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Gyventi savo galva
Žmonės į tą patį dalyką dažnai pažiūri skirtingai. 

Tai normalu, nes požiūriai rečiau atsiranda staiga — jie 
jau būna susidarę įsitvirtinusio vienokio ar kitokio nusi
statymo, nuo kurio dažniausiai ir priklauso dalykų ver
tinimai.

Kas seka Lietuvos spaudą ir domisi atgautos 
nepriklausomybės vidine ir užsienio politika, 
prisiskaito apsčiai priešingybių. Pvz. opozicija 
skelbia viena, o valdantieji sluoksniai paaiškina kaip yra 

ar kaip jiems geriau patinka. Kartais — atvirkščiai. 
Vyriausybės pranešimus gana dažnai opozicija pavadina 
paprastais pasigyrimais, naiviais pasiteisinimais, visa tai 
užginčija, kartais net pajuokia. Jei žmonės sektų tik 
spaudą ar aplamai iš krašto kasdien plūstančią 
žiniasklaidą, jokiu būdu negalėtų susidaryti vaizdo, kieno 
gi pusėje vienu ar kitu kalbamu klausimu yra tiesa. Ir 
puolantieji, ir besiginantieji beveik kaskart taip “kerta iš 
peties”, kad rodos tik vartojamas tonas ar parinkti žodžiai 
pajėgūs nustatyti, kur ta ieškomoji tiesa. Ir taip, jei ne 
kitos, nors ir pašalinės, priemonės, būtų neįmanoma 
susigaudyti, kaip ten iš tikrųjų yra. Akivaizdžiai matoma 
tik tai, kad “tiesos” skleidėjai išsijuosę kiekvienas traukia 
savo pusėn, ir susidaro įspūdis, kad “tiesa” tėra tai, kas 
vienai ar kitai grupei patinka. Išvados daromos per savo 
grupinės orientacijos akinius, o iš tikrųjų klaidžiojama 
tarsi užrištomis akimis. Susidūrimai su tokiais pačiais, iš 
kitos pusės einančiais, kartais būna labai skaudūs, net 
žymes ilgesniam laikui paliekantys. Kyla klausimas, ar 
galima viso to išvengti? Kai kas gal pasakytų - 
nesidomėk, gyvenk sau ramiai, o peštukai tesižino, nes 
visi politikai yra melagiai. Bet taip nuo visko nusigręžti 
vargu ar kam būtų įmanoma. Nebe tas pasaulis, nebe tie 
ir žmonės, o mūsų atveju daugumai Lietuvos reikalai 
labai rūpi. Pasyvumas ir atsiribojimas nuo viso to stačiai 
neįmanomas, kai tik tuo visą amžių gyventa.

Senoliai labai mėgdavo vaikams patarti: gyvenkit 
savo galva. Tai - gal ir dabartinė išeitis įstrigus tarp 
priešingybių ieškant tiesos. Tačiau orientuojantis 
vis prisimintina, kad daugumas politikų yra linkę ginti 

asmenines savo pozicijas, nepasiduoti, laimėti, įsitvirtinti. 
Jie, o kartais ir paprasčiausi karjeristai, to siekdami 
vartoja būtas - nebūtas priemones. O laisvame krašte 
galimybių priemonėms kurti beveik kiek tik nori. 
Žvelgiant į tai, galima ir lengviau atsikvėpti, ramiau 
pasidairyti, pačiam kaip nors parankioti skelbiamus 
duomenis, atsijoti ir padaryti atitinkamas išvadas. Tokiu 
būdu ir spaudos puslapiuose lengviau ryškės tiesa, 
dėstoma “Respublikoje”, “Lietuvos ryte”, “Dienoje” ar 
kur kitur. Nieko nepadarysi - reikia jau iš naujo mokytis 
skaityti, rankioti tiesos trupinėlius, kurių apstu abiejose 
pusėse. Tenka tik pagaliau įprasti juos lipdyti. Išankstinis 
nuosprendis tuoj pat patikėti, kas tavo grupės pusėje 
skelbiama, gali lengvai suklaidinti, nes visur yra 
klystančių.. Tik atranka padės geriau suprasti politinius 
vingius. O jie iš tikrųjų tėra baisūs tik tiems, kurie nenori 
jų matyti. Užsimerkę betgi negalime klaidžioti. Do
mėjimasis ir pagal galimybes dalyvavimas atstatytos Lie
tuvos tvirtinime - tai vienintelis kelias visiems. Jame, tie
sa, dar daug duobių bei nenumatytų užtvarų. Ir visa tai 
sutvarkys, pašalins tik aktyvūs darbininkai, ne ant griovio 
krašto stovintys žiūrovai. Tai labai įsidėmėtina ir Lietuvos 
pilietybę atgavusiems išeiviams. Č. S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kuo bus dalijamasi ir kuo ne?
Tokia mintis iškilo pasta

rosiomis savaitėmis, susieta su 
dviejų vyriausybių pasikeitimais. 
Iš prekybinės kelionės Azijoje 
su palydovais sugrįžęs Kanados 
ministeris pirm. J. Chretienas 
rado gerokai sumažėjusį savo 
populiarumą. Mat praeitis ro
do, kad iš tokių kelionių nevi- 
sada susilaukiama didelės eko
nominės naudos. Prekybos su
tartys kartais būna pasirašomos, 
o kartais tik pažadamos pasi
rašyti. Abiem atvejais iškyla jas 
galintis sugriauti prekybinių ry
šių finansavimas. Šį sykį Kana
dos ministeris pirm. J. Chretie
nas ir jo palyda per dvylika 
dienų aplankė Indiją, Pakista
ną, Indoneziją ir Maleziją. Jo 
betgi laukė svarbūs įvykiai Ka
nadoje - separatistinės Kvebe
ko partijos vado ir premjero pa
sikeitimas.

Ministerio pirm. J. Chre- 
tieno populiarumui, atrodo, pa
kenkė jo per vėlus įsijungimas į 
Kvebeko nepriklausomybės re
ferendumą 1995 m. spalio 30 d. 
vajų. Juk tą referendumą L. 
Bouchardo pastangų dėka ga
lėjo laimėti ir separatistai, su
silaukę tik labai nežymaus pra
laimėjimo beveik vienu nuo
šimčiu. Paaiškėjo, kad jų jėgos 

yra smarkiai sustiprėjusios ir 
kad referendumo vajaus ig
noravimas Kanadai gali baigtis 
nepriklausomybę pasirinkusio 
Kvebeko netekimu.

Nuo šios klaidos dabar 
bandoma apsisaugoti ministe
rio pirm. J. Chrctieno pertvar
kytu kabinetu, kurio nariai buvo 
prisaikdinti sausio 25 d. Kabi
netan įvesti penki nauji ministe
rial, siekiant tvirtesnio balso 
Kvebekui Kanados vyriausybė
je. Ypač svarbus yra naujasis 
ministeris tarpvyriausybiniams 
reikalams Stephane Dion, tarp
tautinės teisės profesorius 
Montrealio universitete. Jam 
teks pagrindinių vienybės rei
kalų tvarkymas su Kvebeku. 
Kitas naujas kvebekietis Pierre 
Pettigrew yra paskirtas minis- 
teriu tarptautiniam bendradar
biavimui ir prancūziškiems rei
kalams. Jiedu nėra Kanados 
parlamento nariai. Tad turės 
būti išrinkti papildomuose rin
kimuose.

Žymioji kvebekietė Lucien- 
ne Robillard iš darbo minis
terijos buvo perkelta imigra
cijos ir pilietybės ministerijon, 
kurią lig šiol tvarkė italų kilmės

(Nukelta į 2-rą psl.)

Nežinomojo kareivio kapas Kaune. Šalio jo iš abiejų pusių pirmojo žuvusio Lietuvos karininko ANTANO 
JUOZAPAVIČIAUS ir pirmojo žuvusio kario POVILO LUKŠIO biustai Nuotr. G. Kurpio

Nusikaltimai, kurių negalima pamiršti
“The Toronto Sun” dienraščio bendradarbis primena skaudžią tiesą - hitlerinės Vokietijos 

karo nusikaltėliai tebėra ieškomi ir teisiami, o Sovietų Sąjungos karo nusikaltėliai 
neliečiami - jie ramiai sau gyvena ir gauna geras valstybines pensijas

Kanados žurnalistas Eric 
Margolis, užsienio reikalų sky
riaus bendradarbis “The Toron
to Sun” dienraštyje, dažnai rašo 
Rytų Europos politiniais klau
simais. 1996 m. sausio 25 dienos 
straipsnyje jis priminė skaityto
jams Stalino laikais padarytas 
skriaudas, kurios plačiame pa
saulyje susilaukia apgailėtinai 
mažai atgarsio.

1995 m. gruodžio mėnesį 
Latvija padarė, kas reikalinga, 
rašo Margolis: nuteisė laisvės 
atėmimu iki gyvos galvos pensi
jon išėjusį KGB majorą gene
rolą Alfonsą Noviks, kadaise 
vadintą “didžiuoju žudiku”. De
ja, jo bausmė bus per trumpa - 
jam jau yra 87 metai.

Taipgi jau seni yra ir kiti 
Stalino slaptosios policijos išli
kę buvusieji tarnautojai. Šie iš
sigimėliai, kaip juos vadina 
Margolis, vis dėlto yra užsitar
navę tokio paties drakoniško 
griežtumo bausmės, kaip ir se
nieji naciai. Jokiu būdu negali
ma apriboti masinių žudynių 
vykdytojų senaties teise (statu
te of limitations), tvirtina au
torius.

O kodėl? Nes ne karas, o 
komunistiniai pareigūnai dau
giausia aukų išnaikino šiame 
šimtmetyje. Komunistiniuose 
kraštuose valdžios yra išnaiki
nusios mažiausiai 65 milijonus 
savo piliečių, o įvairiuose ka
ruose yra mirę 35.5 milijono 
žmonių.

Noviks buvo vyresnysis če
kistas, arba sovietų NKVD 
slaptosios policijos agentas, kai 
Sovietų Sąjunga prisijungė Lat
viją 1940 metais. Jis vadovavo 
120,000 latvių trėmimui į Sta
lino įsteigtas mirties stovyklas 
Sibire, tardymams ir kanki
nimui.

NKVD - vėliau tapęs KGB 
-taip pat ištrėmė 160,000 lie
tuvių ir estų į koncentracijos 
stovyklas. Net prieš Hitleriui 
užpuolant Sovietų Sąjungą 3 
ar 4% Baltijos valstybių gyven
tojų buvo NKVD pastangomis 
išsiųsti į lagerius. O pasaulis 
nieko nedarė. Galimas dalykas, 
kad tarp 1940 ir 1945 m. tarp 8 
ir 10% visos Latvijos gyventojų 
mirė Sibiro šalčiuose arba buvo 
NKVD sušaudyti.

Po karo latvių nacionalistai, 
remiami Didžiosios Britanijos 
slaptosios žvalgybos (MI-6), 
heroiškai stengėsi kovoti prieš 
sovietinę okupaciją, tačiau jų 
pastangos buvo bergždžios. No
viks padėjo infiltruoti ir išnai
kinti pogrindžio kovotojus prieš 
komunizmą. Kai Latvija pa
galiau atstatė savo nepriklauso
mybę Sovietų Sąjungai sugriu

vus, Noviks buvo patrauktas į 
teismą. Jis teisinosi tik laikęsis 
įsakymų.

Buvęs Latvijos komunistų 
partijos vadas Alfred Rubiks
buvo pasodintas į kalėjimą 8 
metams už rengimą pokomu
nistinės vyriausybės perversmo 
1991 metais.

Latvija, Lietuva ir Estija 
įvedė įstatymus, leidžiančius 
prokurorams apkaltinti buvu
sius NKVD/KGB agentus ir 
aukštuosius komunistus, ku
rie įtariami nusikaltus žmoniš
kumui. Tokia politika šios vals
tybės ryškiai skiriasi nuo kitų 
pokomunistinių Rytų Europos, 
Kaukazo ir Vidurinės Azijos 
kraštų, kurie visai nesistengia 
traukti atsakomybėn buvusius 
stalinistus už nusikaltimus, ku
rie skaičiais, jeigu ne žiaurumu, 
toli toli pralenkia Hitlerio Vo
kietijos vykdytas žudynes.

Labai patogiai pamiršta
ma, toliau tvirtina Margolis, jog 
Stalino Sovietų Sąjunga buvo 
nacinės Vokietijos bendrininkė. 
Šios dvi valstybės pradėjo karą, 
kartu užpuldamos Lenkiją.

Rusijos istorikų naujausiu 
apskaičiavimu, nuo 1930 iki 
1953 metų slaptoji Stalino po-
licija išžudė 40 milijonų žmonių 
vien tik Sovietų Sąjungoje - 
mirties kamerose ir Arktikos la
geriuose.

Stulbinantis skaičius - 40,-

Nuotr. G. Kurpio

000,000. Daugiau kaip tris kar
tus didesnis negu visų apskai
čiuotų Hitlerio aukų. Labiausiai 
sukrečiantis yra tas faktas, kad 
didžiausia dalis šių kolosalinių
žudynių įvyko prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą. Pasaulis žiūrėjo 
pro pirštus j Stalino nusikalti
mus. Mes prisimename Aušvi- 
cą, bet ne Vorkutą.

Rusijoje senieji NKVD- 
KGB pareigūnai, kurie dar gyvi, 
sau tyliai ima valstybės pensijas 
ir ramiai gyvena. Partija, už 
kurią jie taip uoliai žudė, slenka 
atgal į valdžią. Atrodo, kad nie
kas Vakaruose nesipriešina.

Keletas silpnapročių chu
liganų Vokietijoje, save pasiva
dinusių naciais, kelia tarptautinį 
aliarmą ir neribotą žinia- 
sklaidos pasipiktinimą. Tačiau į 
Rusijoje atsinaujinančios komu
nistų partijos narius, puoselė
jančius stalinizmo atgaivinimą, 
reaguojama ne kaip į žiauriau
sių žudynių autorių įpėdinius, 
bet kaip į visai nepavojingus 
niurnas ar kvailius.

Vokietija dar vis atgailauja 
už savo nusikaltimus, suranda 
senyvus nacius, o Rusija nepaiso 
baisios savo praeities. Alek
sandro Solženicino vienišas bal
sas reikalauja Rusijos nuodė
mių išpažinimo ir bausmės so
vietinių laikų nusikaltėliams. 
Mažai kas jo klauso.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lankėsi Ukrainos AT 
pirmininkas

Ukrainos aukščiausios tary
bos delegacija, vadovaujama 
pirmininko Aleksandro Moro- 
zo, lankėsi Lietuvoje su oficialiu 
vizitu, prasidėjusiu sausio 21 d., 
rašo ELTA. Buvo pasirašytas 
tarpparlamentinis bendradar
biavimo memorandumas. A. 
Morozas tvirtino, kad Ukraina 
vertina Lietuvos patirtį vals
tybingumo bei demokratijos kū
rime. Jo teigimu, abiejų kraštų 
parlamentarai rems vyriausybių 
pastangas prisijungiant prie Eu
ropos struktūrų, tačiau Ukraina 
nepritaria ŠAS (NATO) plė- 
timuisi j Rytus, norėdama, kad 
“kitų valstybių interesai ne
prieštarautų mūsų interesams”. 
Ukraina nori laikytis tokios po
litikos, kuri būtų naudinga visai 
Europai, kad tarptautiniai 
konfliktai nebūtų sprendžiami 
“karinės pagalbos metodais”, 
kaip daroma buvusioje Jugosla
vijoje. Jis pabrėžė, jog Ukraina 
yra užmezgusi tik ekonominius, 
o ne karinius rvšius su NVS.

Svečias pažadėjo pasirū
pinti Vilniaus universiteto ar
chyvų sugrąžinimu iš Kijevo 
universiteto ir skatino šių moks
lo institucijij glaudesnį bendra
darbiavimą.

Susitiko su ambasadoriais
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas sausio 25 d. Vil
niuje surengė antrąjį užsienyje 
dirbančių Lietuvos diplomatų 
susitikimą, kuriame jis pranešė, 
jog silpnai dirbančios amba
sados bus mažinamos. Jis gavęs 
vertingų pasiūlymų savo meti
niam pranešimui vos iš dešim
ties ambasadų, kurių iš viso pa
saulyje veikia 38 su 323 dip
lomatais. Kaip rašo ELTA, pre
zidentas pagyrė Lietuvos am
basadorių JAV-ėms dr. Alf. Ei
dintą už jo ambasados greitą 
reagavimą į žiniasklaidos pra
nešimus, pabrėždamas, kad 
“Lietuvai per didelė prabanga 
turėti ambasadas tik dėl re
prezentacijos”.

Įvyks bankininkystės 
pertvarkymas

Sausio 26 d. vyriausybės rū
muose buvo pasirašyti Lietuvos 
finansinės sistemos stabilizavi
mo, pertvarkymo ir plėtojimo 
programos metmenys, rašo EL
TA. Ši programa Lietuvai kai
nuos 1.3 bilijono litų, kurių 1.1 
bilijono tikimasi sudaryti iš vy
riausybės vertybinių popierių, o 
kitą dalį iš valstybės biudžeto 
bei paskolų iš tarptautinių fi
nansinių organizacijų. Nutarta 
panaikinti “Aurabanką”, o “Lit- 
impeks”, LAIB ir Vakarų ban
kus iki liepos 1 d. sujungti į vie
ną ir jį privatizuoti iki 1997 m. 
galo. Taipgi norima įsteigti blo
gų paskolų administravimo 
įstaigą. Programą pasirašė mi
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Dail. Antano Tamošaičio kūrybinis turtas

nisteris pirmininkas A. Šleževi
čius, Lietuvos banko pirmi
ninkas Jonas Niaura, finansų 
ministeris Reinoldijus Šarkinas 
ir jungtinei Pasaulio banko bei 
Tarptautinio valiutos fondo mi
sijai vadovavęs ekonomistas M. 
Guigale.

Ministeris pirmininkas pra
nešė, kad LAIB ir “Litimpeks” 
bankai vasario mėnesį pradės 
grąžinti indėlininkams santaupų 
sumas iki 1,000 litų. Sausio 31 
d. ELTA skelbia, jog Lietuvos 
akciniam inovaciniam ir “Litim
peks” bankams skolininkai grą
žino atitinkamai 50 ir 20 mil- 
jonų litų.

Siekiama atstatydinti minister) 
pirmininką

Sausio 29 d. Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
pasirašė ministerio pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus atsistaty
dinimo dekretą, praneša ELTA. 
Vilniuje įvykusiame LDDP ta
rybos posėdyje, iš 103 tarybos 
narių 89 balsavo už partijos va
dovo pasilikimą ministerio pir
mininko pareigose, prieš - 3, 
susilaikė - 11. Savo raštą prezi
dentas pateiks seimo visumos 
posėdžiui, kuris numatytas va
sario 8 d. Jo teigimu, ministerio 
pirmininko pasitraukimas iš 
pareigų neatsilieps nei Lietuvos 
vidaus, nei užsienio politikai. 
Taipgi nepagrįstos yra kalbos, 
jog dėl vyriausybės krizės gali 
kilti konstitucinė krizė ir dėl to 
tektų paleisti seimą ir sušaukti 
pirmalaikius rinkimus, kuriuos 
siūlo Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai). Kandidatų A. 
Šleževičiaus vieton prezidentas 
sakė neturįs, nors tokį siūlymą 
jis turi konstitucinę teisę pa
teikti per dvi savaites.

Prasidės pajūrio apsauga
Lietuvos vyriausybė patvir

tino valstybinės žmonių paieš
kos ir gelbėjimo bei teršalų pa
naikinimo jūroje veiksmų planą, 
skelbia ELTA. Nuo kovo 1 d. 
pajūryje budės žmonių paieškai 
ir gelbėjimo darbams skirtas 
karinių oro pajėgų sraigta
sparnis, o Klaipėdos valstybi
niame jūrų uoste - karinės jūrų 
flotilės laivai. Jei Lietuvoje nu
kris lėktuvas arba šalies terito
riniuose vandenyse ims skęsti 
laivas, susisiekimo ministerijai 
pavesta organizuoti žmonių pa
ieškos bei gelbėjimo darbus, su
rinkti teršalus Baltijos jūroje bei 
Lietuvos ekonominėje zonoje. 
Šio plano įgyvendinimui numa
tyta įsteigti Aeronautikos paieš
kos ir gelbėjimo koordinacinį 
centrą prie Civilinės aviacijos 
vadovybės bei Jūrų paieškos ir 
gelbėjimo koordinacinį centrą 
prie Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto vadovybės. Taipgi Šven
tojoje, Karklėje, Juodkrantėje ir 
Nidoje bus steigiami pakrančių 
gelbėjimo postai. RSJ
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Lietuvos įvykiai kitataučių spaudoje Kas laimės Rusijos prezidentūrą?
Kanados sostinės dienraščio samprotavimai apie partijų ir asmenų galimybes 

laimėti būsimus prezidento rinkimus, kurie svarbūs ir LietuvaiKagebistas-kapitalistas

Kanados įvykiai

1995 m. gruodžio pradžioje 
buvo atidaryta Vilniuje prie 
Laisvės prospekto naujai pasta
tyta moderni parduotuvė “Pro
menadas”. (Lietuvių enciklopedi
joje ir kai kuriuose žodynuose 
rašoma “Promenada”). Šios par
duotuvės vyr. direktoriumi yra 
buvęs KGB pulkininkas R. 
Vaigauskas. Jis apie 20 metų 
dirbo Sov. Sąjungos ambasadose, 
o vėliau buvo viešbučio “Lietuva” 
direktoriumi. Vaigauskas nu
sprendė priimti j darbą tokius 
jaunus žmones, kurie anksčiau 
prekyboje nedirbo. Tuo būdu no
rima atsikratyti blogo sovietiško 
patarnavimo įpročių.

(Pagal “Kurier Wilenski” 1995 
m. gruodžio 5 ir 6 d.d. laidas).

Peter Wright knygoje “Spyca
tcher” rašo, kad Vaigauskas buvo 
KGB karininkas, dirbęs Londone 
kaip sovietų prekybos delegacijos 
narys. Britų kontržvalgyba, sekusi 
Vaigauską, išaiškino ir 1971 m. 
ištrėmė 105 sovietų šnipus, jų tar
pe ir Vaigauską.

Premjeras painiavose
“Lietuvos premjeras - bankų 

skandalų centre” rašo Niujorke 
riįsų kalba leidžiamas dienraštis 
“Novoje Ruskoje Slovo” š. m. 
sausio 5 d. laidoje. Dienraštis tę
sia:

“Lietuvos demokratinė darbo 
partija ‘pritaria premjero apsi
sprendimui grąžinti savo indėlį į 
Lietuvos akcinį inovacinį banką, o 
jo atsistatydinimas iš partijoje ir 
vyriausybėje užimamų pareigų 
šiuo metu būtų netikslingas’, sa
koma partijos prezidiumo pra
nešime. (...) Tačiau prezidentas 
pavadinęs Šleževičiaus veiksmus, 
gelbėjant savo įnašą banke, 
neabejotinai moraliai smerk

tinais, pasisakė prieš jo atsista
tydinimą. ‘Kas jo vietoje pašalins 
bankų krizę?’ - jis paklausė 
svarbiausių respublikos laikraščių 
žurnalistus”.

Tuo pačiu klausimu pasisako 
Toronto lenkų dienraštis “Gaze- 
ta” š. m. sausio 19-21 d.d. laidoje:

“Premjeras, painformuotas 
apie besiartinantį akcinio - ino
vacinio banko bankrotą, kuriame 
jis laikė 135.000 litų (per 30.000 
dolerių), laiku atsiėmė savo 
pinigus. To padaryti negalėjo 
tūkstančiai neprivilegijuotų 
banko klientų. Premjero laiky
seną prezidentas Algirdas Bra
zauskas ir frakcija valdančios 
partijos, kurios šefas yra Šleže
vičius, pripažino moraliai smerk-

Elektrėnuose statomos šventovės vidus - šviesa pro lubas krenta ant didžiojo altoriaus. Darbai dar nebaigti

liną. Vis dėlto buvo nuspręsta,
kad premjeras liks valdžioje, nes 
jo išėjimas finansinės krizės metu 
galėtų padėtį dar labiau pablo
ginti.

Premjero atsistatydinimo rei
kalavo visų didesnių seimo frak
cijų vadovai ir politiniai auto
ritetai. Du Šleževičiaus kabineto 
ministerial - Povilas Gylys (už
sienio reikalai) ir Linas Linke
vičius (krašto apsauga) atsista
tydino, o Lietuvos ambasadorius 
Didžiajai Britanijai Raimundas 
Rajeckas ryšium su šia afera pa
sakė, kad jam gėda būti Lietuvos 
atstovu. Prezidentas ministerių 
atsistatydinimo nepriėmė, tačiau 
ambasadorių atšaukė, nors jis ka
daise jam padėjo būdamas jo rin
kiminio vajaus šefu, o vėliau svar
biausiu patarėju”.

Prezidentas vis dėlto skatina 
Šleževičių atsistatydinti, bet šis 
negali apsispręsti. Rajeckas “Res
publikai” pasakė: “Šleževičius ne
turi nei padorumo, nei garbės, nei 
sąžinės. Manau, jog tai bus turbūt 
vienintelis atvejis šio Lietuvos 
šimtmečio istorijoje, kai iš vado
vybės reikia su buldozeriu stumti 
vadovą”.

Kun. Jakavonio nužudymas
Vilniaus lenkų savaitraštis 

“Slowo” 1995 m. lapkričio 2 d. 
laidoje rašo: “Magūnų apylinkėse 
buvo sušaudytas kunigas Amb
raziejus Jakavonis, kuris, kaip nu
statė Armia Krajowa žvalgyba, 
darbuodamasis Eitminiškėse taip 
pat sudarinėjo lietuvių saugumui 
ištremtinų lenkų sąrašus. Jis buvo 
visą naktį laikomas svirne, o pa
ryčiais, pagal AK karo lauko teis
mo sprendimą, sušaudytas.

