lietuvos pa
kraščių stiprinimo klausimą. 
Nurodoma, kad ligi šiolei dar 
“nėra valstybinės ekonominės

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

D r. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

G. Rodke, V. Timošenko, P. Kitra, 
V. Dundys, A. Dronsa, I. Ross, K. , 
Savonis, E. Katilius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$52 — V. Jokūbaitis; $50 — dr. 

A. Šalkus, E. Šarauskas, T. Blin- 
strubas, V. Jučas, N. Šumskis, A. 
Šelmys, A. Kšivickis, V. Goldber- 
gas, V. Prisčepionka, M. Stankai- , 
tis, L. Vaičiūnienė, P. Zaranka, 
P. Devenis, A. Druseikis, A. Ga- 
tautis, S. Ąžuolas, E. Kazlauskas, 
L. Urbonas, J. Janušaitis, J. Mi- 
konis, M. Mickevičius, A. Lepars- 
kas, A. Virkutis, P. Vitas, A. Po- 
gozel, T. Aleksonis, B. Vaišnoras, 
A. Gudžiūnas, J. Ignatavičius, J. 
Rimšaitė, J. Zadavičius, C. Maka
ras, P. Joga, J. Valevičius, J. Po
vilaitis, T. Bogušas, J. Dransuta- 
vičius, Z. Brazauskas, S. Kriauče- i

ELI FE
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)

ir kultūrinės politikos remti 
lietuvybę Lietuvoj”. Esą lenkai 
braunasi į Vilniją, vokiečiai 
į Klaipėdos kraštą. Po 1939 m., 
kai Klaipėdos kraštas buvo at
plėštas nuo Lietuvos, jame gy
venę lietuviai tapo Vokietijos 
piliečiais. Patekę per karą į 
kitus kraštus, taip ir liko jais. 
Dabar, nepaisant Mažosios Lie
tuvos reikalų tarybos kreipimo
si, seimas “atstatė pilietybės 
teises tik tiems, kurie Lietuvos 
piliečiais buvo iki 1940 m.” Ma
žoji Lietuva ilgą laiką stokoju
si lietuvių inteligentijos dėme
sio. Su tuo labai surištas ir tau
tinio išlikimo klausimas. Inf.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame “Tėviškės žiburių ” 
puslapyje)

- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1995 metus, įnašą į RRSP

, reikia įteikti iki 1996 metų vasario 29 d.
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS
SAUSIS ir VASARIS yra RRSP indėlių mėnesiai.

ĮDĖKITE DALĮ SAVO SANTAUPŲ Į PARAMOS RRSP
PARAMA turi platų indėlių pasirinkimą.

PARAMA moka aukštas palūkanas.

PARAMA neima jokių mokesčių už 
RRSP patarnavimą.

PARAMA mielai perkels RRSP indėlius 
iš kitų įstaigų.

PARAMA tuoj pat vietoj išduoda kvitą 
mokesčių atleidimui.

PARAMA gali pervesti RRSP santaupas į 
RRIF nemokant valdžiai jokių mokesčių.

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1995 METAMS-VASARIO29 D

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
PARAMA1573 B,oor street West, Toronto, Ontario.
F/AFIAAIVIAA Tel. 41 6 532-1 1 49

GLOBUS LTD.

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

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

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

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

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

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

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite.
Siuntiniai nemuituojami.

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

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 41 g 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.

27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

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

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

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

||l DRESHER
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešdris 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 *
OfiTZL < f - IIVSIJRAJVCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios
— Vasario 2 — pirmasis mėne

sio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Šventoji valanda prie išsta
tyto Švenčiausiojo. Visi kviečia
mi dalyvauti.

— Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 4, mūsą kaimyninių parapi
jų chorai susikeičia: Lietuvos 
kankinių šventovės choras gie
dos Prisikėlimo parapijoje, o 
Prisikėlimo parapijos choras 
giedos Anapilyje per 11 v.r. 
Mišias.

— KLK moterų draugijos mū
sų parapijos skyrius turės savo 
susirinkimą vasario 4, sekmadie
nį, po 11 v.r. Mišių Anapilio pa
rodų salėje. Visos narės ir vieš
nios bei svečiai kviečiami daly
vauti.

— Pirmoji pamoka Sutvirtinimo 
sakramentui pasiruošti bus va
sario 25, sekmadienį, po 9.30 v.r. 
Mišių, klebonijos posėdžių kam
bary.

— Gavėnios rekolekcijos mū
sų šventovėje bus kovo 21-24 d.d. 
Wasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje jos bus kovo 25, pirmadie
nį, 2 v.p.p. Rekolekcijas ves Pa
nevėžio vyskupijos vadovas vysk. 
Juozas Preikšas.

— Mišios vasario 4, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Oną ir Praną 
Eidukaičius, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Aldoną 
Kryžanauskienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas vasario 11 d. laikys 

teologijos studentė Hilda Lorenz; 
vasario 25 d. — kun. A. Žilinskas.

— A. a. A. Lorencienės atmini
mui pagerbti vietoj gėlių para
pijiečiai ir velionės bičiuliai 
paaukojo parapijai $1000 ir mote
rų dr-jai $465. Ačiū visiems auko
tojams.

— Mažlietuvių rengiamas šiupi
nys įvyks vasario 20 d., 7.30 v.v. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Vi
si kviečiami dalyvauti.

— Išganytojo parapijos moterų 
draugijos susimąstymo vakaras 
įvyks kovo 30 d., 7.30 v.v.

— Vasario 11 d. tuoj po pamal
dų šventovės salėje bus moterų 
dr-jos susirinkimas, kuriame 
įvyks naujos valdybos rinkimai. 
Kviečiamos visos moterys daly
vauti. E.J.St.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, sausio 28, po

pietėje dalyvavo 131 asmuo. Sve
čių knygoje pasirašė Audrius 
Klupšas iš Vankuverio. Praneši
mus* padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys J. V. 
Šimkus.

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

— Vasario 3 d. Toronto LN Min
daugo menėje įvyks “Tauro” klu
bo metinis pobūvis. Programą at
liks Toronto lietuvių vyrų cho
ras “Aras”, muzika V & V (muzi- 
kalinis ir vokalinis vienetas). 
Dėl bilietų kreiptis į J.V. Šimkų, 
tel. 416-231-9425 arba V. Dreše- 
rį tel. 416-233-3334 ir sekmadie
nio popiečių metu.

— Vasario 11, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo 
menėje įvyks Vilniaus styginio 
kvarteto koncertas. Įėjimas $10.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė — vasario 2 d. Progra
mą atliks Lyle Gates.

— Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams, kad galima pa
sinaudoti pasiūlymų bei pagei
davimų dėžute.

— A. a. Herberto Šmito atmini
mui J.V. ir A. Šimkai Slaugos na
mams aukojo $50. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
siog LN adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai.

Vasario 16-tosios šventė Toronte
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 78-tąsias metines 
Toronto ir apylinkių lietuviai 
minės 1996 m. vasario 18, sek
madienį, pamaldomis visose 
šventovėse ir bendra iškilme 
Anapilio sodybos didžiojoje 
salėje 4 v.p.p. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Lietu
vos kultūrininkas ir politi
kas Romualdas Ozolas. Meni
nę programos dalį atliks To
ronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras”, Lietuvos 
kankinių šventovės vaikų cho
ras ir Vilniaus styginis kvar
tetas.

Susipažinkime su pagrindi
niu kalbėtoju. Romualdas 
Ozolas gimė 1939 m. sausio 31 
d. Joniškėlio miestelyje tar
nautojo šeimoje. 1962 m. Vil
niaus valstybiniame universi
tete baigė filologiją. 1965-1968 
m. dirbo “Kultūros barų” re
dakcijoje, 1973-1989 m. dėstė 
Vilniaus un-te, buvo “Minties” 
leidyklos vyr. redaktoriaus 
pavaduotoju. 1990 m. išrink

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį, sau

sio 28, per 10.15 v.r. Mišias smui
kavo Mindaugas Gabrys.

— Sausio 27 d. parapijoje pami
nėtos Palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio mirties meti
nės. Ta proga NPM Marijos sese
rų vienuolyno koplyčioje buvo 
aukojamos Mišios.