Apie šį įvykį rašo Antanas Pa
tackas knygoje “Kunigas Ambra
ziejus Jakavonis”:

“1943 m. Didįjį šeštadienį (ba
landžio 24) atėjo pas kun. Ja- 
kavonį parapijietė ir skundėsi, 
kad lenkų “baltieji” paėmė iš jos 
paršus, jautį ir dar kai ką.

- Ar pažinai, kas paėmė? - 
paklausė kunigas.

Moteris išvardijo apie 5 asme
nis. Kunigas surašė jų pavardes 
ant kortelės ir padėjo po staltiese.

Pirmąją Velykų dieną po rezu- 
rekcijos (pamaldų) atvyko į Eit- 
miniškes AK būrys, užėmė kle
boniją ir, įsibrovę į kunigo pri
imamąjį, ištraukė iš po staltiesės 
kortelę, kurioje buvo surašytos 
partizanų pavardės (ta moteris 
tardoma išdavė, kur kortelė buvo 
padėta). Tuomet “baltieji” liepė 
kunigui eiti su jais”. J.B.

Kaišiadorių vyskupijos Elektrėnuose statoma šventovė su bokštais, primenančiais Lietuvos krikščionybės amžių - 
600 metų. Statybą tikimasi baigti 1996 metais

ALGIMANTAS EIMANTAS, 
Ottawa

Kasdien Rusija artėja prie 
politinės ir ekonominės suiru
tės. “The Ottawa Citizen” 
1996.1.12 laidoje paskelbė 
Gregory Freidin’o straipsnį, 
kuriame išsamiai nagrinėja 
valstybinę Rusijos visumą, 
nuodugniai ištyręs jos kelią į 
demokratiją. Jis akylai sekė 
visus politinius vingius nuo to 
laiko, kai jam teko būti aki
vaizdiniu liudytoju 1991 metų 
nepasisekiusio perversmo. Tą 
įvykį jis yra aprašęs knygoje 
“Russia at the Barricades”.

Ateitį rodo rinkimai
G. Freidin rašo, kad ver

tinant ką tik praėjusio bal
savimo rezultatus į Rusijos 
parlamentą, nesunku susida
ryti labai gąsdinančias išva
das. Komunistų partijos kan
didatas Genadijus A. Žiuga- 
novas ir ultranacionalistas 
Vladimiras V. Žirinovskis, tu
rint galvoje jų partijų išrinktų 
atstovų skaičių, gali tapti var
žovais prezidentiniuose rinki
muose.

Demokratijos šalininkams 
būtų maloniau matyti Borisą 
N. Jelciną ar Viktorą S. Čer
nomyrdiną laimint preziden
to pareigas. Deja, kai kurie 
Kremliaus politikos stebėtojai 
abejoja V. Černomyrdino kan
didatūra į prezidentus, nes 
yra pažeidęs ištikimybę ne 
puliariam Jelcinui. Taigi at
rodo, kad autokratiška ar 
diktatūrinė valdžia Rusijoje 
gali lengvai įsigalėti. Šį kartą 
nereikėtų 1917 metų kraujo 
praliejimo, nes “perversmas” 
būtų įvykdytas balsavimo ke
liu, pagal Rusijos demok
ratinės orientacijos konsti
tuciją.

Rusijos gyventojai vis dau
giau kaltina reformininkus dėl 
pasaulinės galybės statuso pra
radimo. Jie tai laiko tautine 
gėda ir net valstybine išda
vyste. Socialinei struktūrai 
iširus ir ekonominei krizei di
dėjant, Rusija patyrė kritišką 
politinį smūgį. Taipogi ne
sibaigiąs brutalus karas su Če
čėnija stumia Rusiją į be
viltišką padėtį valstybiniuose ir 
tarptautiniuose santykiuose.

Komunistų laikysena
Parlamente komunistai 

sugebėjo laimėti daugiau kaip 
trečdalį visų atstovų. Jie dabar 

vyrauja parlamente turėdami 
35% atstovų, o turėjo tik 10% 
prieš tai. Jų rinkiminis vajus 
buvo gan kuklus, bet gudriai 
surežisuotas - komunistai su
telkė visą dėmesį į žmonių 
skurdą. Savo laimėjimais jie 
parodė, kad pažadai pilvui yra 
daug sėkmingesni už išra
dingas politines reklamas ir 
šūkius, kuriais reformininkai 
kreipėsi j balsuotojus.

Kas laimėjo?
Tokių rinkiminių rezultatų 

šviesoje G. Freidin klausia: ar 
tai buvo komunistų, ar komu
nizmo pergalė? Esą komu
nistai susilaukė labai daug 
neigiamos kritikos pertvarkos 
laikotarpyje, ypač žlugus Sov. 
Sąjungai, tačiau G. Ziugano
vas sugebėjo išsikapstyti iš 
griuvėsių ir tapti gausiausios 
frakcijos vadovu parlamente.

G. Freidin teigia, kad ko
munistų atstovų skaičius da
bartiniame parlamente yra 
neproporcingai padidėjęs, nes 
Rusijos rinkiminis įstatymas 
leidžia išnaudoti tokias aplin
kybes. Jei parlamente vietos 
būtų paskirstytos atsižvelgiant 
vien j gautų balsų skaičių, ko
munistų blokas neprašoktų 
25% visų parlamento narių.

Beveik trečdalis komu
nistų buvo išrinkti vieno man
dato rajonuose. Balsuotojai 
tokiose rinkiminėse apylinkėse 
rėmė ne politinę ideologiją, 
bet vietinius poreikius, pa- 
reikšdami geopolitinį savitu
mą. Komunistai sėkmingai 
išnaudojo palankią situaciją, o 
reformininkai nesugebėjo.

Susumavus visus kairiųjų 
pažiūrų išrinktuosius, įskaičius 
vos alsuojančius agrarus ir 
mikroskopinę senosios no
menklatūros grupelę,-jų skai
čius neprašoka 41% parla
mento atstovų. Tai gausus 
būrys, bet ne dauguma.

O kaip su V. Žirinovskiu?

Nusikaltimai, kurių negalima...
(Atkelta iš 1-mo psl.)- '

Sovietinis Eichmann’as, ko
misaras Lazar Kaganovičius, 
vienas iš Stalino mėgstamiausių 
pakalikų, organizavęs ir vado
vavęs dešimties milijonų ukrai
niečių ūkininkų žudynėms, ne
seniai ramiai mirė Maskvoje. 
Vienas šio amžiaus baisiausių 
žudikų savo ilgą karjerą baigė, 
smagiai sau sėdėdamas Gorkio 
parke ir lesindamas balandžius. 
Bent Latvija nėra pamiršusi 
praeities, baigdamas pabrėžia 
Margolis.

Prie šių įsidėmėtinų Mar
gelio minčių verta pridurti, kad 
ir Lietuvoje, spaudžiant Izrae
liui, uoliai ieškoma karo nusi
kaltėlių, pasižymėjusių vokiečių 
okupacijos laikais, bet vengia
ma kelti viešumon nusikaltėlius,
pasireiškusius sovietinės okupa
cijos metais. Buvę saugumie-

AfA 
MEDARDUI HORMONUI,

Lietuvos kariuomenės ulonų pulko kapitonui, 
išėjusiam į amžinąjį poilsį, jo sūnui EDUARDUI 

ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Henrikas Sakalauskas
Aloyzas Bričkus

G. Freidin mano, kad Žiri
novskis ir toliau remsis palaida 
partijos struktūra ir protestu 
reformoms. Neatrodo, kad jis 
gali tapti Rusijos prezidentu, 
nes jo charakteris neleidžia 
būti pavaldžiam, priklauso
mam nuo komunistu paramos. 
Todėl ir politinė jungtis su 
komunistais yra neįmanoma. 
Žirinovskio partija yra kraš
tutinėje dešinėje, o ne kairėje, 
ir jos pasekėjai laiko save 
patriotais, o ne komunistais.

Komunistų galimybė lai
mėti prezidentūrą atrodo gana 
blankiai žvelgiant ir bendras 
reformininkų gretas. Černo
myrdino, Jevlinskio, Gaidaro 
ir Fiodorovo frakcijos sudaro 
ketvirtį parlamento atstovi}. 
Nors ir negausiai, bet ir Šis 
blokas pagausėjo taip pat pra
eituose rinkimuose.

Jei ekonomija sustiprės 
per sekantį pusmetį (statistika 
rodo, kad infliacija sutram
dyta), pagausės dešinės pusės 
balsai. Trumparegiškas M. 
Gorbačiovo pasipriešinimas 
radikalioms reformoms prive
dė kraštą prie bankroto 
briaunos. B. Jelcinui paėmus 
valdžią į savo rankas, visuotinė 
reforma tapo vienintelė išeitis 
ir G. Žiuganovas pripažįsta 
Rusijos transformaciją esant 
būtiną.

Rusijos miesčionys yra 
įsitikinę beprotiškumu grąžinti 
praeities santvarką. Maskva ir 
Petrapilis masiškai balsavo už 
reformos kandidatus. Žiuga- 
novo rėmėjai yra senesnio 
amžiaus žmonės, pensininkai, 
angliakasiai, gyveną Rusijos 
žemdirbių ir Siaurės Kaukazo 
srityse. Tokie dinozaurai te
begyvena Sovietuos praeitimi.

Išvadoje G. Freidin pabrė
žia, kad hipnotizuojantis na
cionalizmas yra kraštui kenks
mingas, nes stumia tautą ir 
valstybę į savižudybę.

čiai, dalyvavę savo tautiečių žu
dynėse ir trėmimuose ramiai 
sau gyvena ir dargi gauna vals
tybinę pensiją. Tiktai stali
nistinė! grupei, bandžiusiai 
įvykdyti perversmą Lietuvoje 
1991 m. sausio 13 d., sudaryta 
terminė byla, kuri turėtų būti 
netrukus pradėta nagrinėti 
teisme. RSJ

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

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos i 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai ,

(contact lenses).

Vladas Mikšys 
Martynas Rašys

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Sergio Marchi. Jis yra atsakin
gas už visą dabartinę netvarką, 
kurią atnešė nerūpestingai įsi
leisti legalūs ateiviai ir taria
mieji politiniai atbėgėliai, spėję 
pasižymėti kriminaliniais nusi
kaltimais. S. Marchis dabar ga
vo lengvesnę gamtosaugos mi
nisteriją. Naujoji ministerė L. 
Robillard jau kalba apie gali
mus pakeitimus Kanados pilie
tybę gaunančių asmenų prie
saikoje. Iš jos norima išbraukti 
ištikimybę Kanados karaliene 
laikomai Elzbietai II bei jos įpė
diniams. Pasak pilietybės minis- 
terės L. Robillard, Kanada ne
trukus įžengs į XXI šimtmetį. 
Tad pilnai turėtų pakakti ištiki- 
kybės priesaikos tik jai, nemi
nint jos karališkųjų valdovų. Iš 
tikrųjų toks priesaikos teksto 
pakeitimas gali būti laikomas ir 
sąmoninga nuolaida Kvebekui.

Dvidešimt septintuoju Kve
beko premjeru, pakeitusiu iš 
politikos pasitraukiantį J. Pa- 
rizeau, sausio 29 d. su savo per
tvarkytu ministerių kabinetu 
buvo prisaikdintas naujasis se
paratistinės Kvebeko partijos 
vadas Lucienas Bouchardas, pa
skutinioji tvirta korta separatis
tinio lošimo kaladėje. Kanados 
vienybės klausimu jis pasiūlė 
taikias derybas abiems pusėms, 
pats šiuos metus žadėdamas 
skirti tik ekonominiams Kve
beko reikalams.

Esą tada Kanados vyriau
sybė ir kanadiečiai susigyvens 
su mintimi, kad Kvebeko pro
vincija yra nepriklausoma šalis, 
siekianti ekonominių ryšių su 
Kanada. Kvebeko vicepremje

AfA 
ANNAI LORENCIENEI 

iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai MARIJAI, 
dukroms - ALVINAI, OLGAI, MARYTEI, HILDAI 
ir jų šeimoms-

.« >'•< ' '■ i1./. ■' ‘t ‘ ' l ■ ? -- - ‘

Išganytojo parapijos moterų draugija 
ir valdyba

DANTŲ GYDYTOJAI

AfA 
ASTAI DOVYDAITYTEI

mirus Lietuvoje, 
jos seserį REDĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
bei kartu liūdime -

A. Aperavičienė
ir Poškų šeima

Kai baltos snaigės tyliai krito,
Tu išėjai tyliai, negrįžtamai.

AfA
VLADO SKVERECKO, 

brangaus vyro, tėvelio, uošvio ir senelio, 

mirties dešimtmetį minint,
Mišios už velionies sielą bus atnašaujamos 1996 m. 
vasario 17 d., 9 vai. ryto Aušros Vartų parapijos švento
vėje, Hamiltone. Kviečiame draugus bei pažįstamus pri
siminti jį maldoje.

Liūdinti - žmona Bronė, dukterys, 
žentai ir vaikaičiai

PADĖKA
Pavargusias akis užmerkiau, bet ne čia,
Aš, Dieve, amžinojo poilsio ieškojau
Po tėviškės padange žydinčia skaisčia
Ir prie tėvų milžinkapio žaliųjų kojų.

(B. Brazdžionis)
AfA

ALFONSAS ERŠTIKAITIS
iškeliavo amžinybėn 1995 m. gruodžio 3 d.,

nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už maldas laido
tuvių koplyčioje ir atnašautas Mišias. Nuoširdi padėka karsto 
nešėjams, visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu, 
už užprašytas Mišias, gėles, aukas Kanados lietuvių fondui, 
“Tėviškės žiburiams”, "Tremtinių grįžimo fondui”, “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” fondui, draugijai “Kova su vėžio liga”, 
bičiuliams už pyragus, p.p. Mačiams už pusryčių paruošimą.

Nuliūdę - žmona Aldona, duktė Onutė, 
sūnus Raimundas, marti Rasa

ras Bernard Landry spaudos 
atstovams netgi pasiūlė tokią 
santalką pavadinti Kanados- 
Kvebeko sąjunga (Canada-Que
bec Union). Separatistams ir 
premjerui L. Bouchardui tokia 
idėja būtų priimtina. Mat iš tik
rųjų tai reikštų sąjungą vienos 
nepriklausomos Kanados, tu
rinčios devynias provincijas, su 
vienu gerokai mažesniu nepri
klausomu Kvebeku.

Ginčus sukėlė neatsargus 
premjero L. Bouchardo pareiš
kimas, kad Kanados nesugriaus 
nepriklausomo Kvebeko pasi
traukimas. Esą Kanadą galima 
padalyti. Juk ją sudaro dvi skir
tingas kalbas ir dvi teritorijas 
turinčios tautos. Viena tų teri
torijų ir yra nepriklausomybės 
siekiantis prancūziškasis Kvebe
kas. Jis nepadalijamas, nes pri
klauso tik vienai prancūziškai 
kalbančiai tautai.

Tokią išvadą nedelsdamas 
atmetė Kanados ministeris 
pirm. J. Chretienas, Pasak jo, 
jeigu Kanada yra padalijama, ir 
Kvebeką taip pat būtų galima 
padalyti. Tokiai išvadai pritaria 
ir daug kitų kanadiečių. Juk ir 
Kvebeke yra daug angliškai kal
bančių kanadiečių, kuriems ne
leidžiama naudotis angliškomis 
mokyklomis. Jie neturi teisės 
net ir savo verslavicčių išorinių 
iškabų parašyti anglų kalba. Šia 
proga prisimenama, kad ir dide
lė dalis šiaurinės teritorijos, da
bar administruojamos Kvebeko, 
yra indėnų bei eskimų žemės 
plotai. Net ir dalis žemės tarp 
Montrealio ir Ontario sienos 
kadaise nepriklausė Kvebekui. 
Tad ir kyla klausimas - kuo bus 
dalijamasi ir kuo ne? V.Kst.
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Nors vienai dienai Lietuvon...
Kalėdama Sibiro lageriuose, poetė KANOVERSKYTĖ-SUČYLIENĖ 
ilgėjosi Lietuvos, o jon grįžusi išleisdino ten sukurtą savo poeziją

Kredito kooperatyvai Lietuvoje

ALFREDAS GUSČIUS, 
Vilnius

“...Vis laukiu: gal bus pa
žadėta man pakartoti gyveni
mą? - taip klausė save viena
me eilėraštyje Anastazija Ka- 
noverskytė (Sučylienė), kentė
dama Mordovijos lageryje, kai 
katorga jau buvo išplėšusi iš 
jos 10 metų jaunystės. Tada ji 
nežinojo (1956-aisiais), kad jai 
beliko nedaug Golgotos kelio, 
kad TSRS AT prezidiumas su
simylės peržiūrėti jos “kaltę” 
ir dar tų pačių metų gruodžio 
mėnesį paleis ją (pagal pirmą
jį “sekretnyj sud MGB” nuo
sprendį pasmerktą net my
riop) į laisvę.

Už ką gi ši 21-nerių metų 
Vilniau universiteto filologijos 
fakulteto antro kurso studentė 
susilaukė tokios komunistų 
valdžios rūstybės? O gi už itin 
“sunkų” nusikaltimą - už laiš
ke Klovainių kunigui Kairiui 
brūkštelėtus kelis žodžius: 
“Gedimino kalne supasi vėlia
va, gaila, ne trispalvė tik”... Su- 
perimperija sudrebėjo nuo ši
tų kelių studentės žodžių, per
sigando ir nusprendė ja atsi
kratyti. Vargšas Stalinas ir jo 
pakalikai! Kiek nervų, laiko ir 
lėšų teko jiems išeikvoti ko
vojant su šitokiais baisiais 
imperijos pamatų drebintojais.

Todėl...“amžina šlovė did
vyriams”, pjudžiusiems, šau
džiusiems, trėmusiems savo
sios liaudies savuosius “prie
šus”! Ne griaukime, bet vėl 
statykime jiems paminklus, 
muziejus, kurkime poemas, 
oratorijas, filmus! Nes kaip gi 
kitaip - liūdna pasidarė be jų 
ir be to “aukso amžiaus”, 
nes... vergas negali ilgai vaikš
čioti laisvas, be grandinių kaž
kaip nepatogu, negera, perne
lyg laisva... Atgal - į komu
nizmo pergalę! Ura, draugai!!!

* * *
Daug kas stalininės epo

chos vykdytoje politikoje ir 
ideologijoje dabar atrodo kaip 
anekdotas ir absurdas. Tačiau 
tada gyvenusiems tai buvo 
skaudi tikrovė. Manvčiau, jog 
daugiau nei pusė imperijos 
žmonių, prie jos prisilietusių, 
patyrė įvairiausio pobūdžio 
traumų ir šiandien tebenešioja 
sieloje atsiradusių žaizdų ran
dus. Nemažai yra ir tokių, 
kurių žaizdos tebekraujuoja ir 
vargu ar jos kada nors užsi
trauks... Krapštyti žaizdas ne
patartina, bet istorinę atmintį 
žadinti reikia nuolat, idant ne
užmirštume savo tautos pra
eities, idant mokėtume ant 
amžinojo savo Tėvynės vieš
kelio sutiktuosius atpažinti - 
kas draugai, o kas priešai.

Šia prasme orientavimuisi 
labai vertingi dokumentai - 
kelrodžiai, kuriems priskir
tinos ir Anastazijos Kanovers- 
kytės knygos: pernai “Caritas” 
išleistas eilėraščių rinkinys 
Tarp nakties ir dienos ir šiemet 
pasirodžiusi prozos knyga Te
kėdama sustingo saulė (Vieno 
gyvenimo istorija).

Lietuvos M. Mažvydo bib
liotekoje įvyko susitikimas su 
šių knygų autore, o taip pat su 
jos dukra poete Jūrate Sučy- 
laite. Susitikime buvo džiau
giamasi, kad Anastazijos Ka- 
noverskytės 1956 m. noras iš
sipildė - jai pasisekė pakartoti 
savo gyvenimą; tai ji puikiai 
padarė, prisiminusi ir ap
mąsčius! praėjusį laiką bei pa
rašiusi vieną įdomiausių ir 
meniškai įtaigiausių knygų 
apie sovietinius “gulagus”. Su
sitikime kalbėję - filologijos 
mokslų daktarė Antanė Ku
činskaitė (Linkuvos gimna
zijoje ji dėstė Anastazijai lie
tuvių kalbą ir literatūrą ir bu
vo jos klasės auklėtoja), ra
šytojas Jonas Mikelinskas, li
teratūros kritikė Laima Ar- 
natkevičiūtė, žurnalistas Anta
nas Šimkūnas, M. Mažvydo 
bibliotekos direktoriaus pa
vaduotoja Ona Talundytė - 
pabrėžė knygos “Tekėdama 
sustingo saulė” stiliaus lako
niškumą, kalbos turtingumą, 
kompozicijos išradingumą.

Knygų apie tremtį, lage
rius išleista daug, deja, nema
žai jose teminio pasikartojimo, 
pasakojimo monotonijos. O 
Anastazija Kanoverskytė savo

gyvenimo tragiškus momentus 
pavaizdavo lieteratūriškai įtai
giai, parodydama gerą meninį 
skonį, psichologinį pastabumą, 
erudiciją.

Autentiška, nuoširdi ir 
Anastazijos Kanoverskytės 
poezijos knyga “Tarp nakties 
ir dienos”. Tremtinės mintys, 
lekiančios į prarastąją Tėvynę, 
ne viename eilėraštyje įgauna 
psalmišką skambesį; eilėraš
čius “Vakarinei žvaigždei”, 
“Prašymas”, “Palaimintoji že
mė”, “O Tėviške!” laikas, 
manau, įrašytas į lietuvių ly
rikos chrestomatijas...

Šiandien belieka mums 
atsidusti - kaip gaila, kad to
kia ryški poetinė individualybė 
daug metų negalėjo natūraliai 
bręsti. Pirmuosius kūrybinius 
žingsnius ji žengė kartu su 
Pauliumi Dreviniu, Kostu Ku
bilinsku - Vilniaus universi
teto studentais. Šiedu literatai 
dramatiškai įsipynė į politinę 
Anastazijos bylą - pirmasis 
kaip kankinys, antrasis kaip 
išdavikas. Prisiminimų knygo
je autorė su širdgėla palygina 
savo ir Kubilinsko kūrybines 
sąlygas: “Jis rašė eiles Lietu
voje, o aš Norilske ant ce
mentinių maišelių. Jo knygos 
išleistos, o mano susiūti lape
liai, apsivėlę cementu, atimti, 
sunaikinti. Jos pavadinimas 
buvo “H-365”. Ne aš jį su
galvojau, tokį numerį nešio
jau ant nugaros, ant kelio, net 
ant apatinių baltinių ir kel
naičių...”

Ir sugrįžusi j Lietuvą ji ne
galėjo nei laisvai gyventi, nei 
kurti. Čia, savo gimtajame 
krašte, nebe nuo svetimųjų, o 
nuo savųjų “kišonų” ir “biti- 
naičių” teko kentėti, varyti 
sielą į pogrindį - iki pat At
gimimo:

Maniau -
grįžimų mano švęsime 
abi, tą lauktą šventę, 
kodėl mane kaip svetimą 
sulaiko tavo slenkstis?
Tai kur dabar man eiti, 
tai kur sava man būti?
Kaip geležys įkaitinti 
ilgi keliai rekrūtų..

(Eil. “Lietuvai”) 
Susitikimo metu dvi mote

rys, klausydamos tvirto, nepa
laužto (argi neteisus He
mingvėjus, teigęs, kad žmogų 
galima tik sunaikinti, bet ne
nugalėti?!) Anastazijos - bu
vusios katorgininkės balso, 
verkė. Viena jų - “Alma lit- 
tera” leidyklos redaktorė, ver
tėja Bronė Balčienė - knygoje 
lakoniškai pavaizduoto KGB 
leitenanto (užsimaskavusio 
Lietuvos rezistento, nubau- 
dusio KGB majorą Petkevi
čių) Antano Šiliaus, bend
ražygio Brazausko sesuo. Bro
lio ji neatmena, nes buvo per 
maža, todėl nuoširdžiai dėkojo 
knygos autorei už paskutiniųjų 
didvyriškų šių jaunuolių gy
venimo dienų įamžinimą. (“Aš 
ne žmogų nužudžiau, aš su
naikinau blogį! - sviedė Šilius 
teisėjams).

Pasvalietė, “Linkavos” klu
bo pirmininkė Teodora Ka
tilienė prisipažino didžiai ger
bianti šių knygų autorę, nu
galėjusią net “pragaro vartus”. 
Ko gero, aiškino ji, kankinei 
Anastazijai dvasinės stiprybės 
teikė jos gyslomis tekąs žiem- 
galių kraujas. Tokią nuomonę 
palaikė ir pasvaliečių drau
gijos pirmininkas matematikas 
Antanas Apynys ir draugijos 
narė Teodora Balčiūnienė- 
Krumplytė, ir gydytojas My
kolas Šiliukas, ir šia lite
ratūrine šeima susidomėjusi 
radijo diktorė Dagnė Juknaitė 
(ji dalijosi įspūdžiais ir pa
skaitė ištrauką iš aptariamos 
knygos), ir Draugijos Lietuvai 
gražinti pirmininkas Juozas 
Dinge lis...

* * *
Su jauduliu klausiausi gra

žių žodžių, nuoširdžių pri
sipažinimų. Poetė Anastazija 
buvo laiminga, sakėsi niekad 
tiek gerų žodžių negirdėjusi, 
tiek daug gerų linkėjimų ne
gavusi. O juk, galvojau, šitokio 
pakilaus vakaro, įstabaus sielų 
bendravimo galėjo nebūti, ka
dangi galėjo nebebūti ir pačios 
mielos Anastazijos, nes jos 
likimas katorgoje ne kartą ka-

ANASTAZIJA KANOVERSKYTĖ-SUČYLIENĖ

bojo ant plauko. Kartą, kaip 
prisipažįsta knygoje, net pati 
ranką prieš save kėlė...