— Sausio 24 d., minint Krikščio
nių vienybės savaitę, Prisikėli
mo šventovėje buvo surengtos 
ekumeninės pamaldos. Drauge su 
abiejų lietuviškų parapijų atsto
vais jose meldėsi ir giedojo lie
tuviai ev. liuteronai. Pamokslą 
pasakė kun. Algimantas Žilins
kas.

— Sausio 25 d. palaidotas a.a. 
Izidorius Girdzijauskas, sulau
kęs 86 m. amžiaus.

— Vasario 2 — pirmasis mėne
sio penktadienis. Seneliai ir li
goniai lankomi namuose bei prie
glaudose ir aprūpinami sakra
mentais iš anksto susitarus su 
parapijos kunigais. Vakare Pri
sikėlimo šventovėje 7 v. bus Šven
toji valanda, 7.30 v.v. Mišios.

— Vasario 3 — pirmasis mėne
sio šeštadienis. 10.30 v.r. “Gyvo
jo Rožinio” draugijos nariai ren
kasi bendrai maldai. 11 v.r. bus 
laikomos Mišios jų intencija. 
“Vilniaus” pensininkų namuose 
5.30 v.p.p. bus aukojamos Mišios 
už mirusius namų gyventojus.

— Sekmadienį, vasario 4, per
10.15 v.r. Mišias Prisikėlimo 
šventovėje giedos Lietuvos kan
kinių parapijos choras, vad. muz. 
Jono Govėdo. Prisikėlimo parapi
jos choras tą sekmadienį per 11 
v.r. Mišias giedos Lietuvos kan
kinių šventovėje.

— Mišios vasario 4, sekmadienį,
8.15 v.r. — už a.a. Anelę ir Praną 
Vaserius; 9.15 v.r. — už a.a. Vytą 
Vingelį; 10.15 v.r. — už a.a. Anta
niną Dunauskienę ir Peseckų šei
mos mirusius, a.a. Juzę Rakaus
kienę ir a.a. Marcelę Kerševičiū- 
tę; 11.30 v.r. už parapiją ir visus 
parapijiečius.

Anapilio keltuvo vąjui aukojo: 
$200 - O. Jakimavičienė (a.a. 
Antano Jakimavičiaus XV mirties 
metinių proga).

A.a. Herbertui Smitui mirus, 
užjausdami mirusiojo šeimų, 
brolį Leoną, seseris Lydiją, 
Vandą ir jų šeimas, Marytė ir 
Lionginas Paškai “TŽ” auko
jo $30.

A. a. Izidoriaus Girdzijausko 
atminimui, Antano Rinkūno 
švietimo fondui aukojo: $100 
— T. V. Sičiūnai; $30 — G. Pau- 
lionienė; $25 — E. Sondienė, 
D. R. Sondos; $20 — E. V. ir P. 
B. Sapliai; $10 — R. J. Karasie- 
jai.

Dail. Rasos Staniūnienės, 
sunkiai sužeistos, priežiūrai 
Lietuvoje aukojo KLB Mont- 
realio apylinkė $100. Nuošir
džiai dėkoja “Friends of Ra
sa” — Šalpa Rasai Staniūnie- 
nei komitetas.

Martyno Mažvydo paminklo 
fondui nuo 1995 m. rugpjūčio 
mėn. 5 d. iki 1995 m. gruodžio 
mėn. 31 d. aukojo: $100 — M. 
Jankus, E. Senkuvienė; $25 — 
P. Baltuonis. Dėkojame vi
siems aukotojams.

Vysk. H. Dumpys, V. Trumpjonas

A.a. Veronika Treigienė, dau
gelio ateivių globėja, sulaukusi 
86 m. amžiaus, mirė sausio 28 d., 
Simcoe, Ont. ligoninėje. Gyveno 
Delhi, Ont. Laidojama vasario 3 
d., šeštadienį iš Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovės.

tas Lietuvos respublikos 
Aukščiausiosios tarybos na
riu. 1990-1991 m. Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko pavaduo
tojas, derybų su Sovietų Są
junga ir vėliau Rusija dele
gacijų narys. Nuo 1992 m. pri
klausė Lietuvos centro judė
jimui, nuo 1993 m. Lietuvos 
centro s-gos pirmininkas. Bu
vo laikraščio “Atgimimas” 
steigėjas ir vyr. redaktorius. 
Rašo geopolitikos, valstybės, 
tautų ir tautinių mažumų kul
tūros klausimais, Stasio Šal
kauskio premijos laureatas. 
1992 m. išrinktas į Lietuvos 
seimą, 1995 m. pradėjo pilie
tinę kovos veiklą su korupci
ja, Tarptautinės parlamenta
rų grupės Čečėnijos proble
moms narys, priklauso įvai
rioms kitoms Lietuvos seimo 
grupėms.