Kodėl likimas tokiam sun
kiam kryžiui pasirinko šią mo
terį pačiame jaunystės gra
žume? Ir kas padėjo jai išlikti, 
išgyventi, nežūti nei fiziškai, 
nei dvasiškai? Šito klausiau 
save, o paskui įsidrąsinau 
paklausti ir pačią Kano- 
verskytę.

“Kodėl pasirinko mane? 
Apie tai daug esu mąsčiusi, 
manau, kad dėl to, jog buvau 
labai atitrūkusi nuo žemės, 
kad skraidžiau padebesiais. 
Štai likimas ir panoro mane 
nutupdyti ant ‘griešnos’ že
melės... Todėl, kad buvau 
pernelyg naivi.

Kas padėjo išlikti? Kaip 
paprastai visi tremtiniai sako - 
Dievas. Taip, sutinku, be Jo 
nieko nebūtų, tačiau padėjo ir 
ne tiktai Jis. Mane pačiais 
sunkiausiais momentais pa
laikė šventas tikslas, troškimas 
- nors vienai dienai, nors 
vienai valandai sugrįžti Lie
tuvon, pabūti tėvų žemėje. 
Todėl visaip drąsinau save, 
ruošiausi morališkai ir van
deniui, ir ugniai... Ir šiandien, 
laisvėje, aš neatsieju savojo li
kimo nuo Lietuvos. Ir kai ma
ne klausia, ko aš dabar sau 
linkėčiau, atsakau - to paties, 
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ko ir Lietuvai. Jeigu nebus 
laiminga Lietuva, nebūsiu lai
minga ir aš. Mano didysis rū
pestis - ne aš pati, ne dukra 
Jūratė, o Tėvynė. Pirmoj vie
toj - Ji, paskui visa kita...”

Baigsiu rašinį Anastazijos 
Kanoverskytės-Sučylienės ei
lėraščio posmu, aiškiai per
teikiančiu ir autorės pat
riotizmą, ir jos didįjį rūpestį:

Ar Lietuva mums tik sotusis 
kąsnis?

O gal ženkliukas atlape?
Kol jos žaizdų, kaip savo, 

neiškęsim -
Nebūsime laisvi po vėliavom, 

anei kape...

Anastazija KanOverskytė-Sutylienė
Tekėdama sustingo 
saulė

- Kieno mintis buvo pradėti 
tokį žygį ir kodėl Jūs buvote 
parinkta šiam sudėtingam už
daviniui?

- Idėja steigti, atgaivinti 
laisvoje Lietuvoje veikusius 
kredito kooperatyvus buvo 
Atviros Lietuvos fondo (ALF) 
dir. Vyt. Gruodžio. Jis, jau 
dirbantis Lietuvoje, pateikė 
pasiūlymą Desjardins kredito 
unijų tarptautiniam skyriui, 
kurio atstovai 1993 m. lankėsi 
Lietuvoje. Buvo susitikta su 
vyriausybės atstovais, aptartas 
darbo planas ir tam numatyta 
teritorija. Šio plano projektas 
buvo pateiktas Kanados vy
riausybei, kuri jį patvirtino ir 
pažadėjo finansinę paramą. Aš 
apie šį projektą sužinojau la
bai atsitiktinai; gavau šios po
zicijos konkurso skelbimo ko
piją. Neturėdama didelių vil
čių būti išrinktai, pasiunčiau 
pareiškimą Desjardins įstaigai. 
Si mane pakvietė pokalbiui ir, 
po maždaug trijų mėnesių pra
nešė - jei noriu, darbas mano. 
Sutikau. Po to sekė labai 
intensyvus keturių savaičių ap
mokymas Kvebeko priemiesty 
Levis. Jį baigus, padavė man 
lėktuvo bilietą, ir atsidūriau 
Lietuvoje. Stoviu Vilniaus ora- 
uostyje su dviem lagaminais ir 
galvoju: ką aš padariau... ko
dėl čia... nuo ko viską pra
dėsiu?... Laikiną prieglaudą ir 
nakvynę radau pas gimines, o 
darbui vietą - ALF įstaigoje 
Vilniuje. Pirmos oficialios pa
žintys, susitikimai ir darbo są
lygos greitai įgalino suprasti, 
kad gyvenu jau ne Kanadoje. 
Skirtumas tarp turistės ir čia 
dirbančios pasirodė labai di
delis.

- Kaip Jums pasisekė įsi
kurti? Ką galėtumėte patarti 
kitiems, kurie važiuos dirbti 
ilgesniam ar visam laikui, 
gyventi į Lietuvą?

- Dabar, turėdama pus
antrų metų gyvenimo patirtį 
Lietuvoje, norintiems pasekti 
mano pėdomis galėčiau tik 
tiek patarti: neturėkite iliuzi
jų, kad čia visą laiką bus Dai
nų ir tautinių šokių šventės, 

REGINA PIEČAITIENĖ su savo sūnumi JUOZU Prienuose prie Lietu
vos kunigaikščio Kęstučio paminklo

kad visa Lietuva yra tokia gra
ži ir švari, kaip jūs ją matote 
atvirukuose. Nesvajokite, kad 
jūsų giminės ir pažįstami vi
suomet bus tokie svetingi. Da
rydami šį, gal didžiausią savo 
gyvenime žingsnį, rimtai pa
galvokite ir pažiūrėkite, ką 
paliekate ir kas jūsų laukia. 
Tikrąjį gyvenimo pulsą paju
site tik ilgiau ir savarankiškai 
čia pagyvenę. Atvažiuojan
tiems darbo reikalais palin
kėčiau daug ištvermės ir kant
rybės. Lietuva - šalis su begale 
politinių, ekonominių ir so
cialinių problemų.

- Kodėl pasirinkote Kauną, 
o ne kokį nors kitą miestą? Ar 
tai buvo nuspręsta Montrealyje?

- Mano darbo vieta buvo 
neatsitiktinai parinkta 1993 m. 
besilankančios Desjardins de
legacijos Lietuvoje. Tuo metu 
buvo numatyta, kad pirmieji 
kredito kooperatyvai bus stei
giami ūkininkams. Kadangi 
Kaune jau veikė Lietuvos ūki
ninkų sąjunga, Žemės ūkio rū
mai bei Žemės savininkų są
junga, visai natūralu, kad ir 
mano numatyta veikla būtų 
koordinuojama iš čia. Man 
paskirta teritorija: 10 rajonų, 
kurie ribojosi su Kauno ra
jonu. Praktiškai šių gairių lai
kytis buvo neįmanoma. Ėjau 
ten, kur mane kvietė, kur buvo 
noras ir pareikalavimas. Rei
kėjo aiškinti, kas yra koope- 
ratyvas-unija, kuo jis gali būti 
naudingas, kaip jį steigti ir 1.1. 
Šiuo metu negalėčiau didžiuo
tis dideliais akivaizdžiais re
zultatais. Tuo tarpu Lietuvoje 
nėra nė vieno tikrąja to žo
džio prasme veikiančio kredito 
kooperatyvo. Bet tai nepri
klausė nei nuo manęs, nei nuo 
mano jaunų ir entuziastingų 
darbuotojų bei besiorgani
zuojančių ūkininkų ar kitų 
grupių į kredito kooperatyvus. 
Čia pagrindinį kelią pastojo ir 
dar dabar trukdo lietuviškai 
sovietiška biurokratija. Vien 
tik įregistravimas atstovybės 
vardo, gavimas antspaudo, te
lefonų įvedimas užtruko apie 
šešis mėnesius. Kredito ko
operatyvų įstatymo paruoši
mas ir jo priėmimas, kur buvo 
įdėta mūsų projekto labai 
daug pastangų, užsitęsė iki 
1995 m. vasario mėnesio. Kaip 
daugelis įstatymų, taip ir šis, 
nėra tobulas. Prie jo dar pri
sideda poįstatyminiai aktai ir 
pačio įstatymo paaiškinimas, 
kurie iki šiol dar nėra visiškai 
iki galo paruošti. Yra ir kitų 
įstatymų, susijusių su mūsų 
veikla. Į jų derinimą su kredito 
kooperatyvų veiklą įdedama 
daug darbo ir pastangų.

- Kas labiausiai kliudė pa
siekti savo tikslą?

- Kaip minėjau, mano at
važiavimo į Lietuvą tikslas dar 
toli gražu neįgyvendintas. Gal 
viena didžiausių kliūčių - 
lietuvių vienas kitu nepasiti
kėjimas, idėjos nesupratimas, 

o man ne visada suprantama 
šio krašto tvarka. Reikia pasi
džiaugti, kad žmonės daug kur 
pradeda suprasti, kad bend
radarbiaudami gali ir sau pa
dėti. Jau iš mūsų globojamų 
grupių buvo penki steigiamieji 
susirinkimai. Tikiuosi, 1996 m. 
pradžioje jos pradės savo veiklą.

- Kurios įstaigos ir kurie 
žmonės labiausiai padėjo Jūsų 
darbui ir gyvenimui?

- Atvažiavusi Lietuvon, 
pasijutau kaip tas “dykumoj 
šaukiantis balsas”. Kur eiti, 
nuo ko pradėti?... Didžiausią 
paramą gavau iš ALF dir. Vyt. 
Gruodžio bei iš kelių dar 
Montrealyje sutiktų ir Lietu
voje gyvenančių tautiečių, 
ypač žurnalistės Danguolės 
Rokuižicnės ir prof. dr. A. 
Baubinienės. Vėliau iš mūsų 
projekto partnerių: Lietuvos 
ūkininkų sąjungos ir Žemės 
ūkio rūmų. Svarbiausia mora
linė parama yra mano šeimos - 
vyro ir sūnaus, kurie prisitaikė 
prie mano sprendimo pakeisti 
mūsų gyvenimo sąlygas. Dabar 
kartu džiaugiamės, kartu ir 
liūdime. Taip pat jaučiu šilu
mą ir moralinę paramą iš savo 
plačios giminės bei visos bend
ruomenės Montrealyje.

- Ar manote, kad Lietuvos 
finansininkai ir kiti šios srities 
specialistai toliau be Jūsų ar 
panašios pagalbos sugebės vieni 
tvarkytis?

- Aš nė nemėginu daryti 
ypatingos įtakos Lietuvos fi
nansinėje struktūroje. Mano 
tikslas steigti ir dirbti su 
kredito kooperatyvais. Ateity
je, jei sėkmingai steigsis ir 
veiks kredito kooperatyvai, 
bus vienintelės finansinės in
stitucijos, kurios teiks paskolas 
savo nariams, išduodamas de
mokratiniu, kooperatiniu pa
grindu. Norėdami įrodyti, jog 
kredito kooperatyvai gali svei
kai dirbti, esu pasiuntus į 
Kanadą kelis ekonomikos ir 
finansų srityse dirbančius Lie
tuvos specialistus, kurie buvo 
supažindinti su Kvebeko pro
vincijoje veikiančiais kredito 
kooperatyvais, jų tvarkoma 
buhalterija, revizija ir darbu. 
Manau, kad visi grįžo pa
tenkinti susipažinę su jiems 
nauja bankininkystės sistema. 
Tikiuosi, kad daug parsivežtų 
žinių bus galima panaudoti ir 
Lietuvoje. Taip pat esu iškvie
tus iš Kanados apie dešimt 
įvairių specialistų, kurie mums 
padeda ruoštis kredito koope
ratyvų veiklai Lietuvoje.

- Ką galėtumėte pasakyti 
apie finansinę ir bankinę 
Lietuvos veiklą?

- Šiuo metu Lietuvos ban
kai dar gyvena pereinamąjį 
laikotarpį. Nors jau visur vei
kia kompiuterinės sistemos, 
bet, kiek aš suprantu, jos tar
pusavio ryšio neturi. Dažnai 
yra labai sudėtinga atidaryti 
naują sąskaitą, įdėti indėlius 
ir juos išsiimti. Reikia pereiti 
bent per tris skirtingas kasas,

(Nukelta į 4-tą psl.)



4 psl. • Tėviškės žiburiai 1996. II. 6 - Nr. 6 (2397)

© LAISVOJE 11/MIII.
SAUSIO TRYLIKTOJI

Laisvės gynėjų dienos penk
tųjų metinių minėjimas Vilniu
je buvo pradėtas iškilmingu 
Lietuvos vėliavos su gedulo 
juosta iškėlimu Nepriklauso
mybės aikštėje, dalyvaujant 
Lietuvos prez. Algirdui Bra
zauskui, seimo pirm. Česlovui 
Juršėnui ir ministeriui pirm. 
Adolfui Šleževičiui. Vidurdie
nį žuvusiems laisvės gynėjams 
skirtas Mišias Vilniaus arki
katedroje atnašavo arkiv. Aud
rys Juozas Bačkis, pamoksle 
pabrėžęs, kad nėra didesnės 
ir brangesnės aukos kaip žu
vimas už Tėvynę. Kiekvienas 
lietuvis, išlikęs gyvas, savo au
ką dabar turi atiduoti darbu, 
sąžiningumu ir gerumu, nepai
sydamas aplink matomo blogio 
ir pykčio. Tada minėjimo da
lyviai nužygiavo į Antakalnio 
kapines pagerbti žuvusiųjų lais
vės gynėjų atminimo prie Lais
vės paminklo, gėlėmis papuošti 
jų kapus ir uždegti žvakutes. 
Jų atminimui nuskambėjo šū
vių salvės, Lietuvos himnas 
ir giesmė “Marija, Marija”. 
Lietuvos operos ir baleto teat
re įvyko atminimo vakaras “Sta- 
bat mater”, o po vakarinių Mi
šių Vilniaus arkikatedroje pir
mą kartą buvo atliktos J. S. Ba
cho “Pasijos pagal šv. Morkų”.

DU TALKININKAI IŠ JAV
Spaudos konferenciją Lie

tuvos krašto apsaugos ministe
rijoje sausio 15 d. surengė du 
iš JAV talkon atvykę lietuviai 
atsargos karininkai — aviaci
jos pik. Itn. D. Skučas ir kariuo
menės pik. E. R. Vingelis. Jiedu 
padės Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijai siekti lietuvių ka
rių įjungimo Šiaurės Atlanto są- 
jungon (NATO). “Dienos” atsto
vas Aidas Žiliukas, dalyvavęs 
šioje konferencijoje, praneša: 
“Pasak E. R. Vingelio, Lietuvo
je yra daug karininkų, susipa
žinusių su Rusijos karinėmis 
struktūromis, bet mažai kas ga
li patarti, kaip geriau bendrau
ti su Vakarais ir JAV. Pažymė
ta, jog JAV domimasi Lietuvos 
kairuomene ir teigiamai žiūri
ma į mūsų ketinimą tapti NA
TO nare. E. R. Vingelis teigė, 
kad JAV sprendimo priimti Lie
tuvą į šią karinę organizaciją 
Rusijos veto nepakeis. ‘Vargu 
ar Rusija, negalinti susitvar
kyti Čečėnijoje, norėtų dar vie
no karinio konflikto’...”

bar yra 35 kaimai, kuriuose iš
likę tik po vieną sodybą. Šešio
likoje kaimų gyvena po vieną 
gyventoją. Prienų rajono kultū
ros ir švietimo tarnyba su kraš
totyros draugija skelbia konkur
są ‘Kaimo istorija’. Galima ra
šyti išnykusio, dar merdinčio ar 
beatsikuriančio kaimo istoriją. 
Reikėtų iš senųjų gyventojų už
rašyti tų vietų papročių, dainų, 
prisiminimų, charakteringes- 
nių tam kraštui posakių, patar
lių, palyginimų, pravardžių ir, 
žinoma, žmonių likimų ...” Lai
mėtojams numatytos šešios pre
mijos: pirmoji — 500 litų, antroji 
— 300, trečioji — 200, trys paska
tinamosios — po 100 litų. Kon
kursinių rašinių iki 1996 m. 
gruodžio 1 d. lauks Prienų kraš
totyros draugija.

BĖGO LAISVĖS KILOMETRUS
Sausio tryliktosios metiniu 

renginiu laisvės aukų atmini
mui Vilniuje tapo devynių lais
vės kilometrų bėgimas nuo An
takalnio kapinių iki Vilniaus 
televizijos bokšto. Šį masinį 
renginį suorganizavo Lietuvos 
bėgimo mėgėjų draugija. Šie
metiniame bėgime baigmę pa
siekė tūkstantis trys bėgimo 
dalyviai. Jie buvo apdovanoti 
brošiūromis ir atminimo meda
liais. Šis bėgimas apima įvai
raus amžiaus dalyvius. Seniau
sioms bėgikams — šešiasdešimt 
trejų metų vilnietei Julijai 
Stašelienei ir septyniasdešimt 
septynerių metų kauniečiui Ba
liui Liulevičiui prizus įteikė 
Vilniaus miesto kūno kultūros, 
sporto ir turizmo skyriaus at
stovai. Du jauniausiuosius — 
septynmetį panevėžietį Aidą 
Jocių ir anykštietę Liną Petri- 
laitę specialiais prizais ap
dovanojo Lietuvos bėgimo mė
gėjų draugija. Lietuvos karo 
akademijai šiemetinime bėgi
me atstovavo 162 kariūnai, Uk
mergės bėgimo mėgėjų klubui 
“Vilkmergė” — 85 nariai, Jona
vos bėgimo mėgėjų “Maratono” 
klubui — 71. Tadas Žebrauskas 
“Lietuvos aido” skaitytojams 
primena, kad bėgiman įsijungė 
ir septyni Latvijos ambasados 
Vilniuje darbuotojai. Šiemeti
nį bėgimą rėmė trys akcinės 
bendrovės — “Vilniaus pienas”, 
“Vilniaus mėsos kombinatas” 
ir “Autoturas”.

KAIMAI IR JŲ ISTORIJA
Danutė Dvilinskaitė, susirū

pinusi nykstančiais ir net dings
tančiais kaimais, “Lietuvos ai
de” gruodžio 20 d. rašė: “Prie
nų rajone pokarinis kaimų nyki
mas nebuvo toks ryškus kaip ki
tose Lietuvos vietovėse, tačiau 
ir čia išnyko apie 30 kaimų. Da-
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LAUKIA BASANAVIČIAUS
Vilkaviškio centre, Lietuvos 

atgimimo vardu pavadintoje 
aikštėje, norima pastatyti pa
minklą lietuvių tautos patriar
chui dr. Jonui Basanavičiui. 
Nuo pat antrojo Lietuvos atgi
mimo pradžios vilkaviškiečiai 
šiam paminklui suaukojo tūks
tančius rublių, bet jie dabar 
verti tik kelis šimtus litų. Bi
rutės Nenėnienės pranešimu 
“Lietuvos aido” skaitytojams, 
akmuo paminklui jau seniai yra 
parvežtas iš Ukrainos į pamink
lų dirbtuves Vilniuje. Pamink
lo projektą yra sukūręs ir make
tą pagaminęs skulptorius Anta
nas Žukauskas. Pradėti tašymo 
darbų neleido meistrų užsipra
šytos kainos. Pasak Vilkaviš
kio rajono burmistro Jono Ma
čio, tokių didelių lėšų neturė
jo savivaldybė. Pagaliau buvo 
susitarta dalimis kas mėnesį 
mokėti 10.000 litų. Visas darbas 
kainuos daugiau kaip 200.000 li
tų. Pusę šios sumos pažadėjo 
padengti Marijampolės apskri
tis. Lietuvoje dar nėra nė vie
no tinkamai pastatyto dr. J. Ba
sanavičiaus paminklo. Tad fi
nansinės paramos tikimasi susi
laukti ir iš kitų Lietuvos gyven
tojų. Paminklo tašymo darbus 
žadama užbaigti 1996 m. vasa
rą. Tada jau bus tvarkoma ir 
centrinė Vilkaviškio 
kurioje vilkaviškiečiai 
dr. J. Basanavičiaus.

aikštė, 
laukia 
V. Kst.

Būsimos gimnazistės dainuoja Vasario 16 gimnazijos talentų vakare. Iš 
kairės: Lina Šmitaitė, Živilė Vitkauskaitė, Daina Šmitaitė, Laura Šiugž- 
dinytė ir Gabrielė Jankūnaitė Nuotr. M. Šmitienės

Kredito kooperatyvai Lietuvoje
(Atkelta iš 3-čio psl.)

kurios ne visuomet būna tame 
pačiame pastato aukšte. Dėl 
bankų bankrotavimo štai ką 
galiu pasakyti: nuo 1995 m. 
pradžios iš 26 bankų jau 
bankrotavo 11 su virš 80 mil. 
indėlių. Šiuo metu dar daug jų 
yra sunkioje finansinėje krizė
je ir stovi ant bankroto ribos. 
(Lietuvos akcinis inovacinis ir 
“Litimpeks” bankai su 450 
mil. litų blogų paskolų). Mano 
supratimu, daugelio kredito 
įstaigų steigėjai buvo ne rimti 
finansininkai, bet gabūs pa
prastų žmonių išnaudotojai. 
Lietuvos Banko kontrolė buvo 
labai menka. Surinktus pini
gus, už kuriuos buvo žadamos 
didelės palūkanos, tariamieji 
bankai ir kitos finansinės in
stitucijos išsiskolindavo sau ar 
savo naujom sukurtom ben
drovėm, ir kai kasos ištuštė
davo - bankrotuodavo. Aišku, 
bankroto atveju kaltininkų 
nėra. Šių bankrotų pasekmė - 
labai griežti Lietuvos Banko 
reikalavimai kredito koope
ratyvų steigimui bei taisyklės 
jų veiklai.

- Kokie ženklai Jus la
biausiai nudžiugino ir labiau
siai nuliūdino Lietuvoje?

kasdieninis gyvenimas. Pama
čiau jų nusivylimą, negatyvi) 
požiūrį j ateitį, sunkumus gy
venti be nurodymų iš “aukš
čiau”. Pasidaro liūdna, kai iš
girsti “kaip būdavo gera pir
miau”... Visokių bankrotų ir 
sukčiavimo įkarštyje prarado 
pasitikėjimą, ne tik vienas 
kitu, bet ir pačia vyriausybe. Į 
balsavimo teises ir piliečio 
prievolę reaguodavo neigia
mai: “O ką tas pakeis, kam 
mums to reikia?” Be abejonės, 
trūkumų daug. Daugiausia 
vargsta pensininkai ir inva
lidai. Jų menkos pensijos vos

- Mano atvažiavimas Lie
tuvon sutapo su Dainų švente. 
Visiems atrodė taip linksma: 
nuostabi vasara ir dar dainos, 
šokiai, susitikimai. Geriau ti
kėtis negalėjau. Tik gaila, kad 
su Dainų švente pasibaigė ir ta 
pakili nuotaika. Pasirodė tik
rasis tautos ir jos gyventojų

Vasario 16 gimnazijos dvyliktokas 
MARTYNAS LIPŠYS koncertuoja 
talentų vakare Nuotr. M. Šmitienės

pajėgia apmokėti buitines 
išlaidas (vanduo, šildymas, 
elektra, dujos), o kur maistas, 
apranga? Daug benamių 
vaikų, našlaičių, girtuokliau
jančių šeimų. Varganai atrodo 
ir iš kolchozo dulkių besi
keliantis Lietuvos ūkininkas. 
Gal užbaigsiu sakydama, kad 
ir čia “sotus alkano neuž
jaučia”.

- Dėkojame už atsakymus ir 
linkime dar daug gero padaryti 
Lietuvos žmonėms, kuriems 
šiuo metu itin reikalinga viso
keriopa pagalba.

Pokalbį su R. Piečaitiene 
parengė kun. K. J. Ambrasas

“Talkos” lietuvių kredito kooperatyvo 
raštinės darbui, nepilnam laikui (part time) 

reikalingas tarnauto j as-j a.
Būtina mokėti lietuvių ir anglų kalbas. Dėl sąlygų teirautis: 
“Talka” lietuvių kredito kooperatyvas, 830 Main St. East, 

Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a. ANTANAS MARTINKE

VIČIUS š. m. sausio mėn. 10 d. 
savo žemiškąją kelionę baigė. 
Ostzanderio laidojimo namuose 
kalbėjome rožinį ir .maldas, sau
sio 13 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
katalikų bažnyčioje Delhi klebo
nas kun. L. Kemėšis už jo vėlę au
kojo Mišias. Likome su liūdesiu 
širdyse dėl iškeliavusio Anapilin 
doro lietuvio.

JAUNIAUSIOJO PARAPI
JIEČIO, Prano ir Jūratės Par- 
gauskų sūnaus, krikštynos ir “ba

Kanados lietuviųIRENA ir ALGIRDAS DRAGŪNEVIČIAI ilgamečiai 
bendruomenės ir skautų veikėjai Londone, Ont., prie savo penkerių metų 
sukakti švenčiančios parduotuvės

by shower” įvyko 1996 m. sausio 
14 d. Mišių metu per krikšto 
sakramentą jam suteiktas vardas 
Pranas Tadas, sukalbėtos labai 
gražios, šiai progai pritaikytos 
maldos. Po Mišių rinkomės į 
parapijos salę, kuri buvo gražiai 
išpuošta, jauki, o stalai pilni 
gausių vaišių. Oficialiąją dalį 
pradėjo mažojo Pranuko teta 
Rita, padėkojo susirinkusiems, 
pasidžiaugė, kad jau ketvirtoje 
kartoje auga Pranas Pargauskas. 
Tėvelius, Praną ir Jūratę, se
nelius, Praną ir Teresę ir visą 
šeimą KLB apylinkės narių vardu 
sveikino St. Beržinis, KLKM dr- 
jos Delhi-Tillsonburgo skyriaus 
narių vardu- A. Aleliūnienė, 
choristų vardu - B. Vytienė. Pra
nuko tėveliams buvo įteikta pi
niginė dovana skirta sūnui “pra
džiai gyvenimo”. Smagiai praėjo 
popietė paįvairinta deklamacija, 
dainomis, maloniu bendravimu. V.

■ M ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos vyčių “Pagalbos Lie
tuvai” vadovas Robertas S. Bo
ris pranešė iš Detroito, kad Vil
kaviškio katedrai sausio 2-5 d.d. 
buvo paruošta ir išsiųsta suolų 
siunta, turinti beveik tūkstantį 
vietų sėdėti ir klūpoti. Suolai 
buvo gauti iš Detroito Farmin- 
ton Hills priemiesčio katalikų 
šventovės “Our Lady or Sor
rows". Lietuvai dovanotiems 
suolams ten nusiųsti reikės 
dviejų ar net trijų didelių 
siuntų, kainuosiančių po 6.000 
dolerių. Pirmosios siuntos iš
laidas pažadėjo padengti suo
lus padovanojusios “Our Lady 
of Sorrows” šventovės klebo
nas mons. Walter Hurley.

Floridos lietuvių klubas St. 
Petersburge jau daugiau kaip 
trisdešimt metų iš eilės suren
gia bendrą Kūčių vakarienę 
apylinkės lietuviams. 1995 m. 
kalėdinė Kūčių vakarienė įvyko 
gruodžio 24 d. Šis tradicinis 
renginys buvo pradėtas aptem
dytos salės scenon atėjusio cho
ro su degančiomis žvakutėmis 
rankose. Choras, diriguojamas 
muz. Petro Armono, pianinu pa
lydėtas Reginos Ditkienės, su
giedojo penkias kalėdines gies
mes. Kūčių vakarienėje dalyva
vo pusketvirto šimto lietuvių, 
kuriuos pasveikino klubo valdy
bos pirm. Albinas Karnius. Kū
čių patiekalus palaimino mal
dą sukalbėjęs Šv. Kazimiero 
misijos vadovas kun. Stepas Ro- 
polas, OFM. Kūčioms buvo pa
ruošta dvylika tradicinių pa
tiekalų. Juos paruošė šio ren
ginio vyr. organizatorė Ange
lė Kamiene su gražiu darbščių 
talkininkių būreliu.

Australija
Sidnio lietuvių sodyboje gy

venantis Steponas Dapkus spe
cialiomis Mišiomis 1995 m. gruo
džio 20 d. prisiminė Toronte mi
rusį savo brolį Stasį Dabkų. Ve
lionis buvo ilgametis “TŽ” bend
radarbis, savo nuotraukomis 
įamžinęs Toronto lietuvius ir 
jų renginius. Deja, lietuviškas 
Mišias tolimojoje Australijoje 
teko pakeisti angliškomis. Mat 
susirgus Sidnio lietuvių sody
bos kapelionui kun. P. Martū- 
zui, jas salėje angliškai atna
šavo vietinės australų katalikų 
parapijos klebonas kun. D. Bai- 
guini, SDB. Prie Dabkų šeimos 
paruošto gedulinių pietų stalo 
susėdo visi Sidnio lietuvių so
dybos gyventojai.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimą Kanberos lietu
viams 1995 m. lapkričio 26, sek
madienį, Lietuvių klube suren
gė Kanberos ramovėnų valdyba. 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų aukas pagerbus prie klubo 
sodelyje pastatyto Laisvės pa
minklo salėje paskaitą “Lietu
va šiandien” skaitė prof. Vytau
tas Doniela. Meninę programą 
atliko iš Sidnio atvykusi “Su
tartinė”, vadovaujama Marinos 
Osinaitės-Cox.

Juozapo parapijos šventėn. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, šia pro
ga taipgi aplankys ir Argenti
nos bei Urugvajaus lietuvius.

Lenkija
Lietuvos konsulato Seinuose 

Lenkijos policija vis dar neap
saugo nuo teršimo dažais susir
gusių lenkų politinių chuliga
nų. Lietuvos konsulas Vidman
tas Povilionis vėl painforma
vo policiją, kad ant Lietuvos 
konsulato iškabos buvo užpil
ta raudonų dažų sausio 3 d. nak
tį. Tai buvo šeštasis Lietuvos 
konsulato užpuolimas Seinuo
se. Paskutinį kartą 1995 m. Lie
tuvos konsulato herbas taip bu
vo išniekintas spalio 23 d. nak
tį. Policija atsisakė parūpinti 
nuolatinę apsaugą Lietuvos 
konsulatui Seinuose, nors ten 
yra gyvenęs vysk. Antanas 
Baranauskas, “Anykščių šile
lio" autorius. Jo palaikams, 
uždarytiems Seinų katedros rū
syje, netgi neleidžiama pasta
tyti paminklo Seinų mieste, 
nors jo projektas jau yra sukur
tas šuo metu žymiausio skulp
toriaus Gedimino Jokūbonio. 
Leidimo “Anykščių šilelio” dai
niaus paminklui Seinuose ne
duoda Lenkijos valdžios įstai
gos.

Keistai atrodo vis atidėlioja
ma Seinų policijos apsauga rau
donais dažais niekinamam Lie
tuvos herbui. Nesinori tikėti, 
kad Seinų policija neturi lėšų 
nuolatiniam savo postui prie 
Lietuvos konsulato Seinuose. 
Negi tokiu atveju neįmanoma 
surasti ir suimti nė vieno Lie
tuvos konsulato herbo niekin
tojo. Atrodo, Lietuvos konsu
las V. Povilionis ėmėsi griež
tesnio protesto priemonių. Mat 
Seinuose lankėsi ir su policijos 
viršininku susitiko iš Varšuvos 
atvykęs Lenkijos seimo pirm. 
Juzefas Zichas, tuo metu ruo
šęsis dviejų dienų oficialiam 
vizitui Lietuvoje. Jam Seinų 
policijos viršininkas Ježis 
Stančikas įteikė paruoštus Lie
tuvos konsulato apsaugos pla
nus.

Lenkijos seimo pirm. J. Zichą 
Lietuvon pakvietė jos seimo 
pirm. Česlovas Juršėnas. Vil
niun atvykusią pirm. J. Zicho 
delegaciją sudarė jo pavaduo
tojas Marekas Belinskis, pata
rėjas Romanas Mlinecas, Ado
mas Dobronskis, Lenkijos sei
mo narys ir tarpparlamentinės 
grupės vadovas ryšiams su Lie
tuvos seimu, bei kiti pareigū
nai. Svečiai iš Varšuvos daly
vavo iškilmingame Lietuvos sei
mo posėdyje, kuris, atrodo, bu
vo skirtas Sausio tryliktosios 
įvykių penkmečiui.

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

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

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

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

Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠVISO

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

$
$12.00
..... 00 $

$15.00
..... 00

London, Ontario
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ VEIK

LAI siaurėjant ir rašančių skaičiui 
vis retėjant, ypač mažose lietuvių 
salose pasigendama veiklos 
reportažų. Skaitantiems “T.Ž.” 
vis rečiau atrandamas ir 
Londonas, nors čia ir KLB apy
linkė, ir parapija (tik pusšimtis ją 
išlaikančių), metai po metų vis 
ketvirtoje vietoje po didžiųjų To
ronto ir Hamiltono parapijų su 
$2.000 auka religinei Lietuvos 
šalpai. Nustemba net palys londo- 
niečiai save pamatę “juodu dru- 
ku” Žiburiuose! Kad nesame din
gę iš lietuviško gyvenimo, rodo 
štai įvykę KLB Londono apylin
kės metinis informacinis susirin
kimas, KLB apyl. valdybos ir mo
kyklėlės surengta eglutė, choro 
“Pašvaistė” metinis susirinkimas, 
pensininkų klubo kalėdiniai pie
tūs ir “Pašvaistės” atliktas Kūčių 
nakties religinis koncertas.

Dabar ieškomi ir kviečiami 
tautinių šokių šokėjai (visų 
amžių) šią vasarą dalyvauti 
Čikagoje X Tautinių šokių šven
tėje - kas tik įstengia - kad 
Londonas būtų atstovaujamas! 
Kreiptis į Rasą 519 657-5258. 
Tuo telefonu kreiptis ir mokykla 
susidomėjusiems, kad ją lankan
tys galėtų tapti lietuviškos veiklos 
korespondentais. K.

Brazilija
Šv. Juozapo parapijos Sao Pau

le pašventinimo šešiasdešimt
mečio sukaktin buvo pakviestas 
keliaujantis lietuvių išeivijos 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Brazilijos lietuviai džiaugia
si iš jo gautais kalėdiniais 
bei naujametiniais sveikini
mais ir pažadu atvykti Šv.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
,es t . .Angelę
Šalvaitytę, B.A., t

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
A T IZ A » LIETUV,V KREDITO1 /V Llv 2V 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: PASKOLAS

Siuntėjas: Gavėjas:

Tel. Tel

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i-

(Esu "Union Gas" Zv 
atstovas) 'ąy

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington.Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

kasd. pal. čekių sąsk. Iki..3.75% 
santaupas......................  3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.......................................... 2.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 4.25%
180 dienų Indėlius......... 4.25%
1 m. term.indėlius ......... 4.50%
2 m. term.indėlius ......... 5.00%
3 m. term.indėlius ......... 5.00%
4 m. term.Indėlius ......... 5.50%
5 m. term.Indėlius ....... 5.625%
RRSP IrRRIF
(Variable) .......................  3.00%
1 m.Ind.............................  4.50%
2 m.Ind............................. 5.00%
3 m.Ind.............................  5.00%
4 m.ind.............................  5.50%
5 m.ind...........................  5.625%

Asmenines nuo...........  13.00%
neklln. turto 1 m............ 6.75%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'
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Iš Lietuvos sugrįžęs VYTAUTAS ZALATORIUS savo namuose, Berwyn, 
IL, kartu su buvusiu Cicero ateitininkę veikėju, dabar turinčiu nekil
nojama turto pardavimo įstaiga Cicero mieste, ALEKSU ŠATU (kairėje) 

Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos partizanų globos fondas

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS
Vytautas Zalatorius, kuris 

lietuvių tarpe yra pasireiškęs 
kaip visuomenininkas ir žur
nalistas (jis anksčiau bendra
darbiavo ir “TŽ”), jau nuo 
senų laikų stengėsi Lietuvai ir 
jos žmonėms padėti ne vien 
tik žodžiais, bet ir konkrečiais 
darbais. Dėl to, o taip pat ir 
dėl savo atvirumo, jis išeivijoje 
buvo apšauktas “komunistu” 
ar kitais vardais.

Kai Lietuva atgavo nepri
klausomybę, jis pradėjo gal
voti, kad turėtų tęsti savo 
įsipareigojimus Lietuvai ir 
stengėsi ten nuvažiuoti bei 
įsidarbinti. Taip tarė, taip ir 
padarė. Nuvykęs į Vilnių, jis 
ketverius metus darbavosi 
valstybinėje socialinio draudi
mo įstaigoje - “Sodroje”. Ta
čiau ten pasijuto nereikalingu, 
nes daug vietinių tautiečių tai
kėsi į jo vietą.

Teko Vytautą sutikti jo na
muose - Berwyno miestelyje, 
tik truputį į vakarus nuo Či
kagos. Jis gali daug ką apie 
tautiečius Lietuvoje ir pačią 
Lietuvą pasakyti. Sis palyginti 
jaunas vyras (šią vasarą sueis 
65 metai amžiaus) manė kad 
Lietuva laukia išeivijos lie
tuvių ištiestomis rankomis. 
Todėl jis šiandien yra gerokai 
nusivylęs, nes jo idealizmo ten 
niekas nesuprato ir neįvertino 
- keldavo įvairias intrigas, su
darydavo nepakeliamą atmos
ferą darbovietėje. Dėl to jis 
nusprendė įteikti atsistatydi
nimo iš darbo raštą.

Turėjęs Čikagoje gerai ap
mokamą darbą, jis išėjo į 
ankstyvą pensiją ir, dirbdamas 
Lietuvoje, prarado nemažai 
pinigų. Lietuvoje iš gaunamos 
algos negalėjęs gyventi taip, 
kaip buvo įpratęs Amerikoje, 
tačiau nusprendė pabandyti 
verstis taip, kaip visi kiti Lie
tuvos gyventojai. O tai nebuvo 
lengva. Su tuo jis apsiprato, 
bet negalėjo apsiprasti su 
žmonių nenuoširdumu, ne
noru priimti naujų minčių, 
darbo etikos bei daugelio pa
našių dalykų.

Pagrindinė jo mintis, kurią 
V. Zalatorius dabar stengiasi 
pabrėžti, yra ta, kad iš Ame
rikos atvykusiam lietuviui tė
vynėje būti lietuviu yra labai 
sunku. Jis mano, kad Lie
tuvoje gyvenančių tautiečių 
požiūris j išeivijos lietuvius yra 
gana paprastas: galite pas mus 
atvažiuoti, tik atsivežkite savo

pinigus ir į mūsų reikalus ne
sikiškite, nedrįskite mus mo
kyti ir pan. Beje, V. Zalatorius 
nėra pirmas ar vienintelis tau
tietis iš užsienio, kuris Lie
tuvoje buvo nesuprastas, ne
įvertintas ir “išstumtas”. Tokių 
skaičius vis gausėja ir tam ga
lo, atrodo, nebus. Žinoma, kol 
vis dar atsiras idealistų, tokių 
kaip Vytautas, kurie važiuos į 
tėvynę ir siūlys savo patirtį, 
sugebėjimus.

Šiandien jo įspūdžiai dar 
nesusigulėję. Ateityje jis spau
doje dar daugiau šia tema 
parašys. O dabar jis vėl jungsis 
į Čikagos lietuvių veiklą.

Sausio 13-sios įvykiai prie 
Vilniaus televizijos bokšto ir 
ten kritusios aukos buvo pri
simintos Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte sausio 14 die
ną, kai buvo minimas penk
metis nuo anų šiurpių dienų.

Čia pagrindinę kalbą pasa
kė aukštas amerikiečių parei
gūnas, kuris taip pat yra vienas 
populiariausiųjų Lietuvoje— 
Valdas Adamkus. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad tie, kurie 
kovojo už Lietuvos laisvę, 
troško ramaus gyvenimo. Kar
tu jis ir klausė, ar tokį gy
venimą tauta turi? Jo 
nuomone, visi yra apsivylę, nes 
dabar vyrauja korupcija ir 
moralinė anarchija. Todėl pa
dėčiai gelbėti, kalbėtojo nuo
mone, reikalingi ankstyvi sei
mo rinkimai. Jis iškėlė, kad 
nomenklatūrininkų politinės 
grupės kaupia kapitalą ir 
ruošiasi rinkimams, tuo tarpu 
opozicija dirba neveiksmingai 
ir Ivg kažko laukia. V. Adam
kus savo ryžtingos kalbos pa
baigoje pabrėžė, kad lietu
viams reikia vėl Sausio 13-sios 
dvasios, kuri galėtų atstatyti 
valstybės ir žmonių gerovę.

Šio minėjimo pradžioje po
etė Julija Švabaitė-Gylienė 
paskaitė šiai dienai pritaikytų 
posmų. Pirmininkavo Lietuvų 
respublikonų lygos pirm. Ana
tolijus Milūnas, o jame daly
vavo apie 400 tautiečių.

Šv. Kazimiero vienuolyno 
buvusi viršininkė sesuo Teofilė 
Adomaitytė, kuri, sulaukusi 90 
metų, mirė sausio 10 d., buvo 
plačiai aprašyta “Chicago Tri
bune” dienraščio sausio 12 d. 
laidoje. Ilgame straipsnyje iš
skaičiuota šios vienuolės ilga
metė veikla.

Sesuo Teofilija, gimusi Mt. 
Carmel vietovėje, Pensilva
nijos valstijoje, Scrantono ko-

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, Čikaga

1996 m. sausio 17 d. “Seklyčio
je”, JAV LB soc. reikalų tary
bos vyresniųjų lietuvių centre, 
kalbėjo Lietuvos partizanų glo
bos fondo pirm. Leonas Maska- 
liūnas, o apie partizanus - Po
vilas Vaičekauskas, LPG fondo 
sekretorius.

Inž. L. Maskaliūnas yra dir
bęs 24 m. užsienyje savo spe
cialybėje svarbiose pareigose. 
Jis yra veiklus visuomeninin
kas, skautų veikėjas, Vydūno 
šalpos fondo pirmininkas, VI- 
jo Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo organizacinio komi
teto pirmininkas, VH-jo, VIII- 
jo ir IX-ojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo tarybos narys ir 
paskutiniajame, IX-jame pir
mininkavo visumos posėdžiui. 
Jis yra taip pat Medininkų pi
lies atstatymo fondo v-bos 
pirmininkas.

Savo žodyje jis pabrėžė, 
kad Lietuvos partizanų glo
bos fondas, tik neseniai įsi
steigęs, yra užsienio lietuvių 
nepaparastai remiamas.

Kai JAV ir Kanadoje lankėsi 
“Šilo” dainininkai-partizanai, 
žmonės aukojo Lietuvos parti
zanams ir pavieniams daini
ninkams. Atskaičius visas iš
laidas, 3,500 dol. buvo per
vesta Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžiui (LLKS). Tai buvo 
vienkartinė parama. Kilo min
tis sudaryti komitetą nuola
tos remti ir globoti dar gyvus 
ir vargstančius Lietuvos par
tizanus. Tas komitetas buvo 
įsteigtas kaip JAV LB soc. rei
kalų tarybos padalinys. Jį su
daro pirm. Leonas Maskaliū
nas, sekr. Povilas Vaičekaus
kas, ižd. Antanas Paužuolis, 
narės - Birutė Jasaitienė ir 
Marija Remienė.

Lietuvos partizanų globos 
fondo tikslai: 1. rinkti aukas 
buvusiems Lietuvos partiza
nams šelpti, 2. teikti paramą 
buvusiems Lietuvos partiza
nams, ypač sergantiems, su
žeistiems, invalidams, 3. teik
ti paramą žuvusių partizanų 
šeimoms, 4. teikti paramą žu
vusių partizanų vaikams, sie
kiantiems aukštojo mokslo Lie
tuvoje, 5. prisidėti prie “Lie
tuvos partizanų dainų” išlei
dimo.

Parama bus teikiama per 
Lietuvos laisvės kovotojų są
jūdį (LLKS). LLKS buvo įsteig
tas 1949 m. ir atkurtas 1992 m., 
kaip politinių kalinių ir trem
tinių skyrius.

Komitetas yra numatęs, kad 
200 dol. auka padės globoti vie
ną partizaną ištisus metus ir 
bus išmokama per LLKS orga-

legijoje gavo bakalaurės laips
nį. Pradžioje darbavosi lietu
vių parapijinėse mokyklose 
Pensilvanijoje ir Čikagoje. Pa
rengė aštuonis vadovėlius lie
tuvių kalbos mokymui, kurie 
vadinosi “Paratimai”. 1932 m. 
ji studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, iš kurio 
sugrįžusi buvo paskirta savo 
vienuolijos pradinių mokyklų 
vadove.

1952 m. Teofilė buvo iš
rinkta Šv. Kazimiero vienuo
lijos generaline viršininke. Ra
šoma, kad ji 13 metų dar
bavosi Argentinoje, kur mokė 
lietuvių ir anglų kalbų. Čika
goje darbavosi kazimieriečių 
administruojamoje Loreto li
goninėje. 1981 m. ši pasižy
mėjusi vienuolė buvo išrinkta į 
Čikagos “Senior Citizens Hall 
of Fame”.

nizaeijos atstovus kas 3 mė
nesiai.

Jis sakė, kad šis fondas turi 
sąskaitą “Standard Federal” 
banke Čikagoje. Iki šiol jau 
du kartus didesnės sumos 
(5,500 dol. ir 9,900 dol.) per
duota LLKS. Iš tų sumų tik 10% 
Lietuvoje skiriama administ
raciniams reikalams (nuvežti 
paramą į įvairias Lietuvos vie
toves, susirašinėjimui ir pan.). 
LLKS veda labai tikslią atskai
tomybę ir atsiunčia sąrašus, 
kas, kada ir kiek gavo. Gauta 
suma yra patvirtinama gavėjo 
parašu. L. Maskaliūnas pabrė
žė, kad kelionėms į Lietuvą iš 
JAV apmokėti nenaudojami 
LPG fondo pinigai: kelionę 
apsimoka pats keliautojas.

L. Maskaliūnas sakė, kad 
Lietuvoje yra užvesta gražiai 
tvarkoma kartoteka. Yra LLKS 
nario-partizano anketos su 
įvairia, smulkia informacija: 
partizanavimo pradžia, vieta, 
rinktinė, priesaika, dalyvavi
mas kautynėse (kur ir kada), 
apdovanojimai, partizanavimo 
pabaiga, kada buvo suimtas, 
sužeistas, legalizavosi vadui 
leidus, pasidavė su ginklu, be 
ginklo, išsislapstė, ar buvo 
teistas ir kuriam laikui, ar ne
teistas, kur atliko bausmę, kiek 
metų kalėjo, kada grįžo. Visa 
tai turi dar paliudyti du liudi
ninkai. LLKS tai labai rūpes
tingai tikrina.

Toliau kalbėjo inž. Povilas 
Vaičekauskas, buvęs partiza
nas, kalinys ir Sibiro tremti
nys, kuris labai uoliai dirba, 
kad padėtų dar gyviems ištiku
siems partizanams.

Jis apžvelgė LLKS atsiųstas 
gyvų išlikusių partizanų an
ketas. Tai žmonės, kurie sto
jo ginti savo tėvynės. Anuomet 
(1944-1954) jokia pasaulio TV 
jų kovų ir kančių nerodė, nei 
“NY Times”, nei “Washington 
Post” apie juos nerašė, net ir 
Popiežius nedrįso tada apie 
juos užsiminti. “Kraujo upe
liai tekėjo ir aš juos mačiau”, 
sakė P. Vaičekauskas. 50 metų 
buvo sakoma, kad tai “bandi
tai”, desperatiškai besiprie
šinę išaušusiam šviesiam so
vietinės Lietuvos rytui. Jų 
kova buvo suniekinta, purvais 
apdrabstyta, okupantų žo
džiais tariant, “išmesta į isto
rijos šiukšlyną”. Bet tiesos ne
galima numarinti! Ji keliasi iš 
kapų. Partizanai perlaidojami 
iš žvyrduobių ir melioracijos 
griovį. Jiems statomi kryžiai 
ir paminklai. LDDP valdžia bi
jo tos teisybės ir per istorikus 
bando aiškinti, kad stribai ir 
partizanai buvę tokios pat ko
munizmo aukos.

Kokie iš tikrųjų yra žmonės 
tie partizanai?

P. Vaičekauskas supažindino 
su partizanais, panaudodamas

269 anketų duomenis. Tai žmo
nės, kurie vykdė 1938 m. Lie
tuvos Konstitucijos 17 ir 133 
straipsnius, kur sakoma, kad 
ginti Lietuvą yra kiekvieno 
piliečio pareiga.

Iš 269 anketose minimų as
menų 248 yra vyrai ir 21 mote
ris. Iš 269 tik 12 nebuvo kan
kinami ir išliko nesuimti. Vi
si kiti (257) kentėjo ir buvo Lie
tuvos kovos dėl laisvės kanki
niai. 59 vyrai ir 5 moterys bu
vo sunkiai sužeisti ir pateko į 
priešo rankas. 207 dalyvavo ne
lygiose kautynėse su priešu. 
229 buvo davę partizano prie
saiką: “Mylėti Dievą, Tėvynę, 
ginti teisiųjų reikalą, laisvę”. 
42 jų yra apdovanoti partiza
nų ordinais ir medaliais. 10 
vyrų ir 1 moteris buvo apnuo
dyti, užmigdyti ir taip suimti. 
Buvo ir tokių, kurie 10 metų iš
buvo uždaryti Vladimiro kalė
jimo vienutėje. 64 buvo sunkiai 
sužeisti kautynėse, 10 buvo už
pulti iš pasalų, 14 buvo suim
ti, panaudojant klastą, provo
kacijom - 2. Dauguma buvo nu
teisi ar be teismo nusiųsti į 
sovietinius kalėjimus bei kon
centracijos stovyklas. 7 buvo 
nuteisti mirti, bet bausmė ne
buvo įvykdyta, nes buvo “pasi
gailėta”, bausmė pakeista į 25 
m. kalėjimą.

25 metams ir daugiau buvo 
nuteisti 109 asmenys; 20-15 m.
- 17 asmenų; 10 metų plius 5 m. 
be teisių - 100 žmonių. Kiti ga
vo mažesnes bausmes.

Grįžę į Lietuvą jie kėlė tau
tos dvasią, žadino meilę Lietu
vai ir neabejojo nepriklauso
mybe. Jie budėjo prie TV 
bokšto sausio 13-ją ir prie sei
mo rūmų.

Šių žmonių amžius dabar yra: 
65 m. -72 m,; 166 jų yra gimę 
1923-1929 metais. Jauniausia 
partizanė “Piemenaitė” 60 m. 
(gim. 1936), vyriausias parti
zanas - 89 m.

Išlikusių gyvų pagal apygar
das: “Tauro” - 65, “Dainavos”
- 42, Algimanto - 27, “Didžio
sios kovos” - 26, Kęstučio - 20, 
“Vyčio” - 22, “Prisikėlimo” - 
13, “Žemaičių” - 9, Vytauto - 8, 
ir kitose - 38.

P. Vaičekauskas sakė, kad 
“Išeivijos moralinė pareiga 
yra įamžinti ir partizanų dai
nas. Tauta mylėjo partizanus, 
kūrė jiems dainas, tai naujo
ji, kruvina mūsų tautosaka”.

P. Vaičekauskas baigė savo 
pranešimą sakydamas: “Štai 
dėl ko Čikagoje ir įsikūrė Lie
tuvos partizanų globos fondas, 
nors šiek tiek padėti tikriems 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjams”.

Pastaba. Čekiai rašomi: LPG 
Fund ir siunčiami: Standard Fede
ral Bank c/o LPG Fund, Acct. No. 
66377, 4192 Archer Ave., Chica
go, IL 60632-9985, USA arba LPG 
Fund, 2711 W. 71st Chicago, IL 
60629, USA.

Vasario 16 gimnazijos ateitininkai, vadovavę mokyklos talentų vakarui, 
užbaigia jį savo pačių sukurta daina Nuotr. M. Šmitienės
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į Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

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

Toronto, Ontario, Canada M6P4A8 
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio 
traukinio Keele stoties)

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

Skyrius: North York

London

Montreal

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

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

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

_______________________

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais 

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius į 
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos 
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą, 
sąskaita bus jums pasiųsta.