Minėjimą rengia ir visus 
tautiečius gausiai dalyvauti 
kviečia KLB Toronto apylin
kės valdyba.

VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS 
įvyks vasario 18, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
ANAPILIO Salėje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.)

PROGRAMOJE: Lietuvos seimo nario Romualdo Ozolo paskaita;
Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”;
Lietuvos kankinių parapijos vaikučių choras;
Vilniaus styginis kvartetas. Rengėjai- "

KLB Toronto apylinkės valdyba
»« M »« »*- M- «* M "I "

Kanados lietuvių jaunimo są
junga rengia lietuvių išvyką 
į Winterlude, Otavoje, vasario 
9-11 savaitgalį. Programoje: 
penktadienį — 10 v.v. “Glue 
Pot” susipažinimas; šeštadie
nį — 12 v. Dows Lake Pavillion 
čiuožimas, 2 v.p.p. “The Ritz”, 
ant kanalo, 6-8 v.v. Vasario 16 
minėjimas latvių centre, 11 v. 
v. — “Le Bop”, Hull, PQ; sek
madienį — “Museum of Civili
zation”, Hull, PQ. Dėl nakvy
nės teirautis — Days Inn (613) 
237-9300 arba Quality Inn (613) 
789-7511 (Radžiaus rezervaci
ja). Užsiregistruoti — (613) 
231-2339, informacija — Juo
zas Radžius. Inf.

Tradicinis mažlietuvių šiu
pinys, dėka energingų, jaunų 
Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos narių torontiečiams 
ir šiemet rengiamas vasario 
20, antradienį, Prisikėlimo 
parapijos salėje. Džiaukimės 
jaunimo entuziazmu palaikyti 
tradicijas ir įvertinkime jų 
pastangas gausiu atsilanky
mu. I. Adomavičienė

Toronto Maironio mokyklai 
Toronto Lietuvių namų mote
rų būrelis aukojo $134. Nuo
širdus ačiū. Vedėja

Vytautas Aušrotas, Anapi
lio parapijos knygyno vedėjas, 
antroje 1995 m. pusėje parda
vė pavienių “Tėviškės žibu
rių” numerių už $78. “TŽ” ad
ministracija dėkoja už talką.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje 
aukojo: $70 — E. Lorencienė 
a.a. vyro Adolfo penkerių me
tų mirties prisiminimui; $25 
— L. A. Čepai; $10 — A. Lapai- 
tienė, M. Povilaitienė. Nuo
širdus ačiū —