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

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 žemes riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5

Siuntinys nr.C

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

11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga 
72 dėžutės po 160 g

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

$64 (JAV $48)

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

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

Montrealyjc veikiančioje “Annexe du Centre Chainplain” suaugusių 
mokykloje prancūzų kalbos mokosi ir du lietuviai. Iš jų vieną - INGA GED- 
RIKIENĘ matome kun. K. J. Ambraso nuotraukoje. Čionai tarp 43 tauty
bių suorganizuotoje parodoje dalyvavo ir lietuviai, parodę tautinius dra
bužius, gintarą, verbas ir kt.

Taip veikia Prancūzijos lietuviai
Prancūzijos lietuvių bend

ruomenė 1995 m. gruodžio mė
nesį išleido žiniaraštį, apibūdi
nantį jos veiklą, paskutinio pus
mečio įvykius, ateities planus. 
Pr.LB pirmininkas Perkūnas 
Liutkus savo kalėdiniame svei
kinime pažymi, kad protėvių že
mė vis “beldžiasi j mūsų širdis”, 
nors nedaug Prancūzijoje gyve
nančių lietuvių gali grįžti j Lie
tuvą gyventi ir dirbti. Į Pran
cūziją pastaruoju metu yra atvy
kę nemažai lietuvių iš Lietuvos. 
Pr.LB veikla juos suburia, su
daro galimybes jiems bendrauti 
ir praturtinti vieni kitų gyve
nimą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė numatyta paminėti va
sario 17 d. Paryžiuje (Eglise ita- 
lienne), Mišiomis 3.30 v.p.p., 
vaišėmis ir menine programa, 
kurią atliks nauja tautinių šokių 
grupė ir choras.

Prancūzijos lietuvių bend
ruomenės taryba neteko ilga
mečio nario Jono Masiulio, gi
musio Panevėžyje 1911 m. Stu
dijavęs teisę Prancūzijoje, jis 
grįžo į Lietuvą ir sukūrė ten šei-, 
mą. Sovietams užėmus Lietuvą, 
jis vėl atsirado Prancūzijoje, tar
navo svetimšalių legione, gavo 
“Croix de Guerre” žymenį. Vie
nu metu dirbo BBC žurnalistu, 
nuolat rašė straipsnius “Eu
ropos lietuviui”, dirbo IMEG 
naftotiekių įrengimo firmoje. J. 
Masiulis mirė Ženevoje 1995 m. 
lapkričio 8 d. Jo pelenai palai
doti Ramygalos kapinėse.

Penktasis Elzaso (Alsace) 
lietuvių ir lietuvių draugų me
tinis susirinkimas įvyko 1995 
m. rugpjūčio mėn., surengtas 
Lietuvių katalikų misijos, vado
vaujamos prelato Jono Petro
šiaus, kartu su Elzaso lietuvių 
sąjunga, kuriai pirmininkauja 
Philippe Edel. Garbės svečiu 
buvo Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijai Ričardas Bačkis.

Prancūzijos ministeris Eu
ropos reikalams Michel Bar
nier, 1995 m. spalio 10 ir 11 d.d. 
lankėsi Vilniuje su delegacija 
pasitarimams apie dvišalius san
tykius ir Lietuvos įsijungimą į 
Europos sąjungą. Jis susitiko su 
prezidentu Algirdu Brazausku, 
ministeriu pirmininku Adolfu 
Šleževičium ir užsienio reikalų 
ministeriu P. Gyliu. Ministeris 
pirmininkas žadėjo lankytis 
Prancūzijoje 1996 m. sausio 
mėn. gale ekonominių ryšių ir 
investicijų plėtojimo reikalais.

1995 m. lapkričio 7 d. Pran
cūzijos seimo (Assemblėe Na- 
tionale) patalpose buvo su
rengti pietūs Lietuvos amba
sadoriaus Ričardo Bačkio gar
bei. Dalyvavo Georges Durand, 
parlamentinių ryšių su Lietuva 
komiteto pirmininkas, senato
rius Claude Huriet, seimo ir se
nato nariai bei užsienio reikalų 
ministerijos atstovai.

Lietuvos atstovai pirmą sykį 
aktyviai reiškėsi 1995 m. spalio- 
lapkričio mėn. įvykusiame 
UNESCO suvažiavime Paryžiu
je. Delegacijoje dalyvavo prof. 
Bronius Genzelis, pirmininkas 
Lietuvos UNESCO komisijos 
bei seimo komisijos švietimo, 
mokslo ir kultūros reikalams. 
Taipgi dalyvavo kultūros minis
teris Juozas Nekrošius, kalbėjęs 
visumos sesijoje lapkričio 2 d., 
ir seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, atstovavęs Lietuvos 
prezidentui UNESČO penkias
dešimtmečio iškilmėse lapkričio 
16 d. Ugnė Karvelytė, nuola
tinė Lietuvos atstovė UNES
CO organizacijoje ir II-osios 
grupės (Rytų ir Vidurio Euro
pos) pirmininkė buvo išrinkta 
28-sios sesijos vicepirmininke,

ALEGORINĖ EUROPA
iš Sebastiono Miunsterio 1628 m. 
žemėlapio. Jame matyti ir Lietuvos 

vardas “Lithuania”

kalbėjo visų naujų valstybių-na- 
rių vardu 50-mečio iškilmėse. 
Ta proga “Le Trio Balte” 
(Baltijos trijulė) pirmą kartą at
liko Mindaugo Urbaičio, Juris 
Karlsons ir Peeter Vahi muzi
kos veikalus, sukurtus šiai su
kakčiai paminėti. Fleitininkas 
Algirdas Vizgirda, pianistė Ai
na Kalnciema ir violončelinin
kas Teet Jarvi taip pat koncer
tavo Strasburgc lapkričio 14 d.

U. Karvelytė ir poetas Ge
diminas Patackas vadovavo kul
tūriniam festivaliui “Mittcleu- 
ropa” Strasburge-Šiltigheime 
1995 m. spalio 7-8 d.d. Festi
valio literatūros vakare jie skai
tė poeziją lietuvių ir prancūzų 
kalbomis.

Rygoje 1994 m. kaunietė 
Redita Tumėnaitė laimėjo pir
mąją premiją tarptautiniame 
madų festivalyje, todėl pernai 
lankė ESMOD — aukštąją ma
dų mokyklą Paryžiuje ir stažą 
atliko pas Paco Rabanne. ES
MOD jai pasiūlė pasilikti dar 
vienerius metus, o prancūziški 
leidiniai “Le Figaro”, “Eile”, 
“Le Nouvel Observateur” ir 
“Dėpėche Mode” išspausdino 
straipsnius apie Reditą ir jos 
kūrybą. Pasiilgusi savo šeimos 
Kaune, ji sekmadieniais daly
vauja lietuvių bendruomenės 
chore.

“Le Monde” laikraštis 1995 
m. spalio mėn. teigiamai įverti
no, “ekrano poetu” pavadino 
lietuvį filmų režisierių Šarūną 
Bartą, sukūrusį filmus “Trois 
jours” (Trys dienos — 1991) ir 
“Corridor” (Koridorius-1994). 
Jos patiko filmų mėgėjui pro
fesoriui G. Bensaid, Pr.LB ži
niaraštyje parašiusiam šių filmų 
recenziją, nors jis šiltai jų ne
rekomenduoja.

Prancūzų džiazo grupė 
“Mescal”, kuriame groja lietu
viai Jonavičius (gitara) ir Petras 
Vyšniauskas (saksofonu) Kaune 
1995 m. spalio mėn. išleido nau
ją kompaktinę disketę “ Alain 
Ivinskas, gastroliuos Prancū
zijoje 1996 m. kovo mėn.

Dr. J.L. Kazakevičius, psi
chiatras Angers mieste, vado
vauja organizacijai “Cultures, 
Frontieres, Psychiatres”, kuri 
bendradarbiauja su Vilniaus 
psichiatrijos specialistais. Pran
cūzijos gydytojai stengiasi remti 
lietuvius, parūpindami medi
cininę aparatūrą, vaistus ir sta
žuotes.

Žiniaraštį apie mainus tarp 
Prancūzijos ir Lietuvos bei tei
kiamą humanitarinę pagalbą 
leidžia A.M. Goussard, 42 bid. 
du 14 Juillet, 1000 Troyes. RSJ



“Gyvųjų akmenų” jaunimo grupė gieda pamaldų metu Lietuvoje

Niekas nenorėjo žydo vaidmens
Prisimenant jaunas dienas Mažeikiuose

“Jei šie tylės, akmenys šauks”
Lietuvos jaunimo grupės evangelizacinė veikla, prabylanti nauju būdu į dabarties jaunimą, į kurį 
kėsinasi įvairios sektos. Toji grupė “Gyvieji akmenys” reikalinga dvasinės ir finansinės paramos

VINCAS KOLYČIUS, 
Torontas

Šio rašinio antraštė - Jė
zaus žodžiai, pasakyti farizie
jams, kai jie liepė Jam su
drausti savo mokinius (Lk.- 
19,40).

Vieni tų, kurie šiuo metu 
Lietuvoje netyli, yra “Gyvieji 
akmenys”, apie kuriuos jau 
anksčiau esu rašęs ir kuriuos 
daug kas remia, kad jie galėtų 
“šaukti”. Praėjusį rudenį, po 
vasaros atostogų, jie šiek tiek 
persitvarkę, vėl pradėjo evan
gelizacinį darbą Lietuvoje.

Kaune kas dvi savaitės vyks
ta atviri šlovinimo susirinki
mai, j kuriuos yra kviečiami 
visi. Kiekvienam susirinkimui 
yra kviečiamas kalbėtojas ir 
gvildenama speciali tai dienai 
skirta tema. Taip pat yra ren
giamos išvykos į kitas vietoves. 
Rudens metu buvo aplankytos 
šios vietovės: Jonava, aplan
kyta Šv. Petro ir Povilo para
pija Panevėžyje. Evangeliza
ciniai susirinkimai buvo su
rengti Želvoje, kur įvyko susi
tikimai su moksleiviais, mo
kytojais ir parapijiečiais. Taip 
pat panašūs susirinkimai buvo 
Lapėse, Betygaloje, Vepriuo
se. Ypatingas dėmesys yra 
kreipiamas į jaunimą, kuris 
dar blaškosi ir dažnai pasi
renka nekrikščioniškas sektas.

Kartu vyksta formavimas 
“Gyvųjų akmenų” bendruo
menės, nes, norint kitiems 
duoti, reikia patiems semtis 
dvasinio maisto. Kai kurie na
riai vyko į specialius “Pauliaus 

paslapties” kursus Lenkijoje. 
Evangelizacinės mokyklos kli
šai “Gyvųjų akmenų” inicia
tyva buvo surengti Kaune, 
Vilniuje ir Klaipėdoje.

Evangelizacija šiandien. 
Taip ar ne? Ta tema buvo na
grinėjama Kaune spalio 22 d., 
kur susirinko dalyvių iš 35 
maldos grupių Lietuvoje. Leis
kime kalbėti jiems patiems:

Antanas Jonauskis “Gyvų
jų akmenų” evangelizacinio 
centro koordinatorius: “Nuo 
pat pirmos rugsėjo dienos ieš
kojom Vakaruose didžiųjų 
evangelistų. Visi geranoriškai 
atsiliepė, bet nė vienas nega
lėjo atvykti. Buvom priversti 
tenkintis savais-“lietuviškais” 
beveik mažutėliais. Nuspren
dėm apsvarstyti 4 temas: 1. 
Ką pati Bažnyčia kalba apie 
evangelizaciją; 2. Koks žmo
gus gali skelbti Gerąją nau
jieną (asmeninio šventumo 
svarba); 3. Kokią žinią nešam 
pasauliui; 4. Kokia šiandien 
situacija Lietuvoje.”

Dalė Smerauskaitė: “Pri
sipažinsiu, labai troškom pasi
žiūrėti ir į save, j savo norus, 
planus. Į savo sulinkusius ke
lius ir nuleistas rankas. Atvirai 
ir su blaiviu nusižeminimu, jog 
ne tik mes “akmenėliai”, bet ir 
visi yra pašaukti nešti Gerąją 
naujieną. Ir daugelis, ne tik 
mes, stengiamės tai daryti, bet 
pavargstam ir nežinom ko 
griebtis, nuo ko vėl pradėti”.

Dalius Mackela, Kaunas: 
“Labiausiai įstrigo kun. G. 
Grušo kalba, kad iš tiesų yra 

didžiulė nuodėmė neskelbti 
Evangelijos, nes kartais tyla 
yra nuodėmė, nusikaltimas. Ir 
todėl aš turiu išdrįsti perlipti 
per save, pamint po savo ko
jomis “aš” ir išdrįsti pasakyti 
žmogui, kad Dievas jį myli. 
Kartais nebijoti, netylėti. Ir 
dar viena mintis, kad aš turiu 
pradėti nuo savo asmeninio 
šventumo, nuo evangelizavimo 
savo tėvų, savo brolių, sesių ir 
tų, kurie yra šalia ir paskui iš
eiti į visą pasaulį savo gyve
nimu, koks aš esu.”

Kun. G. Grušas, Vilnius: 
“Su kuo atvažiavau ir ką išsi- 
vežu? Įspūdis - džiaugsmas. 
Dėkojau Viešpačiui už Jo vei
kimą. Net man kalbant labai 
regimai matėsi Viešpaties pa
galba ir žmonių akyse, ir žmo
nių reakcijoje. Meldžiuos tik
tai, kad Viešpats toliau veiktų 
tose širdyse, kurios buvo pa
liestos, kad toliau jos girdėtų 
Jo balsą ir ištikrųjų ta evan
gelizacija prasidėtų nuo mūsų 
pačių. Džiaugiuosi, kad suva
žiavo žmonės iš daugybės 
įvairių kampų. Tai tikrai kelia 
džiaugsmą ir viltį. Ačiū jums.”

Vidas Abraitis, laikinai ei
nantis Ateitininkų federacijos 
pirmininko pareigas: “Iš tik
rųjų nuolatos reikia atsinau
jinti ir atsigaivinti. Šitos die
nos, kurios čia būna rengia
mos mums visiems, yra nepa
prasta atgaiva. Kai čia pabūni, 
nesijauti vadas, nes žinai, kad 
yra tik vienas Vadas. Ir tas su
pratimas yra labai reikalingas 
ir sveikas, nes kai žmogus pa-

YEHOSHUA TRIGOR

Mano a.a. tėvelis 1933 
metais nutarė, kad aš turiu 
laikyti stojamuosius egzami
nus į Mažeikių valstybinės 
gimnazijos 3-ąją klasę. Tokią 
klasę jau lankiau Tarbut 
hebrajų progimnazijoje, bet 
dėl programos skirtingumų 
man reikėjo papildomų pa
mokų.

Rudenį egzaminus išlai
kiau, padirbėjęs privačiai su 
aštuntos klasės mokiniu Nor
kumi. Gimnaziją baigiau ir ją 
maloniai prisimenu iki šios 
dienos.

Tais laikais direktoriaus 
pareigybė buvo labai garbin
ga. Mūsiškis - p. Totorius pa
mokų nedėstė. Jis buvo labai 
griežtas, ir mokiniai su juo 
nesijautė jaukiai. Jo įpėdinis p. 
Rainys buvo jaunesnis, pažan
gesnių pažiūrų, ne toks “ca
riškas”. O trečiasis, p. Štuopis, 
buvo ne tik visų gerbiamas, 
bet ir mylimas. Štuopis buvo 
moderniosios, ypač XVI, 
XVII, XVIII ir IX šimtmečių, 
Europos istorijos žinovas. Jis 
taip įdomiai dėstė, kad visa 
klasė užmiršdavo net skam
butį, galėdavom ilgiausiai 
sėdėti ir klausytis.

Lietuvių kalbos, gramatikos 
ir sintaksės mokytojas buvo p. 
Svetląuskas, o nuo 5-tos klasės 
- p. Žižys, buvęs Lietuvos oro 
pajėgų lakūnas. Kaip man bu
vo paaiškinta, jis dėl silpno re
gėjimo nebegalėjo skraidyti, 
lankė Grenoblio universitetą, 
o grįžęs gavo lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojo vietą.
Kasmet mokslo metams pra
sidedant, jis išdalindavo skai
tinių sąrašą, maždaug 60 kny
gų. Jis buvo gerai susipažinęs 
su prancūzų romantikais, ir li
teratūros egzaminams dažnai 
turėdavome perskaityti daug 
trumpų, bet svarbių veikalų, 

kliūva į savo terpę ir įsijaučia j 
vaidmenį, kartais nepajunta, 
kad pradeda kalbėti ne ta to
nacija, kuri Dievui patiktų. 
Nuolatos reikia suderint sty
gas savo veikloje, kad būtum 
Dievo plane ir vykdytum at
naujinimą.”

Tai tik keli pasisakymai, iš 
kurių matome, kad yra jaunų 
žmonių, kurie nori būti gyvi- 
gyvi “akmenėliai” ir yra 
pasiryžę netapti kitiems 
suklupimo akmeniu. Tai
Lietuvos ateitis, tai gyvoji 
tikinčiųjų Bendrija. 

kaip “Renėe ir Atala”. Vo
kiečių mokytojas, Renė de la 
Croix, nepaisant pavardės, bu
vo vokietis. Jis puikiai suge
bėjo supažindinti ne tik Gėte, 
Šileriu. Heine, Uhlandu, Li- 
lienkronu ir kitais, bet ir su 
Urwaldo Zigfridu, Brunhilda 
bei kitais vokiečių mitologijos 
personažais.

Pirmasis mūsų meno mo
kytojas Streikus dėstė ir kūno 
kultūrą, o buvo labai gero bū
do. Kai papuldavom j bėdą dėl 
išdykavimo, jis visada steng
davosi mums padėti. Jo įpė
dinis Vaitiekūnas dėstė tik 
paišybą ir save laikė daili
ninku bei meno istorijos žino
vu. Nepaisydamas daugelio 
prieštaraujančių pavyzdžių, jis 
buvo įsitikinęs, kad žydai “nė
ra meniška tauta, nes jų Die
vas nėra vaizdiniu būdu ap
čiuopiamas, ir jie gyvena su 
tikėjimu, kuris neleidžia tapyti 
ar fotografuoti žmogaus veido 
- tuo tarpu, pagal šventuosius 
raštus, žmogus yra tobu
liausias kūrinys.”

Jis taip pat režisuodavo 
įvairiai sėkmingus vaidinimus. 
Pirmasis buvo Keturakio 
“Amerika pirtyje”, komedija, 
turinti antisemitinio atspalvio. 
Šio veikalo jam nepavyko sta
tyti, nes niekas nenorėjo imti 
žydo vaidmens. Vis dėlto dau
guma lietuvių poetų ir ra
šytojų, pradedant Kristijonu 
Donelaičiu ir jo hegzametru 
parašytais “Metais”, žydų ne
užgauliodavo. To nedarė ir 
Vienuolis, Maironis, Ignas 
Šeinius, Putinas-Mykolaitis ar 
Vincas Krėvė-Mickevičius, 
parašęs “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus”. Vienoje 
savo ankstyvesnėje apysakoje 
“Silkės”, jis net bara tautie
čius, kurie žemina žydus.

Trečioje ir ketvirtoje kla
sėje lotynų kalbą ir romėnų 
senovę mums dėstė senas ku-

Tą darbą dirbti juos įga
lina tik mūsų aukos. Jeigu 
Šventoji Dvasia prabilo į kieno 
širdį, įkvėpdama norą padėti 
statyti tą gyvąją, dvasinę Bend
riją Lietuvoje, tai aukas ga
lima siųsti per Prisikėlimo 
parapiją Toronte, pažymint, 
kad auka skiriama “Gyvie
siems akmenims” arba siųsti 
V. Kolyčiui, 86 Glenholme 
Avė., Toronto, Ont. M6H 
3B1, Canada.

“Jeigu šie tylės, akmenys 
šauks” - aidi Jėzaus žodžiai. 
Bet jeigu akmenys tylės, kas 
tada šauks? Šaukime visi!
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privačioje patalpoje

nigas Vincas Čaplinskas, ne
labai koks mokytojas, nors ge
rai mokėjo lotynų kalbą. Bet 
nuo 5-tos iki 8-tos klasės mokė 
jaunas, raudonplaukis, griež
tokas mokytojas Baranauskas, 
kuris buvo lankęs kunigų se
minariją, bet metė ją nebaigęs, 
nors liko geru kataliku. Jis 
mumyse išugdė meilę lotynų 
kalbai, ypač auksinio amžiaus 
poetams, kaip Horacijus, Ver
gilijus ir kt. Kai kuriuos heg
zametro eilėraščius aš dar ir 
dabar prisimenu. Baranauskas 
laisvai kalbėjo lotyniškai — 
(retenybė net žinovų tarpe), ir 
mus taip pat priversdavo ta 
kalba išsireikšti, kad ir trum
pai. Jeigu mokiniui reikėdavo 
išeiti iš klasės, turėdavo pa
siklausti: “Possum-ne exire? “ 
(Ar galiu išeiti?) Mokytojas 
atsakydavo: “Exeas.” (Išeik). 
Nebuvo malonu skubančiam 
neprisiminti šių žodžių, nes 
neleisdavo išeiti, kol jie nebu
vo teisingai pasakyti. Lotynų 
kalbos pamokas turėdavome 
per savaitę penkias. Visi lauk
davo penktadienio, kai jis kal
bėdavo apie romėnų senovę.

Gimnazijos gydytojas buvo 
dr. Tautvaiša, stambus ir labai 
populiarus berniukų tarpe, nes 
šalia anatomijos ir higienos jis 
atskirose klasėse berniukams 
aiškindavo apie intymius san
tykius su mergaitėm. Jis taip 
pat buvo rajono sveikatos pa
reigūnas ir karinės tarny
bos egzaminų komisijos pir
mininkas.

Gimnazijos chorą, kuris, iš
jungus žydus, protestantus ir 
pravoslavus, taip pat buvo ir 
šventovės choras, vedė muzi
kos mokytojas Narsutis. Lat
vijos tautinių švenčių pro
gomis važiuodavome j Jelgavą 
ir dainuodavome latviškai. Aš 
kurį laiką dalyvavau ir sku
dučių ansamblyje, kol jis iširo.

Šalia kūno kultūros, pri
valomos ir berniukams ir mer
gaitėms, du kartus per savaitę 
turėjome karinio parengimo 
pamokas, kuriose mokėmės 
šaudymo su 1898 m. vokiškais 

karabinais ir tikromis kulko
mis. Kol mes atlikdavom puo
limo pratybas, mergaitės lan
kydavo namų ruošos pamokas, 
mokėsi kepti sausainius, kurių 
grįžę gaudavome paragauti. 
Mūsų mokytojas kpt.. Mažylis 
tuo pačiu laikotarpiu buvo ir 
apskrities komendanto pava
duotojas.
Metinis tėvų komiteto vakaras

Stipendijų buvo labai ma
žai, ir kartais ūkininkų vaikai, 
kuriems susidarydavo sun
kumų, nutraukdavo mokslą, 
kad galėtų padirbėti pas tėvus 
ir susitaupyti sekantiems me
tams mokslapinigių. Taipgi ir 
tėvų komitetas surengdavo 
pobūvį, kuriame grodavo bro
lių Jakimavičių orkestras.

Tėvai sunešdavo maistą ir 
gėrimus. Žydų tėvai vis iškep
davo labai gražiai papuoštus 
tortus arba paruošdavo žuvies. 
Vieną popietę prieš pobūvį 
užėjęs j salę, kur ponios ruošė 
bufetą ir loteriją, išgirdau po
nią Trumpienę, apskrities 
veterinaro žmoną, kuri kitai 
sakė: “Čia yra žydų žuvis, pa
dėkite aiškioje vietoje”.

Prisimenu, kad Guta Tuvie, 
vyriausia Mozės Tuvio keturių 
dukrų, skambino programoje 
pianinu, o kita, atsikėlusi iš 
Kelmės, kurios vardo nebe
atsimenu, visada dainuodavo 
itališkas dainas, tarp jų — 
“Sugrįžk į Sorcntą”. Ir, aiš
ku, pasirodydavo gimnazijos 
choras.

Tuvio šeima ir dar šešios 
mums pažįstamos žydų šeimos 
buvo tarp 30-ties išvežtų į 
Sibirą 1941 m. birželio mėnesį. 
Palyginus likimą tų, kurie pa
siliko Mažeikiuose iki rugsėjo 
mėnesio, jie iš tikrųjų buvo 
labai laimingi.

Autoriaus, gimusio Mažeikiuose, 
tikroji pavardė Avsėjus Trigubovas. 
Jis 36 metus tarnavo Izraelio diplo
matinėje tarnyboje, dabar gyvena 
JAV ir dalį laiko praleidžia Izraelyje.

(Visas teises pasilaiko auto
rius). Iš anglų kalbos vertė -

R. Sakalaitė-Jonaitienė

Ko ieškojau ir ką radau Lietuvoje
GEDIMINAS KURPIS

Žodžius gražiausius dainuoju 
tau, o gimtine,

Kur beklajoju, tave matau, 
gimtine,

Kiekvienas daiktas čia man 
brangus,

Čia toks žavingas rytais 
dangus, o gimtine...

(Norvegų liaudies daina)

Beveik po penkiolikos me
tų, 1995 spalio pradžioj, vėl 
atsiradau Lietuvoje. Tikėjausi 
pamatyti daugybę pasikeiti
mų, naujovių, laisvai pava
žinėti po kraštą. Nenusivyliau 
—tik gailėjausi, kad ilgiau 
negalėjau pasilikti.

Kas naujo Vilniuje?
Jau pro lėktuvo langą pa

stebėjau trispalvę Gedimino 
pilies bokšte. Vaikštinėjant 
po miestą tuoj krinta į akį 
nauji gatvių pavadinimai. At
rodo, kad jau 1987-89 metais 
buvo sugrąžinti 36 senieji gat
vių vardai, o iki 1995 metų 
jau pakeista per 100 gatvių 
pavadinimų. Naujuose rajo
nuose mėginama įamžinti bu
vusių gyvenviečių vardus.

Kai kurie gatvių vardų pa
keitimai gana įdomiai gimi- 
niuojasi, pavyzdžiui, lenkų 
okupacijos laiku Dambrows- 
kio gatvė (generolo, figūruo

jančio Lenkijos himne “Marš, 
marš, Dambrowski...”) pa
keista į Jakšto gatvę (lietuvių 

literatūros kritiko A. Jakšto- 
Dambrausko).

Pats miestas, nors nemažai 
namų atremontuoti, ypač 
vakarų valstybių ambasados 
ir bankai, vis dar vargingai at
rodo. Troleibusai išklibę, ap
lūžę. Surinktų iš keleivių pi
nigų (40 centų už kelionę) 
neužtenka jų remontui. Bet 
jau matosi ir atnaujintų, gra
žiai išdažytų - ryškiai raudonų 
su didžiuliais “Coca Cola” 
užrašais ar mėlynų su “Mi
chelin Tire”. Štai “kapitalis
tiškas” atnaujinimas - rekla
mos pinigais. Taip yra ir su 
daugeliu spaudos kioskų, re
klamuojančių danišką “Prin
ce” bendrovę.
Krautuvės, knygynai, kioskai

Einant Gedimino prospek
tu matosi daug naujų krau
tuvių. Vienoje vien brangūs 
kailiniai apsiaustai (dabar jau 
ne kreivai pasiūti, nelygiom 
rankovėm), toliau paėjus- 
antikvariatas, kur net senų 
bajorų portretų gali įsigyti, 
žinoma, už nežmonišką kai
ną. Netoliese prie šaligatvio 
sėdi sena suvargusi moterė
lė su ryšulėliu sukirmijusių 
obuolių pardavimui, pora el
getų. Viena varsto Rožinį, 
kitas pučia armonikėle ne
atpažįstamą melodiją. Aikš
telėje stovi senutė su 
svarstyklėm. Už 20 centų gali 

pasisverti, ir nemažai pra
eivių pasinaudoja jos pa
slaugomis.

Rusiški užrašai tik virš 
pašto rūmų ir viešbučio, bet 
atsirado angliškų. Praeinu ke
lias kavines, restoranus. Re
klamuoja kažkokią “šou pro
gramą” - nuotraukoj keli fra
kuoti vyrai, pusnuogė 
moteris; “Amerikietiškas 
viščiukas Vil-niuje” panašus į 
KFC viš-čiukus.

Lukiškių aikštėje nebėra 
Lenino - liko tik graži gėlių 
lysvė. Prie buvusio Saugumo 
pastato sienas ramsto nuo
bodžiaudami keli policinin
kai. Pagaliau prieini seimo 
rūmus su auksiniais langais, 
gražiu įėjimu, kiemeliu; 
fontanai šalimais jau išjungti 
žiemai. Kitoje pusėje gatvės 
vyksta statybos - sako, seimo 
nariams butus ruošia. Di
džiulis šešių aukštų pastatas.

Apeinu knygynus. Nuo
stabu, kad visi jie ten, kur ir 
buvo, nors kai kurių ir pa
vadinimai pakeisti ar nuimti. 
Universiteto knygyne daug 
va-dovėlių, knygų rusų kalba 
- nespėta išversti, o rusų 
kalbą dar visi moka. Kai 
kurios kny-gos, kurių “kaina 
sutartinė” vienur kainuoja 
daugiau, kitur mažiau. 
Vilniaus vaizdų spalvoti 
atvirukai visur maždaug po 1 
litą (spausdinti Lietuvoje), o 

viename knygyne radau po 15 
centų (spausdinti Čekijoje).

Spaudos kioskuose spaudos 
netrūksta. Dienraščiai po 1 ar
2 litus, žurnalai daugiausia po
3 litus. Klausimas tik, ar daug 
vietinių gyventojų gali įsigyti 
spaudos - pagal jų kišenę 
labai brangu. Žurnalas “Mo
teris”, palyginus su senąja 
torontiške “Moterimi”, gana 
modernus ir išvaizda, ir tu
riniu.. Radau dar ir “Panelę” 
jaunom mergaitėm, ir “Lai
mą”, skiriamą jaunom vedu
siom porom. Yra ir kata
likiškos spaudos kioskas Ka
tedros aikštėje. Geriau pa
ieškojęs gali rasti “Vilnius in 
your pocket”, anglų kalba; 
įdomus, užsieniečio redaguo
tas turistų vadovas sostinei. 
Yra dar Kaunas ir Klaipėda 
“in your pocket”. Knygy

Policijos akademija Vilniaus Valakampių priemiestyje. Čia 1991 m. 
sausio įvykių metu buvo OMON’o štabas Nuotr. G. Kurpio

nuose taip pat pardavinėjama 
garsajuosčių bei kaupiklių 
(naujadaras duotas “CD”- 
įdomu, ar prigis), užsie
nietiškų ir lietuviškų.

Užkandinės
Išalkęs suradau ir iš senų 

laikų išsilikusius “Sultinius”, 
lietuvišką kafeteriją, kur gali 
pigiai ir greitai pavalgyti. Bul
jono, koldūnų, bandelių su 
lašinukais ir kitokių skanu
mynų. Šiaip restoranuose 
brangoka. Kuklus užkandis 
“Ritos slėptuvėje” (kadaise 
pagarsėjusios čikagietės Ritos 
Dapkutės “picarija”) trims 
kainavo 80 litų. Bet ta slėp
tuvė įdomi: viduj viskas juo
da, tamsoka, sienos išrašytos, 
išpaišytos įvairiaspalviais ži
bančiais dažais. Tik įėjus pa
sitinka didžiulis motociklas su 

raudonu prožektorium. Ant 
stalų kortelės: “Nepamirškite 
palikti arbatpinigių”. Atrodo, 
populiari užkandinė - maistas 
ir patarnavimas labai geras.

Belandžiodamas po sena
miestį, mačiau ir japonišką 
kavinę “Tobira”, girdėjau, 
atsidarė keli kinietiški res
toranai (kiniečių pačių ap
tarnaujami), yra ir žydiškas 
restoranas - naktinis klubas.

Maisto krautuvės
Maisto krautuvėse yra 

daug ir įvairių gaminių, nors 
ir nelabai patraukliai išdės
tytų. Tų visų maisto krau
tuvių pažiba turbūt bus “Pas 
Juozapą”, Laisvės prospekte, 
Vilniaus priemiestyje. Mo
derni, įvairių prekių išdės
tymas patrauklus. Tikra vaka
rietiško tipo parduotuvė, net 
aprūpinta vežimėliais bei 
moderniais kasos įrengimais. 
Jų pačių teigimu, krautuvėje 
yra 5,000 įvairių maisto ga
minių rūšių, 70% jų pa
gaminta Lietuvoje (visos 
sultys importuotos), 100 rūšių 
konditerijos gaminių pa
ruošta pačioje krautuvėje; yra 
ir “gyvūnėlių maisto” bei 
alkoholinių gėrimų skyriai.

Prieš krautuvę nemaža 
aikštelė automobiliams. Ten 
pat netoli yra ir didelė mo
derni degalinė (benzino sto
tis). Anksčiau Vilniuje buvo 
tik kelios degalinės, dabar jau 
žymiai daugiau ir gražesnės, 
nors provincijoje dar paste

bėjau benziną pilant tiesiai iš 
cisternos, sunkvežimiu ati
temptos j laikiną aikštelę.

Automobiliai, darbo birža
Kur nežiūrėsi, visuose pa

tvoriuose, šalutinėse gatve
lėse, kiemuose pristatyta au
tomobilių. Nebūtinai naujų, 
daug senų ir aplūžusių, bet 
rusiškos gamybos nedaug. 
Mat juos galima buvo be 
muito nuvežti į Rusiją ir ten 
pelningai parduoti. Spėju, 
kad daug tų automobilių 
kažin ar toli pavažiuoja, bet 
“automobilių savininkų” (da
bar jau nereikia laukti eilės 
pirkti ar būti privilegijuotu) 
skaičius žymiai padidėjo.

Vilniaus priemiestyje Laz
dynuose žiūriu—vidury lauko 
iškaba “Darbo birža”. Nei 
namo, nei jokios pašiūrės, net 
nei stogelio nėra, tik žalia 
veja šalia gatvės. Tai čia, man 
sako, ateina rytais žmonės, 
kurie norėtų šiek tiek už
sidirbti, pastoviniuoja, kol 
atvažiavę “darbdaviai” pasi
renka sau valandinių dar
bininkų, susidera dėl sąlygų ir 
nusiveža. Kitam gale Vil
niaus, Valakampiuose, netoli 
studentų miestelio, paste
bėjau skelbimą apie “šei- 
pingo ir ėrobikos” programą. 
Na, kur gi dingo tie kalbos 
švarintojai (o tokių, tikrai gir
dėjau, esama), turbūt per 
daug “bizy” visus kalbateršius 
sugaudyti.

(Bus daugiau)



Vilniaus dailės akademijos garbės profesorių 

gerb. dailininką ANTANĄ TAMOŠAITĮ 
nenuilstamą lietuvių liaudies meno tyrinėtoją ir rinkėją, Kauno meno mokyklos, 
Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, Tautodailės instituto steigėją ir ilgametį jo 
kuratorių, lietuvių liaudies meno leidinių autorių, Anastazijos ir Antano Tamošaičių 

muziejaus įkūrėją Vilniuje, 1996 m. vasario 15 d., švenčiantį 
90-ties metų amžiaus sukaktį

sveikiname ir linkime neprarasti ryžto naujiems sumanymams bei išlaikyti 
savo visiems taip gerai žinomą jaunatvišką nuotaiką.

Lietuvių tautodailės instituto taryba
——-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilniaus dailės akademijoje 1995 m. birželio 27 d. dail. ANTANUI TAMO
ŠAIČIUI suteikiamas garbės profesoriaus vardas (kalba viduryje). 
Kairėje - rektorius ARVYDAS ŠALTENIS, dešinėje - prof. KOSTAS DE
REŠKEVIČIUS Nuotr. V. JankauskoSvetur sukurti lobiai - tėvynei 

Svetur gyvenantis ir kuriantis dailininkas ANTANAS TAMOŠAITIS visą savo kultūrinį 
lobį skiria savajai tautai, kurios balsą jausdama Lietuvos dailės akademija bei 
įvertindama tautiečio pastangas, pagerbė jį suteikdama garbės profesoriaus vardą, 

įsiderinantį į jo 90 metų amžiaus sukaktį

Č. SENKEVIČIUS, Torontas

Išeivija turtinga. Ne visi j 
tai vienodai žiūri, ne visoms 
lobių skrynioms tinka tie patys 
raktai. Kai kurie džiaugiasi pa
prasčiausiais daiktais, kiti 
brangina visas kultūrines ap
raiškas, gerbia kūrėjus, vertina 
asmenybes. Ačiū Dievui, kad 
pastarųjų išeivijoje ligi šiolei 
nestigo ir didele dalimi tik jų 
dėka lietuviškasis gyvenimas 
už Lietuvos ribų per daugelį 
metų išsilaikė savito tautinio 
bruožo aukštumoje.

Meno lobių skrynias ištisus 
dešimtmečius pastoviai ir 
kruopščiai pildė ir saugojo 
dail. Antanas Tamošaitis, 1996 
m. vasario 15 d. švenčiantis 
savo 90-tąjį gimtadienį.

Devyniasdešimt metų žmo
gaus gyvenime daug ką pa
keičia, nutrina, daug ir ryš
kesnių savybių nublunka. Sun
ku būtų atspėti, kokie gyve
nimo pokyčiai palietė sukak
tuvininką. Norėtųsi tarti - jo
kie. A. Tamošaitis savo dvasia 
ir gyvenimo būdu liko jaunas. 
O tai šalia talento ir darbš
tumo labai brangi Dievo 
dovana. Išeivija sukaktuvi
ninką kaip menininką, paskai
tininką, spaudos bendradarbį, 
ilgametės lietuviškos sodybos 
prie Kingstono, Ont., šeimi
ninką, kaip malonų ir visiems 
draugišką žmogų gana gerai 
pažįsta. O Kanados lietu
viams, ypač montrealiečiams ir 
torontiečiams, per keletą pas
tarųjų dešimtmečių jis tapo 
tiesiog savu, nepamainomu ir 
artimu, su kuriuo visada no
rėdavo bendrauti ir jauni, ir 
senesni. Jo pakili nuotaika, 
linksmumas stačiai spindu
liuoja, patraukia. Dar nė žo
džio netaręs jis jau malonus, į 
save traukiantis, o kai ką iš
taria - būk pasiruošęs... Mat 
įvykius, žmones ir pačias su
dėtingiausias gyvenimo aplin
kybes jis sugeba linksmais 
pasakojimais ar anekdotais 
apibūdinti.

Iš kaimo į dailę

A. Tamošaitis gimė 1906 m. 
vasario 15 d. Barzdų kaime, 
Šakių apskr. Mokėsi Šakių 
“Žiburio” gimnazijoje ir 
Kauno meno mokykloje, kurią 

Senosios aukštaitiškos architektūros namo dalis su puošniais 
ornamentais Nuotr. Alf. Laučkos

baigė 1929 m. Tapybą studi
javo pas J. Vienožinskį, gra
fikos mokėsi pas A. Galdiką. 
Meno studijas gilino M. Do
bužinskio dailės studijoje.

Jau pačioje jaunystėje pa
juto trauką ir pedagoginiam 
darbui. Šioje srityje reiškėsi 
visą gyvenimą kaip gabus ir 
įdomus dėstytojas. Mokymo 
darbą dirbo Kauno meno 
mokykloje, Žemės ūkio aka
demijoje Dotnuvoje, Vilniaus 
dailės akademijoje, kur buvo 
ir pedagoginės katedros ve
dėju. 1942-44 m. Kauno tai
komosios dailės instituto de
koratyvinių audinių skyriaus 
vedėjas. Dailę dėstė mokytojų 
seminarijose, amatų mokyk
lose, suaugusiųjų gimnazijoje, 
įvairiuose kursuose.

Lietuvoje rinko liaudies 
meno dirbinius, tyrinėjo ir 
populiarino tautinius drabu
žius, paruošė jų spalvotus pie
šinius. Jo nuopelnu atkreiptas 
didesnis dėmesys į liaudies 
dailės charakterį.

Kūrybiniai darbai
Kūrybinį darbą pradėjo 

1925 m. Laimėjo ateitininkų 
ženklo konkursą. Iliustravo 
knygas, kūrė knygženklius. 
1928 m. suoganizavo pirmąją 
jaunųjų dailininkų parodą. 
Sukūrė aprangą St. Šimkaus 
operai “Pagirėnai”.

Iškiliausias kūrybinis laiko
tarpis prasidėjo 1950 m. savoje 
sodyboje prie Kingstono, Ont. 
Čia išryškėjo tolimos praeities 
liaudies meninių motyvų pa
naudojimas šiuolaikiniu mo
derniu būdu. Tai nepakar
tojama ir originalu.

1985 metais skelbtais duo
menimis, dail. A. Tamošaitis 
vien tik 1950-1984 m. lai
kotarpiu sukūrė apie 450 
tapybos darbų, 120 akvarelių, 
80 litografijų. Ilgi parodų 
sąrašai patvirtina intensyvi} 
kūrybinį darbą. Pvz. nuo 1935 
iki 1986 m. buvo surengtos 27 
asmeninės parodos ir beveik 
tuo pačiu laikotarpiu sukak
tuvininkas dalyvavo 26-šiose 
grupinėse parodose. Įdomu 
dar ir tai, kad 1935 m. kilimų 
parodoje, surengtoje Vytauto 
Didžiojo muziejuje Kaune, 
parduota 95% A. Tamošaičio 
darbų.

Prof. dr. Antano Ramūno-Paplausko 
knygženklis, kurio autorius yra 

dail. Antanas Tamošaitis

daugelį metų A. Tamošaitis 
aplankė Paryžių, Niujorką, 
Berlyną, Hanau, Bogotą, 
Montrealį, Bostoną, Čikagą, 
Filadelfiją, Detroitą, Torontą, 
Vašingtoną, Otavą, Kingstoną 
ir kt.

Po kiekvienos parodos lie
tuvių , ir kitataučių spaudoje 
sklido geri atsiliepimai, pa
liesdami ne tik meno pasaulį, 
bet kartu garsindami ir 
Lietuvos vardą. A. Tamošaitis 
pats pripažįsta, kad jį kaip 
modernų dailininką atrado 
poetas dr. Henrikas Nagys po 
1962 m. surengtos v parodos 
Čikagoje, M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Tam pritarė senieji 
ir jaunieji dailininkai - A. 
Varnas, M. Šileikis, V. Pet
ravičius, V. Vizgirda ir kt. 
Apie A. Tamošaitį rašė Jurgis 
Jankus, Ant. Rūkas, Jonas 
Aistis, B. Ciplijauskaitė bei 
daugelis kitų meno ir kultūros 
žinovų bei kritikų.

Leidiniai anglų kalba
Įvairiaforme ir gausia A. 

Tamošaičio kūryba domėjosi 
ne vien tik fotografai, ko
respondentai, meno kritikai. 
Tvirtai, išliekančiai tai atliko ir 
vertingi paties dailininko bei 
jo žmonos dail. Anastazijos 
Tamošaitienės paruošti, sure
daguoti ir išleisti leidiniai. 
Tarpukario nepriklausomoje 
Lietuvoje A. Tamošaitis pa
rašė ir išleisdino trylika knygų 
apie liaudies meną. 1979 m. 
remiant Kanados valdžiai, 
išleistas pirmas anglų kalba 
puošnus, reprezentacinis lei
dinys “Lithuanian National 
Costume”. Po to sekė “Easter 
Eggs” (1982 m.) ir “Lithu
anian Sashes” (1988 m.). Ir ne 
viskas išleista - daug sukaup
tos vertingos medžiagos dar 
guli rankraščiuose. Reikia ti
kėtis, kad ji nedings ir gal jau 
greitai pasirodys knygų rin
koje.

Tautodailės institutas
Atrodo, kad nuolatinė me

no kūryba, parodos, paskaitos, 
knygų ruošimas bei jų leidyba, 
dar kiti darbai darbeliai galėjo 
atimti visą laiką, išsemti 
energiją ir jėgas taip, kad 
niekam kitam - nė valandėlės. 
Tačiau A. Tamošaitis taip 
greitai neįveikiamas. Gal vis 
jausdamas pedagoginę trauką 
ar stiprų norą bendrauti su 
žmonėmis, niekada neužsi
darė, o žiniomis ir patirtimi vis 
norėjo dalintis su kitais, ypač 
su jaunesniais, kuriems iš 
arčiau norėjo rodyti lietuviš
kojo meno pasaulį - plačius ir 
žavingus tautodailės laukus.

Šį uždavinį atlikti padėjo 
1977 m. balandžio 14 d. įsteig-

Išeivijos poetės Julijos Švabaitės eilėraščių rinkinys

ALĖ RŪTA

“Žiemos erškėtis” 1994 m. 
išleista ir Lietuvoje kritikų 
labai gerai įvertinta Julijos 
Švabaitės-Gylienės knyga.

Trumpą, taiklų knygos įvadą 
parašė poetas Julius Keleras 
(dabar tėvų pranciškonų lei
džiamo “Darbininko” redak
torius). Štai pora jo pasaky
mų: “J. Švabaitės poezija ne
rafinuota... eilėraštis at
eina iš kasdieninės kalbos .. . 
Eilėraštis tampa vertybinės 
iliuzijos gimties vieta: čia vis
kas tampa įmanoma. Andai- 
nykščiai aplinkos daiktai — 
piktžolės iš bulvių daržo, naš
čiai, seklyčia, mirtos ir ole
andrai, aviliai ir serbentai 
— ir darbai — šieno grėbimas, 
rugių pjovimas — atminties 
šviesoje praradę savo buiti
nę prasmę, virsta kalbėtojui 
reikšmingais sakraliniais sim
boliais”. Tai ir yra poetų ga
lia ir sėkmė — pakylėti min
tis nuo žemės drumstų ir ne
reikalingų sielai sąnašų.

Man Julijos Švabaitės poe
zija visada sužvilga lyg trapi, 
šviesi snaigė,., kuri ištirpda
ma nepanaikina šviesos įspū
džio. O ir kritikai yra paste
bėję, kad ši pkietė jautri žmo
gaus skausmui, mirčiai, Lietu
vos negandams...

Tėviškės žeme suskirdus, 
ar ilgai tave krauju girdysim, 
ar ši mūsų auka per menka, 
Viešpatie, 
už ką ? (43 p.).

Jautrūs jos eilėraščiai ir šei
mos tema — tėvo vargų, moti

tas Lietuvių tautodailės insti
tutas, žinoma, Tamošaičių ir 
kai kurių bendraminčių su
manymu ir pastangomis. Po 
metų institutas buvo 
registruotas Kanados federa
cinėje valdžioje, susilaukė iš 
jos ir atitinkamos paramos. 
Tai buvo nemažas ir nepa
kartojamas laimėjimas išeivi
jos lietuvių kultūrinėje ir re
prezentacinėje veikloje. Insti
tutas subūrė apie 200 
tautodailės ' mėgėjų, daugiau
sia audėjų, pasidalinusių 
skyriais beveik visuose dides
niuose Šiaurės Amerikos 
miestuose. Tai paliktas pėd
sakas, kuris turbūt jau bus 
prašokęs vienos kartos amžių.

Sutelkti lobiai

Sakoma, kad visų džiaugs
mų pergyvenimuose du mo
mentai žmogų labiausiai pra
džiugina: kai jis po ilgos 
kelionės grįžęs pastato lazdą 
savo trobos kampe ir kai grįžta 
ne tuščiomis. “O ir aš pats 
galbūt norėčiau čia, Vilniuje, 
kur anksčiau gyvenau ir dir
bau, baigti savo gyvenimą”, - 
pasakė praeitą vasarą su
kaktuvininkas, lankydamasis 
gimtojoje šalyje. Ir tada Lie
tuvos spaudoje buvo skel
biama, kad “dailininkas ko
lekcionierius Antanas Tamo
šaitis, kuris dovanojo Lietuvai 
didžiulę savo bei mirusios 
žmonos Anastazijos Tamo
šaitienės kūrybos ir tauto
dailės rinkinių kolekciją” iš 
Kanados atvykęs į Lietuvą.

Lietuvos kultūros ministe
rijoje svečias ir Valstybinio 
(Nacionalinio) muziejaus di
rektorė Birutė Kulnytė pa
sirašė sutartį, kurioje numa
tyta Tamošaičių muziejų įkurti 
Vilniuje, Domininkonų gatvė
je 15/1. A. Tamošaitis dova

nos kančių ... Gal jautriau
sias knygos skyrius “Sibiro kū
dikis”.

Žaislai iš sniego, 
ledo, 
drožlių nuo motinos 
karsto...
... Kentėk, vaikuti, 
tau Dievo pažadėta 
kitas gražus pasaulis, 
angelo sparnai, 
tėvynė,
kur niekas nebadauja ...

(77-78 p.)

J. Švabaitės-Gylienės poe
zijos negali nusakyti — reikia 
perskaityti. Knygos aplanke 
geras Aušrelės Liulevičienės 
straipsnis apie jos kūrybą.

Julija Švabaitė, ŽIEMOS ERŠ
KĖTIS. Eilėraščiai. Lietuviš
kos knygos klubas. Viršelis 
ir skyrių nuotraukos brolių 
A. ir M. Černiauskų. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, 1994 m. 
Tiražas, kaina — nepažymėta.

nojęs 10,000 dolerių ir įsi
pareigojęs kasmet skirti 80% 
palūkanų nuo pusės milijono 
Kanados dolerių šiam kultūros 
židiniui išlaikyti.

Buvo pareikštas džiaugs
mas, kad meno turtai grįžta į 
Lietuvą. O Vilniaus dailės 
akademija, vadovaujama rek
toriaus Arvydo Šaltenio, už 
ypatingus nuopelnus Lietuvos 
menui 1995 m. birželio 27 d. 
dail. Antanui Tamošaičiui 
suteikė garbės profesoriaus 
vardą. Lietuvos etnografinis- 
valstybinis muziejus pasiūlė 
visą Tamošaičių meno kraitį 
perkelti į Vilnių, įsteigiant An
tano ir Anastazijos Tamo
šaičių dailės galeriją. Iš Ka
nados j ten jau perkelta su
kaktuvininko bilioteka. Buvo 
numatyta jo 90-tojo gim
tadienio proga galeriją iškil
mingai atidaryti.

Po ilgos kelionės...
Grįžimo kelias į Vilnių su

kaktuvininkui buvo ilgas, vin
giuotas ir tik labai palengva 
šviesėjantis. Kūryboje reikėjo 
ieškoti savųjų prošvaisčių, kai 
penki sovietinės imperijos 
kampininko dešimtmečiai 
liaudies vardu įkyriai skam
bino iš rusiško vario paga
mintais varpais, apkurtinusiais 
ne vieną išeivį. Ir galimas da
lykas, kad ilgametis Tamo
šaičių įnikimas savoje lietu
viškais ornamentais papuoš
toje sodyboje sudarė jiems 
sąlygas atitrūkti nuo tų rė
žiančių disonansų, dar blogiau 
- ideologinių svarstytojų, ieš
kojusių atsakymų, kas ir kur iš 
tikrųjų yra liaudies meno 
turtai. Linkėtina Gerbiamam 
Sukaktuvininkui po ilgos ke
lionės, kad ir lazdą atrėmus į 
gimtosios šalies trobą, ne
sustoti, nes tėvynės keleliai 
mažiau vargina.
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Kompozitoriaus Vlado Jakubė- 

no (1904-1976) kūrybai skirtą lei
dinį paruošė Čikagoje lankęsis 
Lietuvos muzikos akademijos 
Klaipėdos fakultetų prof. dr. 
Anicetas Arminas. Jį skaityto
jams žada parūpinti Čikagoje 
veikianti VI. Jakubėno draugija, 
vadovaujama žurnalisto Edvardo 
Šulaičio. 1994 m. Lietuvoje bu
vo išleistas VI. Jakubėno recen
zijų dvitomis, paruoštas Čikago
je gyvenančios muzikologės Lore
tos Venclauskienės.