mokyklos rėmėjai
“Tremtinių grįžimo fondui” au

kojo: a.a. Prano Dovidaičio atmi
nimui: $20 — P. Čiurlys. A. a. Kazi
miero Batūros atminimui: $40 — 
E. Sondienė, R.D. Sondos; a.a. 
dailininkės Helenos Žebrauskai- 
tės-Weir atminimui: $50 — J.VI. 
Plečkaičiai; a.a. Herberto Šmito 
atminimui: $25 — A.E. Bočkai; 
a.a. Juozo Morkūno atminimui: 
$50 — dr. J. Rimšaitė; $20 — L. 
Daunienė, V. Kubilienė, B. Zabu
lionis, A.K. Povilioniai, J.P. Iva
nauskai; $10 — A. Ramolavičiūtė. 
A. a. Antano Martinkevičiaus at
minimui: Tillsonburgo ir apylin
kės draugai — $10 — A. Vieraičiai, 
J. Jurėnas, B. Lukošienė, T.P. Par- 
gauskai, I.P. Pargauskai, B. Dir- 
sienė, A.V. Čiuprinskai, L.J. Vi
tai. A. a. Onos Tačilauskienės at
minimui: $100 — William and 
Gyyne Lane; $50 — V. Ručienė, R. 
Ručys; $40 — L.E. Baumgardai; 
$25 — P.A. Adomaičiai, J.A. Sun- 
gailos; $20 — V. Adomonis, E. Na
vickienė, Joe ir Dalė Intihar; $10 
— A.J. Gudavičiai, M. Matulevičie
nė, H. Simanavičienė, B. Ston- 
čius; $5 — St. Bartusevičienė, J. 
A. Venslovaičiai, J.A. Gudavičiai. 
A. a. Jono Paršeliūno atminimui: 
$500 — Mark-Marius Paršeliūnas; 
$25 — M. Miceikienė; $20 — A. 
Apenavičienė, E. Sondienė, R.D. 
Sondos, O.K. Kudirkos, A. Šešku- 
vienė, B.V. Saulėnai, L.I. Adoma
vičiai, D. Zulovienė, V. Urbonas, 
P. Basys; $10 — V. Kecorienė, A. 
A. Kazanavičiai, R.T. Renkauskai, 
Z. Bukšaitis, M. Gudelienė, M. Po
vilaitienė. Velionies studijų 
draugai iš St. Petersburg Beach, 
Fla.: $20 — B.S. Juozapavičiai, 
M. Polteraitienė, O.J. Pupinskai, 
G.A. Sekoniai, P. Zelba. Visiems 
aukotojams, tokiu giliai prasmin
gu būdu parėmusiems Lietuvos 
tremtinius, nuoširdžiai dėkoja 
šio fondo globėja

KLKM draugijos centro valdyba
Lietuvos nepriklausomybės 

partijos pirmininkas V. Ša
palas išsiuntinėjo 1996 m. sau
sio 20 d. data pažymėtą kreipi
mąsi į užsienio lietuvius, ku
riame nurodoma, kad “besiku
riančiai demokratinei valsty
bei gresia pražūtis”. Kviečia 
visus kuo greičiausiai įsigyti 
Lietuvos pilietybę, aktyviai 
dalyvauti politiniame gyveni
me ir rinkimuose.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?
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Medžiotojų ir “TA||PAQ” 
žūklautojų klubo InUnnO

TRADICINIS METINIS

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 416
, 231-9425, V. Drešeris tel. 416233- 

3334, L N sekmadienio popietėse, 
pas narius ir prie [ėjimo.
•i r* ** M m ... i

Canadian Chamber Academy 
h kviečia visus į

*1= 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. 

-

pagarsėjusio Europoje,

KONCERTAS Į 
pirmą kartą Kanadoje 

1996 m. vasario 11, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose, <

1573 Bloor Street West.

Programoje: lietuvių kompozitorių kūriniai ir , 
klasikų muzika. įėjimas $10 asmeniui.

Maloniai kviečiame visus! ,
Lietuvių namų kultūros komisija

U n. M W ■ M. ..... »« - ...... »<----------

Maloniai kviečiame visus 
į šokių ir pasilinksminimo vakaronę

“ROŽIIJ VAKARAS
1996 m. vasario 10, šeštadienį, 7 v.v.,

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 
(1021 College Street)

Šokiams gros “Good Time Boys" orkestras. 
Trumpą programėlę atliks choro nariai.

Įėjimas $8 asmeniui. Stalus galima užsakyti skambinant 
M,. telefonu 416 252-9157 arba 416 604-8457 

vakarais.

Volungė” - Toronto lietuvių choras

PARDUODAMAS naujas, mūrinis, 
modernus dviejų aukštų namas 
Kaune, Kalniečių rajone. Skam
binti 518 523-8162.

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.

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

1996 m. 
vasario 3, 
šeštadienį, 
6 val.vak., D 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 BloorSt.W.) 
— lt------m J

IŠNUOMOJAMAS dviejų su puse 
miegamųjų butas Etobicoke ra
jone. Skambinti tel. 416 695-3755.

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

IEŠKOME išsinuomoti 2 miegamų 
buto Toronte nuo kovo 1 d. Skam
binti dienos metu tel. 416 252-6741, 
vakarais 416 604-2894.

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.

M MONTREAL
Lietuvos seimo narys R. Ozolas 

lankosi šiame žemyne. Sekma
dienį, vasario 11, jis bus Montrea- 
lyje ir 12 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje susitiks su vietos lie
tuviais. Visi kviečiami gausiai da
lyvauti.