JAV Klivlande leidžiamos 
“Dirvos” XXXIII-jo novelės kon
kurso pirmąją 500 dolerių premi
ją laimėjo JAV lietuvis Andrius 
R. Mironas, antrąją 300 dolerių 
premiją — Vladas Vyšniūnas, 
konkurso dalyvis iš Lietuvos. Pre
mijas jiems 1995 m. spalio 26 d. 
posėdyje vienbalsiai paskyrė Flo
ridos St. Petersburge sudaryta 
vertintojų komisija: pirm. Roma 
Degesienė, sekr. Stasys Vaškys, 
narė Dalila Mackialienė. Pirmąja 
konkurso premija Andrius R. Mi
ronas buvo įvertintas už Teresė
lės slapyvardžiu pasirašytą no
velę “Auka karo dievaičiui”. Ant
rąją premiją Vladui Vyšniūnui 
laimėjo novelė “Mindaugas", ku
riai jis buvo pasirinkęs V. Cera- 
siūno slapyvardį. Ilgametis “Dir
vos” novelių konkurso mecenatas 
yra jau miręs Simas Kašelionis. 
Dabartines premijas padengia jo 
testamentinis palikimas, tvarko
mas korporacijos “Neo-Litua- 
nia”.

Rudeninę dailės darbų paro
dą Niujorko lietuviams 1995 m. 
lapkričio 4-5 d.d. Kultūros židinio 
salėje Bruklyne surengė naujųjų 
ateivių iš Lietuvos įsteigta JAV 
LB Niujorko apygardos apylinkė 
“Versmė”. Parodoje susitiko dvi 
lietuvių dailininkų kartos — jau 
po II D. karo atvykusiųjų ir tik 
dabar spėjusių čia pasirodyti. 
“Versmės” pirm. dr. Algis Pliu- 
ra teisingai priminė parodos ati
daryme, kad joje pirmą kartą susi
jungė du skirtingi lietuviški pa
sauliai. Apie praeities lietuvių 
dailininkų darbų parodas Niujor
ke kalbėjo rašytojas ir dail. 
Paulius Jurkus, pabrėžęs jau sep
tyniolika surengtų. Dviejų pasau
lių lietuvių menininkus bendroje 
parodoje pasveikino naujos nepri
klausomos Lietuvos generalinis 
konsulas Niujorke dr. Petras 
Anusas, linkėjęs ištvermės ir 
vienybės bendroj veikloj ir kūry
biniam darbe.

Lietuvoje dažnai lankydavo
si Čikagoje gyvenantis Donius 
Remys, mums nežinomas poetas, 
ten išleidęs jau keturis poezijos 
rinkinius — “Išsipildymo sa-
la”, “Auksinė vasara”, “Išlikęs 
džiaugsmas” ir “Svajonių gėlės”. 
Jis yra mažeikietis, ten gimęs 
1925 m., Lietuvoje baigęs gimna
ziją, iš jos su tėvais išvykęs 1944 
m. Pokarinėje Vokietijoje studi
javo psichologiją ir filosofiją. 
1995 m. vasarą D. Remys Mažei
kių centrinės bibliotekos krašto
tyros fondui padovanojo aplanką 
su ilgai rinkta kraštotyros medžia
ga apie Mažeikius ir jų žmones. 
Aplankan buvo sutelkti straips
niai iš išeivijos spaudos. Šiame 
vyr. bibliografės Zinos Čekaus- 
kaitės susitemintame 80 psl. ap
lanke yra duomenų ir apie 96 ma- ■ 
žeikiečius, mirusius išeivijoje. 
Visa medžiaga pateikiama chro
nologine tvarka su nurodytais 
šaltiniais ir datomis. Praneši
mą apie šį ištikimą mažeikietį 
“Lietuvos aide” prieš 1995 m. Ka
lėdas paskelbė Regina Ališauskai
tė.

Tradicinė 1995 m. Lietuvių 
diena Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose JAV LB 
apylinkės vadovų buvo surengta 
rugsėjo 30, šeštadienį. Garbės 
pirmininkais buvo pakviesti vai
kus iš Lietuvos operuojantys 
Shriners ligoninės chirurgai bei 
kiti vaikams padedantys asmenys. 
Lietuvių dienos šūkis skelbė: 
“Vaikai — Lietuvos ateitis!” Žy
mieji chirurgai į numatytą pager
bimą neatvyko. Šventėje dalyva
vo Lietuvos vaikams daug pade
dantis krepšininkas Šarūnas Mar
čiulionis ir padėti žadantis krep
šininkas Arvydas Sabonis. Jie bet
gi vengė viešo pristatymo. Lietu
vių dienos dalyvius sveikino Lie
tuvos garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, Latvijos ir Estijos 
konsulai, Los Angeles miesto at
stovai. Daug radinių buvo tauto
dailės parodoje. Koncertinę pro
gramą atliko vietinis “Spindulio” 
ansamblis, Čikagos “Grandis”, iš 
Lietuvos atvykę dainininkai Vy
tautas Kernagis ir Simas (Vytau
tas Babravičius). Didelio dėme
sio susilaukė iš Lietuvos atvež
tų nuotraukų parodėlė “Kovojan
ti Lietuva 1944-54 m.”

Panevėžio rajono savivaldy
bės herbą, remdamasis Heraldi
kos komisijos išvadomis, savo 
parašu patvirtino Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas. Herbo vir
šaus mėlyname fone yra sidabri
nės spalvos linų pėdai, apatinė
je sidabrinės spalvos dalyje — 
raudona žagrė su aukso spalvos 
noragais.

G. Verdžio “Traviata” 1995 m. 
gruodžio 27 d. skambėjo ir Šiau
liuose. Ją ten atvežė Kauno muzi
kinis teatras. Tai buvo didelis 
įvykis Šiauliuose, nes jo gyven
tojai paskutinį kartą operos klau
sėsi tik 1956 m. Kauno muzikinio 
teatro pastatytoje “Traviatoje” 
Violetą dainavo Sabina Martinai
tytė, Alfredą — Aleksandras 
Agamirzovas, Žermoną—Danie
lius Vėbra. Nors 30-35 litų bilie
tai šiauliečiams buvo per brangūs, 
jie užpildė beveik 600 vietų turin
čią Šiaulių dramos teatro salę. 
Atsivežtiems dail. Liudo Truikio 
scenovaizdžiams buvo per maža 
scena. Violetą gerai dainavo sol. 
S. Martinaitytė, bet jos partne
riams trūko laisvumo, pakanka
mai išlavintų balsų. Šiauliečiai 
betgi džiaugėsi, kad ir juos ap
lankė naujametinė tradicinė “Tra
viata”.

Šimtametės tremties kelius 
atskleidžia pernai išleista Graži
nos Kadžytės knygelė “Volgos 
vanduo Lietuvių tvenkiny”. Ji 
yra susieta su 1990 m. vasarą įvy
kusia ekspedicija Saratovo srities 
Užvolgio stepėse. Ten buvo įsikū
rę lietuviai, caro valdžios iš
tremti po 1863 m. sukilimo. G. 
Kadžytė, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto mokslinė 
bendradarbė, dalyvavo “Lituani
kos” bendrijos 1990 m. sureng- 
toj ekspedicijoj. Buvo aplankyti 
kadaise lietuviškais vadinti kai
mai Čiornaja Padina, Talovka ir 
Litovka. Daug autentiškos me
džiagos surinkta apie Čiornaja 
Padinos lietuvių buitį, papro
čius, kalbą. G. Kadžytė “Volgos 
vandens Lietuvių tvenkiniu” įjun
gė senų žmonių pasakojimų, dai
nų ir netgi nuotraukų. Sį jos lei
dinį, kukliai pavadintą knygele, 
500 egzempliorių tiražu išleido 
Lietuvos regioninių problemų 
bei tautinių mažumų departamen
tas su tautinių tyrimų centru. Ti
kimasi, kad dabar tuose kaimuose 
išlikę lietuvių palikuonys patys 
pasistengs parašyti apie savo lie
tuviškų šeimų šaknis. Tada bus ga
lima išleisti platesnę studiją di
desniu tiražu apie ten buvusius 
pirmųjų lietuvių tremtinių kai
mus.

Lietuvos tautinė taryba 1918 
m. lapkričio 30 d. pasirašė Tilžės
aktą, reikalaujantį Mažąją Lie
tuvą prijungti prie nepriklauso
mybę atgavusios Didžiosios Lie
tuvos. Deja, šis sumanymas dėl 
nepalankių politinių aplinkybių 
tebėra neįgyvendintas, bet nebu
vo užmirštas. Ši data dabar kas
met prisimenama konferencijo
mis, kurios yra svarbios dėl vis 
dar oficialiai neišspręsto Rytprū
sių klausimo. Septintąją tokią 
konferenciją pernai surengė Klai
pėdos universiteto baltų kalbo
tyros bei etnologijos katedra ir 
Lietuvininkų bendrija “Mažoji 
Lietuva”. Šiose konferencijose 
jau buvo nagrinėta Mažosios Lie
tuvos istorija, kalba, tautosaka, 
etnografija ir kultūra, o jų me
džiaga išleista atskiromis kny
gomis. Pernykštei konferencijai 
buvo pasirinkta tema “Senieji 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
ryšiai”.

Šiai septintąją! konferencijai 
buvo numatyta vienuolika pra
nešimų, kuriuos paruošė Klaipė
dos, Vilniaus ir Kauno kalbinin
kai, istorikai bei architektai. Il
goką jų sąrašą “Lietuvos aido” 
skaitytojams pateikė Kostas Kau
kas, numatyton programon įtrau
kęs: J. Bukančio pranešimą “Klai
pėdiškių ir žemaičių tarmių są
sajos”, M. Purvinienės — “XVI š. 
reformacijos bruožai Žemaitijo
je ir Prūsijoje”, P. Vitkevičiaus 
— “Albertynos universitetas — 
pirmasis lietuvybės židinys”, J. 
Mališausko — “Kulvietis ir Rapa
lionis — Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos kultūrinių ryšių kelyje”, 
V. Kapsevičienės — “Mažosios 
Lietuvos gramatikos ir Didžioji 
Lietuva”, V. Drotvino — “Mažo
sios Lietuvos XVII-XVIII š. žo
dynai”, R. Bončkutės — “Mažo
sios Lietuvos vaidmuo moderni
zuojant Didžiosios Lietuvos kal
bą”, A. Endzino — “Mažosios 
Lietuvos ryšiai spaudos draudi
mo metais”, A. Gečo — “Santa
ros’ veikla 1912-1939 metais”, 
J. Janavičienės — “Lietuvinin
kai Žemaitijoje”, M. Purvino — 
“Mažosios Lietuvos architektū
ros sąsajos ir skirtybės”. V. Kst.
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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.

Elektrėnų jaunių ledo ritulio komanda “Viltis” su vadovu RIMU SIDAREVIČIUMI (priekyje dešinėje) po priėmi
mo pas F. VENCKEVIČIENĘ (sėdi viduryje) Burlingtone, Ont., 1995 m. gruodžio 21 d. Nuotr. R. Choromanskytės

SPORTAS

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

! AKTYVAI per | 03 milijonus dolerių

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Licence
E-2392

LEDAS Rl I RKiliRATIOX 
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

Su jauniais iš Lietuvos
1995 m. gruodžio 13 d. su

žinojom, kad Elektrėnų vaikų 
ledo ritulio komanda “Viltis” ( 18 
berniukų ir vadovas Rimas Si- 
darevičius) atvyksta į Kanadą. 
Mano brolis Algis Choromanskis 
klausė mane, ar galima bus juos 
priimti? Kaip gi repriimsim, nors 
laikas prieškalėdinis. Susitarėm tą 
komandą keturias dienas globoti.

Orauostyje vaikus pasitiko 
“Tim Horton” autobusas. Pirmoji 
svečiams dovana - Kanados vė
liava. Gruodžio 20 d. vaikai 
apsistojo pas Algį Choromanskj. 
Nors ir susispaudę, nors kai 
kuriems teko miegoti ant grindų, 
bet visi buvo patenkinti. Rytą 
nuvažiavome į Torontą, kur 
didžiausią įspūdį vaikams paliko 
Kanados ledo ritulio muziejus. 
Wayne Gretzky restorane vaikai 
susitiko su Toronto krepšininkais 
“Raptors” ir su jais nusifoto
grafavo. Vakarienei visi buvome 
pakviesti pas Feliciją Vencke- 
vičienę Burlingtone, Ont. Viskas 
buvo labai skanu, viskas 
suvalgyta. Tada vaikai choru 
padėkojo “ačiū, ačiū” ir padai
navo. Po vakarienės žaidė su 
Burlingtono komanda Hamilto
ne. Norinčių žaisti buvo daugiau 
negu reikėjo.

Gruodžio 22 d. svečiai žaidė 
draugiškas rungtynes su Lon
dono, Ont. mokiniais. Pralaimėjo 
prieš šeimininkus 3:2. Ponas 
Butkus padovanojo žaidėjams 
Toronto ledo ritulio komandos 
kalendorius. Pietavome “Wen
dy’s” restorane, kurio vedėjas 
anglas kiekvienam žaidėjui do
vanojo po ledo ritulio lazdą. 
Vakare grįžę vakarieniavom pas 
p.p. Kairius Stoney Creek mies
telyje. Gruodžio 23 d. nuvežėme 
svečius parodyti Niagaros kriok
lių. Grįžę pietavome pas Algį ir 
ruošėmės kelionei į Sherbrooke, 
Que. Sunku buvo atsisveikinti. 
Atsidėkodami už globą vaikai pa
liko suvenyrų kelionės rengėjams 
ir p. p. Švažiams albumą su žai
dėjų įrašais. Tikimės, kad vaikai, 
grįžę j Lietuvą, pasidalins įspū-

4889 Dundas Street West, Suite 102, 
Etobicoke, Ontario M9A 1B2

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

įvairios žinios
Kaip skelbia Lietuvos 

spauda, j Lietuvos “Caritas” 
federacijos būstinę Kaune per 
langą įsibrovė piktadariai, iš
laužė metalinių spintų duris ir 
išsinešė 82,600 litų. Policija tiria 
nusikaltimą.

DAIVA 
DALINDA,

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

džiais su draugais apie Kalėdų 
senelio “dovanas”. Mums liko 
klausimas, kaip galėjome 19 žmo
nių išlaikyti viename name? 
Visada reikia tikėti, kad Dievas 
padės, reikia turėti ir gerą kle
boną, gerus gimines ir labai getus 
draugus, nes be jų mes nebūtume 
galėję nieko padaryti. Juk tu
rėjome parūpinti vaikams svei
katos draudą, nuomoti autobu
sus, rūpintis maitinimu it 1.1.

Regina Choromanskytė, 
Hamilton, Ont.

Veiklos žinios
Arvydas Sabonis išrinktas ge

riausiu Europos krepšininku 1995 
m. Apklausą tarp vyr. trenerių ir 
žurnalistų pravedė “NBA 
Basketball”.

Kauno “Žalgiris” Europos 
taurių pirmenybėse laimėjo krep
šinio rungtynes prieš “Sunair” 
91:77. Po septynių pergalių pa
galiau pralaimėjo ispanų “Taug- 
res”krepšininkams 75:86. “Žal
giris” dar tvirtai laikosi pirmoje 
vietoje.

I. Mozūrienė, kūno kultūros 
mokytoja, Kaune vykusiose lengv. 
atletikos varžybose, pasiekė naują 
Lietuvos rekordą trišuolyje - 
13.07 m.

Saulius Kleiza ruošiasi Atlanto 
olimpiadai. Praėjusiais metais jis 
rutulį nustūmė 20.35 m. Olimpinė 
norma yra 19.50 m.

Jolanta Prūsienė Mančesteryje 
vykusiose stalo teniso varžybose 
iškovojo teisę žaisti Atlanto 
Olimpiadoje. A. S.

Europos dailaus čiuožimo pir
menybės įvyko Bulgarijos sostinėje. 
Lietuvos atstovai Margareta Dro- 
biazgo ir Povilas Vanagas šokių 
varžybose iš 24 dalyvių užėmė šeštą 
vietą. Televizijos komentatorius 
pažymėjo, kad teisėjai Lietuvos at
stovų pasirodymą nuvertino, aukš
čiau jų iškeldami Rusijos porą. Lie
tuvos teisėjas (ar teisėja) irgi nuver
tino M. Drobiazgo ir Vanago pasi
rodymą, duodamas žemesnį pažymį 
(aukščiausias yra “šešetas”) už kitų 
valstybių teisėjus, gal tuo norėda
mas prisigerinti Rusijai? Taip pat 
vokietis pasakė, kad vis daugiau ru
sų čiuožėjų priima Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos pilietybes ir tokiu bū
du atstovauja Baltijos valstybes 
tarptautinėse varžybose. Tiesa, gan 
daug rusiškų pavardžių buvo Latvi
jos ir Estijos sąstatuose, tačiau jie 
nevaidino didelio vaidmens, užim
dami priešpaskutines vietas. Dabar 
Lietuvos pora ruošiasi pasauli
nėms pirmenybėms Edmontone ko
vo mėn. 18-25 d.d.

Uždarų patalpų futbolo žaidy
nėse Hamburgo klubas pralaimėjo 
Miuncheno vienuolikei 3:6. Gerai 
žaidė mūsiškis Valdas Ivanauskas, 
pusbaigmėje įmušdamas vieną 
įvartį j Karlsruhe vartus.

Europos rogučių pirmenybė
se Latvijos atstovai Prusis ir 
Plunksna užėmė 5-tą vietą.

Vokietijos ledo ritulio lygoje 
pirmauja Kiolnas prieš Diussel- 
dorfą ir Berlyną. Iš lietuviams pa
žįstamų miestų Kasselis yra devin
tas, Augsburgas 14-tas, Rosenhei- 
mas - 12-tas.

Naują pasaulio uždarų patalpų 
bėgimo rekordą atsiekė Etijopijos 
atstovas, nubėgdamas 5 km per 13 
min. 14,10 sek. K.B.

A.a. PETRAS REGINA

MOKA:
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 gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........
4 metų ........
5 metų ........

(fixed rate)

6.75%
7.00%
7.25%
7.50%
7.50%

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

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

Masti

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.

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

Skautų veikla
• Vėl netekome darbštaus, 

energingo skautininko a. a. PET
RO REGINOS. Jis lankydamas 
Blombergo gimnaziją skautavo ir 
davė sk. vyčio įžodį. Atvykęs j 
Torontą įsijungė į Rambyno tuntą 
ir dirbo su oro skautais, o sūnų 
įrašė į vilkiukus, dukras į paukš
tytes. 1962 m. įsigijus “Romuvos” 
stovyklavietę Petras, būdamas 
statybos rangovas, už gerą kainą 
pastatė didįjį pastatą ir virtuvę, 
kurie šiandien ir dar daug metų 
primins jo įneštą darbą “Ro
muvos” stovyklautojams. Petras 
keletą metų ėjo ryšininko pa
reigas su kanadiečiais skautais. 
Priklausė skautininkų draugovei 
ir vieną kadenciją buvo draugi
ninkas. Taip pal jis prisidėjo ir 
prie skudučių vieneto organiza
vimo. Kuomet apsigyveno Gana- 
noque, Ont. irgi nenuleido rankų, 
o stengėsi kiek galėdamas padėti 
lietuviškumo įamžinimui.Už veik
lą pakeltas į paskautininkio laips
nį ir apdovanotas Už nuopelnus 
ordinu, o Gananoque apdovano
tas Kanados “Centennial” meda
liu. Mes, Toronto skautija ir “Ro
muvos” valdyba, liūdime jo nete
kę.

• Sausio 27-28 d.d “Ramby
no” ir “Šatrijos” tuntų skautai-tės 
ir prityrę skautai bei vadovai tu
rėjo žiemos iškylą kanadiečių sto
vykloje prie Auroros. Visi turėjo 
judėti , nes 10°C žemiau nulio ir 
neraginant vertė atlikti progra
mas. Įdomi buvo ir naktis mie
gant palapinėj, o dar įdomiau rytą 
keltis ir skubėti valgį pasigaminti 
ant laužo. Iškylai vadovavo VSP 
v.s. R. Otto. Išmokta kaip įsireng
ti sniege miegavietę, laužavietę, 
pasigaminti valgį ir daug kitų 
praktiškų dalykų. Atliekant įvai
rius uždavinius, įdomiai prabėgo 
dvi dienos. Visi sugrįžo sveiki ir 
patenkinti. Greitai bus organi
zuojama vienos dienos iškyla 
vilkiukams ir paukštytėms, į kurią 
prašomi įsijungti ir buvusieji. M.

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

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
ZZA.z •-c.'ry ‘-©fe-

^ SA-MCK.ITIA j Knygų rišykla 
WMdf “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.
Plėnys

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ANTANAS '
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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 Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus 
trečiadienius. PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI 
Į RANKAS PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

SKRYDŽIAI (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 įšiltus kraštus - Floridą, Kaliforniją, Arizoną, Meksiką, Karibų salas, 

Pietų Ameriką, Pietų Aziją, Havajus, Ramiojo vandenyno salas; 
Australiją, Naująją Zelandiją, Afriką, Šventąją Žemę ir kt.

Vasarą - į Europą, Artimuosius Rytus, Amerikos ir Kanados Vakarinius 
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. vasario 2 d. Išpardavime turėjome vienai savaitei *
* Venecueloje, MORROCOY, Coral Reef viešbutyje: Skrydis, maistas »
* ir gėrimai - $599 plius mokesčiai. Dvi savaitės - $999! *

IŠPARDAVIMŲ NUOLATOS TURIME - TEIRAUKITĖS! *
******************** ♦♦♦*♦**♦*♦♦♦*♦*♦*♦*♦*♦♦*

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

arba pageidaujamu laiku Jums atskambinsiu.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
■................................... ............................ . ............................................ ' ' ■ ' -.........................—

t^ (\ UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.»
Toronto, Ontario M6P 1A4

VOKS5 ~ Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



Stasę
sulaukusius AUKSINĖS VEDYBŲ sukakties, 

linkime ilgiausių metų, geros sveikatos ir dar daugiau 
laimingų metinių.

Džiaugiamės, kad šią dieną (1996 m. vasario 8) mes 
galime praleisti su Jumis.

Su meile — Antanas, Remigijus ir Nemira, 
Heather, Nalla ir Peter, 

vaikaičiai — Vytas, Stefa, Anthony, Ryan, 
Charles, Alexander ir Cooper

Antaną Steigvilus

SKAITYTOJAI MSISAKO

HUMORESKA

Nuo Aimošiaus pas Kaipošių
Užsispyriau sumontuoti lėk

tuvą. Ir brėžinių, ir literatūros 
prisirinkau pakankamai... O ir 
lėktuvui montuoti medžiagų kal
nus garaže priverčiau... Bet... Ži
nia lėktuvui sumontuoti reikia 
specialaus leidimo-kitaip, kas leis 
juo skraidyti?

Užsukau į atitinkamas įstai
gas, į leidimų išdavimų skyrių ir 
išdėsčiau reikalą.

-Taip, taip... - susimąstė val
dininkas, išklausęs mano prašy
mą. - Norėdamas gauti leidimą, 
pirmiausia turi gauti techninio 
skyriaus rezoliuciją.

Einu į techninį skyrių... Vėl 
dėstau savo mintis...

-Aš negaliu dėti savo rezo
liucijos, - sako techninio skyriaus 
darbuotojas, - kol pareiškimo ne-

Paieškojimai
Floridoje 1949 m. gyveno trys 

mano pusbroliai Blonskiai ir pus
seserė Blonskytė. Jų tėvai - Vla
das Blonskis ir Onutė Stelmo- 
kaitė. Jų palikuonys prašomi at
siliepti šiuo adresu: Vytautas 
Stelmokas, Stadiono gt. 19, Gar
liava, Kauno rajonas, Lithuania.

patenkins musų skyriaus vyr. in
žinierius...

Vėl einu į vyr. inžinieriaus 
kabinetą.

-Pareiškimą, - sako vyr. inži
nierius, - galėsiu patenkinti tik 
tada, kai rezoliuciją uždės sky
riaus viršininkas...

Kol kantrybės styga netrūko, 
einu pas viršininką.

—Pirmiausia reikia ministeri
jos, - sako viršininkas, - leidimo. 
Tada rezoliuciją uždėsiu ir aš.

Važiuoju į Vilnių... Minis
terijoje vaikštau iš kabineto j ka
binetą - kiekvienas reikalauja vir
šesnio viršininko rezoliucijos. Ši
taip prisikapstau iki paties mi- 
nisterio.

- Betgi ne nuo to galo pra
dėjai, - sako ministeris ir pataria 
kreiptis į mano pradžioje minė
tos įstaigos leidimų išdavimo 
skyrių, ten gauti rezoliuciją.

Akys kaktoje iššoko... O kas 
toliau?! Užsukau į atitinkamos 
įstaigos leidimų išdavimo skyrių... 
Kitaip sakant, nuo antros hu
moreskos pastraipos viską skaityti 
nuo pradžios.

Steponas Miltenis,
Raseiniai

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.

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

SKAITYTOJO BALSAS
Esu labai dėkingas, kad “Tė

viškės žiburiai” nenustoja lankyti 
mane reguliariai. Jo puslapiuose 
mirga tikros žinios ir vertingi ko
mentarai, kurie įgalina plačiai iš- 
sisklaidžiusiems po visą pasaulį 
skaitytojams susidaryti kuo tiks
liausią nuomonę, kaip politinis, 
ekonomis, dvasinis lietuvių gyve
nimas vystosi ne tik tėvynėje 
Lietuvoje, bet ir įvairiose tautie
čių kolonijose, išsibarsčiusiose 
visuose penkiuose kontinentuose.