Vasario 16-osios minėjimas įvyks 
vasario 18 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje.

Kun. Kazimieras Ambrasas su
organizavo maldos būrelį, kuris 
meldžiasi įvairiomis svarbiomis 
Bendrijos intencijomis prie Fati- 
mos Marijos statulos. Maldas kal
ba įvariomis kalbomis, nes būre
liui priklauso skirtigų tautybių 
asmenys.

Skautų žiemos stovykla sausio 
12-14 d.d, Cap St. Jacques parke 
praėjo sėkmingai. Ją suorganiza
vo ir jai vadovavo Gintaras Na- 
gys. Stovykloje dalyvavo ir kun. 
K. Ambrasas.

(40) LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

AfA 
JURGIUI ALIŠAUSKUI

mirus,

jo žmonai ANELEI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

P. O. Polgrimai ' F. Gabrėnas
J. J. L. Vyšniauskai J- O. Karaliūnai
J. Liutkienė J- Labuckienė
P. R. M. D. Krilavičiai K. K. Stankai
P. O. Meškauskai P-I. Baronai

I. V. Šajaukos

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. JUOZAS LEIBERIS,

palikęs tėviškės pievas-lygumas prie Šešupės, dar jaunas 
buvo Raudonųjų išleistas, repatrijavo į Vokietiją. Šešiolikos 
metų sulaukęs, pašauktas į kario tarnybą, pasiųstas į Rytų 
frontą. Frontui palūžus, patekęs į Raudonųjų nelaisvę. Iš 
belaisvės grįžęs, surado tėvus vos tiktai gyvas ir tiktai daktaro 
griežtų nurodymų bei mamos ir seserų ypatingos priežiūros 
dėka vėl išsivystė panašus (žmogų, (save buvusį.

Emigravęs į Kanadą, iš Toronto persikėlė gyventi į Ame
riką. Pakirstas smūgio, staiga mirė 1995 m. gruodžio mėn. 21 
d., sulaukęs 70 metų amžiaus New Britain Connecticut, USA.

Palaidotas iškilmingai gruodžio 23 d. kaip dera sąži
ningam parapijiečiui bei Bendruomenės nariui, V. Plečkai
čio dėka ir sumanumu. Rytojaus dieną prie Kūčių stalo su
sirinko šeimyna: dukros - Birutė, Irena, sūnus Juozas ir 
aštuoni vaikaičiai, žentai bei marti, žmona Albina Plečkai- 
tytė.

O tenai gale stalo, kur tuščia kėdė, ten graudi skaus
minga širdgėla, kartu betgi šviesus amžinas atminimas ir 
Ramybė žemėje žmonėms geros valios.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje tiek daug vargų patyręs, 
brangus ir mylimas mūsų broli.

Liūdinčios seserys - Onutė, Wiesbaden Vokietijoje, 
Julytė, Tweed, Ontario ir artimieji

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).

“The Gazette” sausio 17 d. įdėjo 
William Marsden ilgą straipsnį 
apie Kvebeko draudimą 6 metų 
amerikiečiui berniukui, atva
žiavusiam vieneriems metams, 
lankyti mokyklą anglų kalba. Au
torius plačiai mini Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kurios per ilgus 
metus patyrė kultūrinę priespau
dą iš Rusijos, kaip jis sako, “tau
tų kapinyno”. Daugiausia rašo 
apie Lietuvą ir daro išvadą, kad 
tik tvirti šeimos ryšiai atlaikė 
kultūrinį spaudimą. Mini ir jo 
lankytus karaimus, kurie atsikėlė 
į Trakus prieš 600 metų valdovų 
apsaugai ir kurie iki dabar yra 
išlaikę savo kultūrą ir papročius.

Pastaba: specialiu Kvebeko 
Švietimo ministerio leidimu tam 
amerikiečiui berniukui pagaliau 
buvo leista lankyti anglišką mo
kyklą. B.S.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ; turi 
truputį kalbėti angliškai; (Keele- 
Eglinton). Tel. 653-9489. Skambin
ti tiktai vakarais nuo 8 iki 11 vai.

rsoLū i
COLDUUeU. 
ŪANKCRU

DAIVA
DALINDA,

BBA, Broker
Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo (staiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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