Zeferinas Juknevičius,
Argentina

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Jau kelinti metai gaudamas 

“TŽ”, skaitau juos su įdomumu ir 
džiaugsmu. Su įdomumu, nes su
žinau visas naujienas iš Jūsų pa
saulio ir žinau Jūsų' požiūrį į 
įvykius Lietuvoje. Su džiaugsmu, 
nes iš tikrųjų džiaugiuosi, kad 
toks gražus lietuviškas (kaip tokio 
reikėtų ir Lietuvoje!) laikraštis 
yra leidžiamas toli už Atlanto, bet 
lieka savo turiniu, kalba labai 
artimas ir savas.

Treti metai rektoriaudamas 
jauniausiame - Klaipėdos univer
sitete, išdrįsau parašyti apie jį ir 
“TŽ”, nes un-tui sukako 5 metai. 
Iškilmės bus vasario pabaigoje. 
Labai malonu būtų jose matyti ir 
ką nors iš Tamstų redakcijos, 
Kanados lietuvių. Būdami toli 
nuo sostinės, deja, esame dauge
lio žmonių pamiršti.

Prof. St. Vaitekūnas,
Klaipėdos universiteto rektorius

REMTINI FONDAI
Gyvenantys atokiau nuo 

didžiųjų lietuviškų telkinių, kaip 
Torontas, Montrealis, ir norintys 
paremti svarbias Lietuvoje vei
kiančias institucijas, ne visada ži
no kam nukreipti aukas. Turint tų 
institucijų globėjų adresus, 
reikalas galėtų pagerėti, nes kar
tais tautiečiai to teiraujasi, o 
spaudoj susiieškoti juos sunkiau.

A. Paškevičius, 
Otava, Ont.

Red. prierašas. Skelbiame šio 
laiško autoriaus nuomone rem
tinų institucijų adresus: “Trem
tinių grįžimo fondas” - globėja 
KLK moterų dr-jos valdyba, A. 
Sungailienė, 1 Aberfoyle Cres. 
Suite 1106, Etobicoke, Ont., 
M8X 2X8; Sibiro tremtinių mo
kykla “Lietuvių namai” - rūpinasi 
A. Stepaitienė, 21 Cosmo Rd., 
Toronto, Ont., M8X 1Z3; “Vaiko 
tėviškės namai” - mons. V. Kaz
lauskas, Architektų 102-27, Vil
nius, Lithuania; “Lietuvių parti
zanų globos fondas - LPG Fund, 
Standard Federal Bank c/o, LPG 
Fund Acc. No. 66377, 4192 Ar
cher Ave., Chicago, II. 60632- 
9985, USA, arba LPG Fund, 
2711W.71 St., Chicago, II. 60629, 
USA. (Leonas Maskaliūnas); 
“Caritas”, gen. sekr. sės. A. Pa
jarskaitė, Vilniaus 29, 3000 Kau-

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

Turner & Pos-ter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7054

Nemokamas namų įvertinimas

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.

****4:*^**Mc**>k4:M<

* 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

AMBER

GLOBUS

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)

nas, Lithuania.
Visais aukų ar platesnės in

formacijos reikalais reikėtų kreip
tis aukščiau nurodytais adresais.

ŽYDŲ-LIETUVIŲ SANTYKIAI
1940 m. birželio 22 ar 23-čioji 

diena. Lietuvos radijas pranešė, 
kad savo paties prašymu iš Šiau
lių apygardos teismo pirmininko 
pareigų atsistatydino Pranas Ba- 
ronas-Baranauskas. Nujaučiau, 
kad broliui atsitiko kas nors blo
go, tad dar tą patį vakarą trau
kiniu iš Vilniaus išvykau į Šiau
lius. Kelionė buvo ilga, nes gele
žinkeliai buvo perkrauti Raudo
nosios armijos šarvuočiais, sunk
vežimiais be. kita karine me
džiaga.

Atvykęs pas brolienę (ji dėstė 
lietuvių kalbą Šiaulių gimna
zijoje) radau ją susirūpinusią. Ji 
pranešė man, kad Pranas suimtas 
ir laikomas kalėjime. Tuoj pat 
nuėjau j NKVD, berods spėjusį 
įsirengti apygardos teismo rū
muose. Gavęs leidimą pasimatyti 
su vyresniuoju ir pasakęs jam, 
kad noriu pasimatyti su broliu, 
įteikti jam maisto, baltinių, - tuoj 
pat išgirdau iš kokių 20-ties metų 
Lietuvos žydo tokius žodžius: 
’’Žinai, kas buvo tavo brolis? Fa
šistas, smetonininkas (brolis buvo 
tautininkų veikėjas, atsargos ka
pitonas), kraugerys ir 1.1. Išeik iš 
kambario, nes ir tave suimsiu.” 
Trumpai ir šaltai atsakiau: “Nie
ko nežinau apie smetonininkus, 
fašistus, nes gyvenau lenkų oku
puotame Vilniuje, tad nėra reika
lo ir prasmės mane pulti.” Nusi
ramino kiek jaunas vyrukas, ta
čiau pasimatymui leidimo ne
gavau.

Dar gyvendamas Kanados 
Hamiltone iš vieno Sudburio lie
tuvio, ėjusio Šiaulių kalėjime pri
žiūrėtojo pareigas, sužinojau, kad 
brolis tik naktimis buvo tardomas 
žydų ir lietuvių, sumuštas ir kru
vinas rytą atvestas į kamerą, at
sisėdęs ant grindų nedejuodavo, 
su niekuo nekalbėdavo. Išvežtas į 
Rusiją, brolis mirė 1943 m. Gor
kio srityje, koncentracijos stovyk
loje būdamas 42-jų metų. Reabi
lituotas prokuroro A. Paulausko 
parašu. 1941 m. - vokiečių oku
pacija. Vilniaus Paupio gatve (ten 
gyveno tėvai) iš darbo į getą žy
giuoja žydai. Motina, stovėdama 
ant šaligatvio, pažįstamiems žy
dams dalino bulves, duoną, kruo
pas. Sakau motinai: “Mama, pa
galvok, juk mes patys gyvename iš 
kortelių...” Motina: “Kaziuk, juk 
su Kacu (Paupio g-vėje 11 nr. jis 
turėjo maisto krautuvę), Abramo
vičium (Vokiečių g-vės vartuose 
spekuliuodavo svetima valiuta), 
Kaplanu Rabinovičium išgyveno

me taikoje daugiau kaip 30 me
tų. Ir tu juk spardei su jų vaikais 
skudurinį kamuolį ant Vilnelės 
tilo. O dėl jų kaltės - ne mūsų va
lia juos teisti. Jų kaltę spręs 
Dievas”...

Kazys Baronas,
Vokietija

VIEŠNAGĖ KANADOJE
Mielų giminaičių dėka viešė

jau Kanadoje nuo 1995 m. gegužės 
iki lapkričio mėnesio. Buvau šil
tai ir maloniai priimta Petro ir 
Zuzanos Jonikų šeimoje. Jie ma
ne globojo, tarsi būtų mano tėvai. 
Aš su kiekviena diena stiprėjau. 
Jų didelės kantrybės dėka daug 
gero ir pamokančio parsivežiau 
į Lietuvą. Už viską jiems esu la
bai dėkinga.

F. Gedminienė, Kaunas

KVIETIMAS
Viršūnių išgyvenimai yra api

būdinami kaip didelio įkvėpimo, 
aiškaus supratimo, jautraus su
sižavėjimo ar ekstazės būsenos. 
Jie gali būti religinio turinio, 
bet nebūtinai.

Esu parašęs psichologinę knygą 
“Žmogaus aukščiausi skrydžiai. 
Religinių išgyvenimų psicholo
gija”. Panašiom temom planuoju 
rašyti ir ateityje. Bent viena 
tokių knygų būtų skirta viršū
nių išgyvenimams aptarti ir ver
tinti.

Renku tokius išgyvenimus, ku
rie būtų aprašyti juos patyrusių 
asmenų aiškia rašysena ar spaus
dinti mašinėle, paminint paliktą 
įspūdį ar įtaką gyvenime. Prašau 
parašyti savo pavardę, vardą, am
žių ir užsiėmimą. Knygoje, panau
dojant aprašymus, nei tikros pa
vardės, nei vardai nebus minimi. 
Pavardės ir adresai reikalingi, 
kad galėčiau rašiusiojo dar ko 
paklausti, taip pat atsidėkoda
mas padovanoti spausdintą kny
gą-

Už Jūsų pastangas iš anksto dė
koju. Tikiuosi galėsiąs Jus apdo
vanoti nauja knyga. Aprašymus 
prašau siųsti:

Kun. dr. K. Trimakas, 
2830 Denton Court, 

Westchester, IL 60154, USA

■ - — I

HOMEUFE
Į HomeLife/Realty 

One Ltd.
Realtor-Member

FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8
Visais namų pirkimo- i 

pardavimo reikalais jus i 
informuos ir maloniai į 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai. pager)

^TĖVIŠKĖS 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 .......................................................................................

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

LTD.

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

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

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

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

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

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

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES Į LIETUVĄ IR IS 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.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., flm.t 

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.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 J 41 6'530-1 070

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 4-| 6 763-5677

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

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

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

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

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

FAX 41 6-233-0285
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 *
DKAUD/l -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

- Praėjusį sekmadienį “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų skautai 
minėjo Vasario 16-ją ir tragiš
kuosius Sausio 13-sios įvykius. Ta 
proga jie su savo vėliavomis daly
vavo 9.30 v.r. Mišiose .

- Praėjusį sekmadienį susikei
tė kaimyninių parapijų chorai: 
Lietuvos kankinių šventovės cho
ras giedojo Prisikėlimo prapijoje, 
o Prisikėlimo choras - Anapilyje 
per 11 v.r. Mišias.

- Vasario 1 palaidotas a.a. Pet
ras Regina, 74 m. amžiaus; vasa
rio 5 palaidotas a.a. Vikto
ras Užpalis, 96 m. amžiaus.

- Parapijos aukų lapeliai atlei
dimui nuo valstybinių mokesčių 
(Income Tax) jau paruošti. Jie jau 
dalinami parapijos salėje. Neat- 
siėmusiems jie bus išsiuntinėti 
paštu.

- Pirmoji Sutvirtinimo sakra
mentui pasiruošimo pamoka bus 
vasario 25, sekmadienį, po 9.30 
v.r. Mišių.

- Mišios vasario 11, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną Gi- 
pienę (VI mirties metinės); 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje-2 v.p.p. 
už a.a. Petrą Babecką.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, vasario 4, po

pietėje dalyvavo 160 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Suzana 
Nowcan, Wojtek Kiškel, Pawel

■ Kiškel, Wendy Kazula ir Janek 
Kazula iš North York. Pra
nešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narys T. 
Stanulis.

- LN valdybos posėdis - va
sario 21, trečiadienį, 7 v.v.

- Nauji LN nariai: Gintautas 
Stasiulevičius ir Allan Urbon 
(Urbonavičius).

- “Lokio” svetainėje muziki
nė vakaronė - vasario 9 d. Pro
gramą atliks Vaclovas ir Valdas.

- Vasario 13, antradienį, 7 
v.v. šaukiamas LN švietimo fondo 
“Labdara” komiteto posėdis sek
lyčioje. Komiteto nariams daly
vavimas būtinas. Negalintieji da
lyvauti prašomi pranešti T. 
Stanuliui tel. 769-1616.

- Toronto LN švietimo fon
das “Labdara” skiria stipendijas 
studijuojančiam jaunimui. Anke
tas prašymams galima gauti LN 
raštinėje. Anketos užpildymas yra 
būtinas. Dėl išsamesnės infor
macijos skambinti T. Stanuliui 
tel. 769-1616. Prašymai stipendi
joms turėtų būti pristatyti į LN 
raštinę ne vėliau kaip iki 1996 m. 
kovo 10 d.

- Vasario 14, trečiadienį, 
2.30 v.p.p. seklyčioje šaukiami LN 
ligonių lankytojai pasitarimui.

- Sekmadienio popietėse pla
tinami dienraščiai ir kita infor
macinė spauda iš Lietuvos, kuri 
gaunama oro paštu.

- Lietuvių namų kultūros ko
misija vasario 2 d. buvo susi
rinkusi pasitarimui ir ateities 
veiklos svarstymui. Kultūros ko
misijos iniciatyva Kanadoje lan
kosi įžymus Lietuvos filharmo
nijos styginis kvartetas. Kultūros 
komisija artimu laiku numato ro
dyti naujai gautų iš Lietuvos vaiz
dajuosčių. Planuojama rengti 
simpoziumą - svarstybas išeivijos 
ir Lietuvos ryšių tema. Nu
matoma sustiprinti užsienio lie
tuvių autorių knygų siuntimą Lie
tuvos bibliotekoms. Šiuo metu 
jau turima per 2000 knygų, kurias 
reikalinga paruošti persiuntimui. 
Sekantis kultūros komisijos po
sėdis - vasario 14, trečiadienį, 6 
v.p.p.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės Kalėdų eglutės programoje. Viduryje - mokytojos ŽIBA
JANELIŪN1ENĖ ir DANGUOLĖ RADTKIENĖ Nuotr. Romo Puterio

Prisikėlimo parapijos žinios

- Praėjusį sekmadienį per 
10.15 v.r. Mišias giedojo Lietuvos 
kankinių parapijos choristai, ku
riuos pamaldų dalyviai šiltai pa
sveikino ir apdovanojo plojimais 
už darnų giedojimą. Mišias au
kojo kun. E. Putrimas, sugrįžęs iš 
misijų kelionės po Pietų Ameriką 

- Sausio 27 pakrikštyta Eglė 
Liudvika Štuopylė, Sigutės Kun- 
caitės ir Algirdo Štuopio duktė.

- Vasario 3 d. palaidotas Me
dardas Liormanas, 90 m. 
amžiaus; vasario 5 d. palaidoti 
Alfredas Stulginskas, 72 m. 
amžiaus, ir Elena Dvilaitienė, 71 
m. amžiaus.

- Kovo 9 d. įvyks tradicinė 
metinė parapijos vakarienė, kurią 
rengia parapijos visuomeninė 
sekcija. Bilietus galima įsigyti 
sekmadieniais po pamaldų arba 
pas Vyt. Tasecką tel. 905 824- 
4461.

- Šį ketvirtadienį, vasario 8, 10 
v.r. įvyks pasauliečių pranciškonų 
(tretininkų) kongregacijos Mišios 
ir susitikimas Tėvo Bernardino 
kambaryje.

- Iškilmingos Mišios Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga 
bus aukojamos sekmadienį, vasa
rio 18, 10.15 v.r.

- Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 11, per 10.15 v.r. Mišias grieš 
Vilniaus styginis kvartetas, šiuo 
metu viešintis Toronte.

- Mišios vasario 11, sekma
dienį, 8.15 v.r. - už a.a. Eleną 
Lapinskienę, 9.15 v.r. - už a.a. Or- 
landą Carnel, 10.15 v.r. - už a.a. 
Vladą Miceiką, a.a. Vincą Be
resnevičių, a.a. Joną ir a.a. Algį 
Puterius, 11.30 v.r. - už parapiją ir 
visus parapijiečius.

Kanados tautos fondas 
paskyrė šias aukas Lietuvai: 
$500 - Šilutės Vydūno gim
nazijai, Gudijos lietuviams; 
$800 - “Tremtinių grįžimo fon
dui”; po $200 - tremtinių naš
laičiams, vargšams ir badaujan
tiems. Ši parama buvo paskirta 
atsižvelgiant į aukotojų pagei
davimą. Kanados tautos fondo 

valdyba 
Sol. Slavos Žiemelytės mo

nografija (iš jos muzikinio gy
venimo) yra parašyta ir išleista 
Lietuvoje. Ją galima užsisakyti 
adresu: 966 Inverhouse Dr., 
Apt. 602, Mississauga, Ont. L5J 
4B6, Canada. Kaina - $10 su 
persiuntimu.

A. a. Mildos Stankienės at
minimui užjausdami vyrą Joną, 
dukteris Loretą ir Vidą, O. ir J. 
Petrūnai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

Loreta Rutkauskienė savo 
vyro Vinco pirmųjų mirties me
tinių atminimui ir sūnaus An
tano septynerių metų atminimui 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

Anapilio keltuvo vajui auko- 
o $100 - A. E. Sagevičiai. Iš viso 
keltuvui suaukota $48,933.

PARDUODAMI moteriški tauti
niai drabužiai. Skambinti Regi
nai 416 467-7687 nuo 6 v.v. iki 9 v.v.

PARDUODAMAS naujas, mūrinis, 
modernus dviejų aukštų namas 
Kaune, Kalniečių rajone. Skam
binti 518 523-8162.
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MINĖJIMAS 
įvyks vasario 18, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
ANAPILIO Salėje (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) | | i z f 
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 
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Toronto Maironio mokyklos 
auditorijoje š. m . vasario 10 d., 
11 v. r., Vilniaus styginis kvar
tetas atliks programą. Tėveliai 
kviečiami dalyvauti. Vedėja

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” 1996 m. vasario 
14 d. dirbs nuo 12 vai. iki 3.30 
p.p. Šios darbo dienos sutrum
pinimas reikalingas, nes Toron
to elektros stotis (Toronto hy
dro) keis rajono elektros laidus.

Vedėjas
Toronto lietuvių choras 

“Volungė” maloniai kviečia vi
sus į savo šokių ir pasilinks
minimo vakaronę “Rožių va
karas”, kuris įvyks vasario 10 d., 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
Toronte. Šokiams gros “Good 
Time Boys” orkestras, trumpą 
programą atliks choristai. Sta
lus bei pavienias vietas galima 
užsisakyti vakarais pas Dalią 
Vaškevičiūtę tel. 416 252-9157 
arba Juditą Gabrienę tel. 416 
604-8457. Kaina $8 asmeniui.

Inf.
Vasario 16-sios minėjimas 

Toronto ir apylinkių lietuviams 
įvyks vasario 18, sekmadienį, 4 
v.p.p. Anapilio salėje, Missis- 
saugoje. Pagrindinis kalbėtojas 
- Lietuvos seimo narys ir Lie
tuvos centro sąjungos pirmi
ninkas Romualdas Ozolas. 
Meninę programą atliks Vil
niaus styginis kvartetas, 
Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras”, Anapilio 
parapijos vaikų choras.

Toronto Putvio šaulių kuopa 
Vasario 16 šventės proga daly
vaus su vėliava Lietuvos kan
kinių šventovėje, 11 v.r. Mišiose 
ir vėliau minėjime.

Kuopos valdyba
Vilniaus styginio kvarteto 

pirmas koncertas Kanadoje įvy
ko sekmadienį, vasario 4, To
ronto universiteto George Ig
natieff teatre. Trumpą įžangos 
žodį tarė Lietuvos garbės ge
neralinis konsulas inž. Haris 
Lapas, kurį pristatė vienas iš 
Canadian Chamber Academy 
dirktorių, Atis Bankas. Teatras 
buvo pripildytas mišrios lietuvių 
ir kanadiečių publikos, ovaci
jomis priėmusios kvarteto atlik
tą Haydn, Šostakovičiaus ir 
Beethoveno veikalų programą 
bei pakartojimui pagrotus 
trumpesnius kūrinius. Vasario 
11 d., 2.30 v.p.p., Toronto lietuvių 
namuose, bus dar viena proga 
išgirsti šį neeilinio lygio muzi
kinį vienetą, kuriame dalyvauja 
Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Audronė Pšibilskienė ir 
Augustinas Vasiliauskas.

Kvartetas vasario 18 d. da
lyvaus Nepriklausomybės šven
tės minėjimo programoje Ana
pilyje, vasario 17 d., 3 v.p.p., 
koncertuos Londone, o vasario 
11 d. gros Prisikėlimo parapi
joje per 10.15 v.r. Mišias.

Kvartetas Kanadoje atlieka 
programą 8 renginiuose. Inf.

VILNIAUS STYGINIO KVARTETO, 
pagarsėjusio Europoje, 

KONCERTAS 
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 
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Toronto lietuvių pensininkų klubui 
“Vilnius Manor” reikalingas 

vedėjas-ja - administratorius-rė
KVALIFIKACIJOS: patyrimas administruojant daugia
butį namą gaunantį valdžios paramą pagal “Non-Profit 
Corporation Act”; patyrimas knygvedyboje-buhalterijoje 
sudarant metines finansines apyskaitas ir sąmatas, ve
dant korespondenciją su valdžios pareigūnais, sudarant 
nuomavimo sutartis.

Turi būti susipažinęs-usi su “Newviews ir Caseware 
Office” kompiuterio sistemomis, sugebėti sklandžiai dirbti 
su vyresnio amžiaus asmenimis. Būtinas anglų ir lietuvių 
kalbos mokėjimas. Pageidaujama, kad kandidatas-tė 
būtų baigęs-usi universitetą ir turėtų keliolikos metų paty
rimą administraciniame darbe. Darbo rekomendacijos 
būtinos. Atlyginimas pagal kandidato patyrimą ir susi
tarimą.

Prašymus rašyti Toronto lietuvių pensininkų klubo 
pirm. A. Bukauskui, “Vilnius Manor”, 1700 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. M6P 4C3. Prašymai priimami iki 1996 m. 
vasario 17 d.

==><== M »« ----- M >l~" i ■>r=i
Lietuvos nepriklausomybės šventės

B MINĖJIMAS
[vyks 1996 m. vasario 18, sekmadieni, ’
Aušros Vartų parapijoje

11 v.r. iškilmingos pamaldos Aušros Vartų šventovėje 
MINĖJIMAS parapijos salėje. Paskaitą skaitys Lietuvos 

ambasados Otavoje patikėtinis Jonas Paslauskas. ’
Meninėje programoje - A V parapijos choras, vad. muz.

A. Stankevičiaus; moterų dainos vienetas vad. A.
Beniušienės. Organizacijos kviečiamos dalyvauti su ’ 

vėliavomis. Po minėjimo kavutė.
Aukos: Kanados lietuvių bendruomenei. »

Rengia KLB Montrealio apylinkės valdyba 
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< UTAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

“O’Keefe now a Hum
mingbird” skelbia “The To
ronto Star” vasario 2 d. laidoje. 
Fred Sorkin, atvykęs iš Lie
tuvos prieš 20 metų, kartu su 
Barry Litwin įsteigęs kompiu
terių “The Hummingbird Com
munications Ltd.” bendrovę, 
O’Keefe centrui, kuris bus pa
vadintas “The Hummingbird 
Centre for Performing Arts”, 
kaip padėkos dovaną Torontui 
ir Kanadai paaukojo penkis 
milijonus dolerių. Pasak susi
tarimo, 1.1 mil. dol. bendrovė 
įmokės pasirašius sutartį, o li
kusi suma bus išmokėta po 
650.000 dol. per šešerius metus. 
Centras ir toliau bus miesto 
nuosavybė, tik su pakeistu 
“Hummingbird” vardu.

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baidus 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.

PARDUODAMAS naujas fotelis. 
Kaina - $50. Skambinti tel. 416 
535-7184.

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

SĄŽININGAS lietuvis ūkininkas, 
turintis savo įmonę Žemaitijoje, 
ieško partnerio bendrai veiklai 
žemės ūkio produktų perdirbi
mui, medienos apdirbimui ir jų 
prekybai. Adresas: Stasys Berno
tas, Bikavėnai, Lietuva. Tel. ir 
faksas 011-370-4-14-56-59 arba 
4-14-56-29.

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).

* H MONTREAL®
Lietuvos nepriklausomybės 

78 metų sukaktis bus paminėta 
vasario 18 d. Aušros Vartų pa
rapijoje. (Žiūr. skelbimą).

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” metinis 
susirinkimas įvyko sausio 24 d. 
klubo patalpose. Dalyvavo apie 
60 asmenų. Pradžioje maldoje 
prisiminti 1995 metais mirę klubo 
nariai: a. a. Jonas Babrauskas, a. 
a. Pranas Bernotas ir a. a. Stasys 
Szewczuk. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad klubas dar turi atsargos 
kapitalo, nors praeitais metais 
labdarai ir pavieniams asmenims 
buvo paskiria $825. Pernai klube 
vyko astuoni įvairūs pranešimai - 
apie dabartinį Lietuvos gyvenimą, 
jos finansus, mediciną ir t. t. Klu
bas turi gerą televizorių, kurio 
buvo daug naudotasi Lietuvos at
gimimo metu. Klubo valdyba 
šiems metams kiek pasikeitė. 
Dabar ji yra šios sudėties: seselė 
Paulė, Leonas Balaišis, Vytas Ja- 
konis, Bronius Niedvaras ir Bro-

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

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. 

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
[NEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE [

RRSP
- Mokame aukštas palūkanas (žiur. 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 Į 996 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 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.

PARAMA turi platų indėlių pasirinkimą.

PARAMA moka aukštas palūkanas.

PARAMA neima jokių mokesčių už
RRSP patarnavimą.

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

PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 1995 METAMS-VASARIO 29 D.

» LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
’ D A D AA/I A 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario. 
, r AArTAAlVIf-l Tel. 416 532-1149

nius Staškevičius. Apgailestauta, 
kad dėl susidėjusių aplinkybių iš 
valdybos turėjo pasitraukti darbš
ti iždininkė Elena Kerbelienė. 
Revizijos komisija pasiliko ta pa
ti: Jonas Adomaitis, Jonas Lady- 
ga ir Juozas Šiaučiulis. Susirin- 
mas baigtas Stasės Baršauskienės 
su talkininkėmis paruoštomis vai
šėmis.

Janinos ir a. a. Rene Milak- 
nių dukros baigė Concordia uni
versitetą - Debra komerciją ir 
Allison politinius mokslus. Svei
kiname.

Danielius Staškevičius laimė
jo “Nintendo Power” žurnalo 
konkursą, kuris vyksta kas mėnesį 
Kanadoje ir JAV-bėse. Už tai ga
vo kelionę į Seattle, Wash., ir tri
jų dienų viešnagę sau ir paly
dovui. Jis su motina vyks kovo 9 
d. ir atsiims elektroninį žaidimą 
bei apžiūrės žurnalo leidybą. Da
nielius yra Silvijos ir Arūno 
Staškevičių vyriausias sūnus. B. S.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie- 

t 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.


